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Crynodeb gweithredol
Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn bartneriaethau statudol y mae'n ofynnol iddynt
gydweithio, gweithio’n gydweithredol, ac mewn ffyrdd gwahanol 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 Llesiant Torfaen ac a nodir yn ein Cynllun Llesiant a
rennir. Mae'r heriau hyn yn cynnwys gwahaniaethau cymdeithasol ac economaidd, poblogaeth sy'n
heneiddio, anghydraddoldeb iechyd, bylchau mewn cyrhaeddiad addysgol, a newid yn yr hinsawdd.
Mae'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2020/21 yn adlewyrchu'r cynnydd a wnaed pan oedd Pandemig
CV-19 yn ei anterth. Mae'r pandemig wedi creu sawl her i'r holl wasanaethau cyhoeddus a bydd yn
parhau i wneud hynny wrth inni symud i gyfnod adfer. Fodd bynnag, mae'r pandemig hefyd wedi
tynnu sylw at yr hyn y gellir ei gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth yn effeithiol.
Mae cyrff cyhoeddus wedi delio â'r pandemig ar lefel leol a rhanbarthol. Yn lleol, mae partneriaid
wedi dilyn prosesau rheoli brys ac wedi defnyddio parhad busnes presennol. Ar lefel ranbarthol mae
Fforwm Lleol Cymru Gydnerth, sy'n fforwm statudol, wedi cydlynu'r dull gweithredu.
Yn ystod y cyfnod adrodd hwn rydym wedi delio â dwy don o'r firws CV-19 ac mae ein cymunedau
wedi gorfod dysgu i fyw gyda llu o gyfyngiadau. Ond, mae cyflwyno brechiadau yn llwyddiannus wedi
golygu y gellir lleddfu cyfyngiadau o'r fath tua diwedd y cyfnod adrodd 20/21 a bod partneriaid yn
gallu ystyried cam nesaf yr adferiad, a fydd, heb amheuaeth, yn ffocws y rhaglen waith a chamau
adrodd yn y blynyddoedd nesaf.
Mae'r pandemig wedi cynnig cyfle i ddysgu am ein hymateb ar y cyd ac a ellir integreiddio unrhyw un
o'n ffyrdd newydd o weithio i'n dull hirdymor. Rydym wedi ystyried ein hamcanion ac a oes angen i
ni eu hail-werthuso mewn byd sy'n dilyn CV-19. Fodd bynnag, wrth fyfyrio mae'n amlwg bod y
pandemig wedi dwysáu pwysigrwydd ein hamcanion. Rydym yn gwybod bod effaith y pandemig wedi
dyfnhau'r anghydraddoldeb yn ein cymunedau ac mae gan hyn y potensial i effeithio ar bron bob
agwedd ar lesiant.
Dyma ein trydydd adroddiad blynyddol ac mae'n canolbwyntio ar y cyfnod CV-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 ei ddwyn i Dorfaen i gyflawni ein
hamcanion a gwella lles. Mae peth o'n gwaith wedi bod ar lefel ranbarthol, gan weithio gyda
chydweithwyr ar draws Gwent, tra bod rhywfaint wedi bod yn canolbwyntio'n fwy lleol, gyda'r ddau
ddull yn adeiladu ar gryfderau ein cymunedau.
Er bod pandemig CV-19 wedi creu llawer o heriau newydd i'r holl bartneriaid, mae'r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus a'i Grŵp Swyddogion Cynorthwyol wedi parhau i gwrdd yn rhithiol yn
ystod 2020/21. Mae gwybodaeth, papurau a chofnodion wedi'u rhannu a'u cymeradwyo'n rhithiol,
ac mae partneriaid wedi bod yn benderfynol o barhau i weithio tuag at y nodau gwrthrychol, gan
sicrhau bod yn gynnydd wedi bod yn ystod blwyddyn anhygoel o anodd.
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Mae rhai o enghreifftiau o gyflawniadau'r BGC yn ystod 2020/21 yn cynnwys yr ymrwymiad ar y cyd
y cytunwyd arno i gynyddu lleoliadau gwaith i bobl ifanc 16-24 oed trwy brentisiaethau,
hyfforddeiaethau, cyfleoedd gwirfoddoli a thrwy gymryd rhan yng Nghynllun Kickstart newydd
Llywodraeth y DU. Fel rhan o'n dull o weithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd,
cynhaliwyd ail Weithdy Carbon Bositif ar gyfer swyddogion o bob rhan o'r cyrff cyhoeddus yng
Ngwent. Fe wnaeth staff allweddol gwblhau Hyfforddiant Llythrennedd Carbon ac fel rhan o
brosiect ar y cyd rhwng 5 awdurdod lleol, llwyddwyd i osod pwyntiau gwefru cerbydau trydan
mewn 7 maes parcio cyhoeddus yn Nhorfaen.
Datblygodd cydweithwyr yn yr Awdurdod Lleol Strategaeth Economi a Sgiliau i ddarparu ffocws ar
gyfer buddsoddi cyhoeddus a phreifat yn Nhorfaen. Roedd y strategaeth yn alinio'n agos i'r
amcanion yn y Cynllun Llesiant ac yn cynnig gweledigaeth ar gyfer yr Economi yn Nhorfaen.
Mae'r bwrdd wedi cydnabod yr effaith y mae CV-19 wedi'i chael ar iechyd meddwl ac mae
partneriaid wedi ymrwymo eu cefnogaeth barhaus i'r rhaglen waith Rhwydweithiau Llesiant
Integredig. Mae rhan o'r rhaglen waith wedi canolbwyntio'n benodol ar iechyd meddwl, gyda'r nod
o godi ymwybyddiaeth ynghylch adnoddau er mwyn galluogi unigolion i ofalu am eu lles meddyliol.
Er gwaethaf heriau'r flwyddyn, nodwyd bod partneriaid wedi gallu symud yn anhygoel o gyflym a
chyflawni canlyniadau yn ystod amserlenni llawer byrrach, gellir gweld enghraifft o hyn wrth i bob
sefydliad sy’n bartner allu caniatáu trefniadau helaeth i'w staff weithio o'u cartrefi.
Rydym yn parhau i gynnwys mwy o bobl yn ein gwaith. Er bod y pandemig wedi bod yn fwy heriol o
ran ein gallu i ymgysylltu â'r cyhoedd, rydym wedi defnyddio opsiynau digidol cymaint â phosibl. Mae
ein Cyngor Ieuenctid wedi parhau i gwrdd trwy blatfform ar-lein ac mae ein cynrychiolwyr ieuenctid
wedi parhau i fynychu cyfarfodydd BGC ar-lein. Helpodd aelodau o'n Cyngor Ieuenctid i gyfrannu at
adroddiad “CV-19 a Fi” Llywodraethau Cymru a rhoi adborth am y profiad hwn yng nghyfarfod y BGC.
Mae Rhwydweithiau Llesiant Integredig wedi parhau i weithredu ar draws Gwent ac wedi bod yn
fodd o gymorth allweddol yn ystod y pandemig trwy ddarparu cefnogaeth a chyfeirio trwy ystod o
lwyfannau digidol. Mae'r Hwb Diogelwch Cymunedol hefyd wedi parhau i weithredu trwy gyfarfod
ar-lein yn rheolaidd.
Yn olaf, yn ystod y cyfnod adrodd hwn gwnaed y penderfyniad i symud i Fwrdd Gwasanaeth
Cyhoeddus rhanbarthol yng Ngwent sy'n cynrychioli cyfleoedd pellach i alinio ein nodau â'n
hawdurdodau lleol cyfagos ac atgyfnerthu'r cydweithredu ar draws y rhanbarth.
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ADRAN 1
1. Cyflwyniad
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) 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.
Rydym hefyd yn falch o gael dau gynrychiolydd ieuenctid i eistedd ar y bwrdd sy'n aelodau o Senedd
Ieuenctid y DU a Senedd Ieuenctid Cymru.
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 trydydd adroddiad blynyddol ar gynnydd ein Cynllun Llesiant a rennir a gafodd ei
fabwysiadu ym mis Mai 2018. Dewiswyd amcanion y cynllun ar ôl cwblhau Asesiad Llesiant 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 Llesiant 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 Llesiant isod:
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Ffigur 1: Amcanion Llesiant BGC Torfaen

economaid
d.

2. Ffyrdd cynaliadwy o weithio
Mae gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru bwrpas
cyffredin i gydweithio, a hynny gyda 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 llesiant
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.
i. Integreiddio drwy’r Grŵp Swyddogion Cynorthwyol (GSC)
Mae llawer o swyddogion yn cyfrannu at gyflawni ein Hamcanion Llesiant. 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 Llesiant 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. Rydym wedi parhau i weithio gyda chymuned Blaenafon, gyda'r ffocws
ar atal ac ymyrraeth gynnar ac 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.

iii. Cynnwys ein cymunedau
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Mae ymgysylltu â'r cyhoedd a gweithio gyda'n cymunedau wedi bod yn anodd yn ystod y pandemig
ac nid ydym wedi gallu defnyddio ein dulliau arferol o ymgysylltu. Fodd bynnag, pan fo hynny'n bosibl,
rydym wedi defnyddio llwyfannau digidol i gysylltu â chymunedau lleol ac mae ein Swyddogion
Cydlyniant Cymunedol wedi parhau i hyrwyddo ymwybyddiaeth, goddefgarwch a dathlu
gwahaniaethau.
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.
Gellir gweld crynodeb o'r cyllid ar gyfer darnau penodol o waith a'r cyfraniadau gan bartneriaid yn
ystod 2020/21 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. Daw partneriaid o bob rhan o'r
rhanbarth ynghyd trwy Grŵp Gweithredu Llesiant Strategol Gwent i weithio gyda'i gilydd ar yr
amcanion rhanbarthol. Mae hyn hefyd yn ein galluogi i gysylltu â'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.
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 llesiant 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
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 Datganiad Ardal statudol De Ddwyrain Cymru gan Gyfoeth Naturiol Cymru, sy’n nodi'r dull o
reoli a gwella adnoddau naturiol yn y rhanbarth, yn cynnwys cyfres o ddangosyddion fydd yn helpu i
fesur ein cynnydd ar gyfer Amcanion 1 a 2.
5. Atebolrwydd
Dynodwyd aelod o’r BGC ar gyfer pob un o'n saith Amcan Llesiant 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
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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 bwrdd ar y cyd.
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 Llesiant, 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.
6. Adrodd ar ein cynnydd
Mae ein Cynllun Llesiant 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 Llesiant. 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 2020/21 ar bob un o’n
Hamcanion Llesiant. 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 llesiant cenedlaethol a defnyddio'r 5 ffordd o weithio a nodir yn
Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.
7. Pandemig CV-19
Mae effaith CV-19 wedi bod yn ddigynsail, ac nid ydym eto wedi deall yn llawn i ba raddau y mae'r
pandemig wedi effeithio ar ein cymunedau lleol. Fodd bynnag, rydym yn gallu defnyddio rhai
canfyddiadau cychwynnol i ddechrau deall effaith y pandemig ar gymunedau yn Nhorfaen.
Mae tystiolaeth yn dweud wrthym y bydd anghydraddoldeb yn ein cymunedau yn ehangu ymhellach
o ganlyniad i CV-19 ac mae gan hyn y potensial i effeithio ar bron bob agwedd ar lesiant. Bydd
gweithgaredd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn chwarae rhan sylweddol yn y ffordd y mae
cymunedau, busnesau a sefydliadau yn adfer 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 a gymerir.
Mae Cymru wedi delio ag economi ddifreintiedig, poblogaeth â materion iechyd uwch a lefelau uwch
o amddifadedd cyn CV-19 ac mae'r materion hyn wedi dod yn fwy cyffredin fyth yn ystod y pandemig.
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Mae'r data cyfredol yn dangos y bu cynnydd eisoes mewn caledi ariannol i drigolion Torfaen, gellir
gweld hyn drwy'r cynnydd yn y nifer sy'n defnyddio banciau bwyd ac yn cael prydau ysgol am ddim.
Mae lefelau diweithdra wedi cynyddu ers dechrau'r pandemig yn ogystal â gostyngiad yn nifer yr
oriau gwaith a'r swyddi gwag sy'n cael eu hysbysebu ar gyfartaledd. Unigolion rhwng 18 a 24 oed
sydd wedi teimlo'r effaith fwyaf o ran colli swyddi.
Mae rhai gwasanaethau iechyd, fel Meddygon Teulu, wedi addasu’n dda i ffyrdd newydd o weithio
ond mae pryderon y gallai fod effaith negyddol yn sgil diffyg apwyntiadau wyneb yn wyneb. Mae
gwasanaethau camddefnyddio cyffuriau ac alcohol wedi gweld gostyngiad yn y galw sydd wedi codi
pryderon efallai nad yw unigolion yn gofyn am y cymorth sydd ei angen arnynt.
Y sector hamdden, manwerthu, lletygarwch a thwristiaeth sydd wedi teimlo'r effaith fwyaf negyddol
yn ystod y pandemig tra bod y sector gwyddorau bywyd a chynhyrchu bwyd mewn cyferbyniad yn
wynebu cyfle i dyfu.
Rydym yn wynebu nifer o bethau anhysbys ynghylch effaith tymor hir ar y gymuned, yn enwedig o
ran iechyd, addysg a'r economi.
Ym mis Medi 2020 cynhaliwyd cyfarfod BGC a thrafodwyd effaith y pandemig CV-19 yn helaeth, yn
enwedig a oedd y pandemig wedi effeithio ar berthnasedd yr Amcanion Llesiant cyfredol. Cytunodd
partneriaid fod effaith y pandemig mewn gwirionedd ond wedi cynyddu pwysigrwydd yr amcanion
ac roeddent yn parhau i fod yr un mor berthnasol, os nad yn fwy perthnasol erbyn hyn.
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ADRAN 2: Cynnydd o ran ein Hamcanion Llesiant

Ffigur 4: Cynnwys mwy o bobl yn ein gwaith
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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 a ddywedom y byddem yn ei wneud
Yn y tymor byr lle rydym yn
disgwyl cyflawni yn y 5
mlynedd gyntaf
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.

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

Yn y tymor hir lle rydym yn
disgwyl cyflawni dros 10 i 15
mlynedd a thu hwnt
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 2020 / 21
Tuag at gamau gweithredu
tymor byr
(0 – 5 mlynedd)
• Cynhaliwyd
Ymgynghoriad
Cyhoeddus ar gyfer
Strategaeth Seilwaith
Gwyrdd Torfaen.
• Mae'r partneriaid y BGC
wedi cymeradwyo'r
strategaeth.
• Mae'r ymarfer mapio ar
gyfer Asedau Seilwaith
Gwyrdd wedi'i gwblhau.

Tuag at gamau gweithredu
tymor canolig
(0-10 mlynedd)
• Mae prosiect i adfer 3.7
hectar o fawn ar Fynydd
Maen wedi'i gwblhau.
• Paratowyd cyfres o
Gynlluniau Rheoli Trosedd
ar y Dirwedd ar gyfer pob
Comin.
• Prynwyd torrwr prysgwydd
Roboflail i gynorthwyo
Gwasanaeth Tân ac Achub
De Cymru i dorri mannau i
atal y tanau rhag lledaenu

• Cwblhawyd yr Asesiad
Seilwaith Gwyrdd.

Adroddiad Blynyddol 2020/21

Tudalen 11 o 50

Tuag at gamau gweithredu
hirdymor (0-15 mlynedd)
•

Datblygu cynigion o ran y
gronfa adfywio
gymunedol.
• Ceisio cyllid pellach i
adfer cors Waun Afon a
gweithredu'r Cynlluniau
Rheoli Troseddau ar y
Dirwedd

1. Yr Hyn Yr Ydym Wedi Ei Gyflawni
Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Mawrth 2021 ar Strategaeth Seilwaith Gwyrdd
Torfaen ac wedi hynny, cyflwynwyd adroddiad i'r BGC i'w gymeradwyo gan bob sefydliad sy'n
bartner. Gyda chefnogaeth cyllid grant gan CNC, rydym wedi mapio'r holl asedau Seilwaith Gwyrdd
yn Nhorfaen ar GIS. Rydym hefyd wedi paratoi Asesiad Seilwaith Gwyrdd manwl i lywio cynlluniau
gweithredol mannau gwyrdd a'r Cynllun Datblygu Lleol sydd ar y gweill.
Mae prosiect i adfer 3.7 hectar o fawn ar Fynydd Maen wedi'i gwblhau. Bydd y prosiect yn helpu i
sicrhau bod y gors fawn yn gallu storio 46,000 tunnell fetrig o garbon, sy'n gyfystyr a'r ynni a
ddefnyddir gan 5,000 o gartrefi am flwyddyn. Gwnaed sawl cilometr o atgyweiriadau i ffensys,
waliau cerrig sych a rhwystrau, clogfeini, byndiau a gwaith arall ar draws ardal ehangach Gwent.
Aethpwyd ati i reoli grug a rhedyn, tynnwyd coed ymledol, plannwyd gwrychoedd a chafodd cyrff
dŵr agored eu creu. Paratowyd cyfres o Gynlluniau Rheoli Troseddau ar y Dirwedd ar gyfer pob
Comin. Prynwyd torrwr prysgwydd Roboflail i gynorthwyo Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i
dorri mannau i atal tanau a bydd hyn yn eu galluogi i reoli tanau gwyllt yn well.
Rydym yn datblygu cynigion o dan y Gronfa Adfywio Cymunedol i baratoi cynlluniau gweithredol
manwl ar gyfer mannau gwyrdd, i ddal carbon a helpu i liniaru effaith newid yn yr hinsawdd. Rydym
hefyd yn ceisio cyllid trwy hyn i adfer cors Waun Afon a gweithredu'r Cynlluniau Rheoli Troseddau
ar y Dirwedd.
2. Heriau Allweddol
• Adnoddau cyfyngedig i staff ddatblygu a chyflawni'r agenda hwn sydd wedi cael proffil uwch yn
ddiweddar oherwydd pryderon ynghylch newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.
• Gweithio ar draws sefydliadau i gyflawni'r strategaeth, sy'n galw am arweinyddiaeth gref gan
bob plaid ac ymrwymiad angenrheidiol i newid o du'r staff gweithredol.
• Mae rhywfaint o weithgaredd fel rheoli'r ucheldir yn dibynnu ar raglenni grant a ariennir yn
allanol, felly maent mewn perygl wrth symud ymlaen.
•

Adnodd GIS annigonol yn CBST i gwmpasu'r gofynion mapio gofodol hanfodol i gyflawni'r
strategaeth SG.

3. Beth Nesaf:
•

Datblygu cynlluniau rheoli gofod gwyrdd newydd a pharatoi i'w gweithredu o Ebrill 2022.

•

Gweithio ar draws y bartneriaeth BGC i ddatblygu gweithgareddau ar y cyd ar gyfer rheoli
gofod gwyrdd, ac yn benodol, annog Bron Afon i weithio mewn partneriaeth â'r Cyngor i
greu dull cydgysylltiedig o dorri gwair, rheoli coed a glanhau.

•

Sefydlu cyllid tymor hir i reoli ein hucheldiroedd.
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4. Nodau llesiant a phum 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.
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.
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.
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.
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 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.
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
Gydnerth

Cymru sy’n fwy
cyfartal
Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru Iachach

Cymru â
diwylliant
bywiog lle
mae’r Gymraeg
yn ffynnu
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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 Llesiant 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 a ddywedom 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

i. Adeiladu ar fframwaith newid
hinsawdd sector cyhoeddus Torfaen
i:
a. Sefydlu ôl troed carbon y BGC
gan ddefnyddio methodoleg
‘Carbon Positif’ 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.

Yn y tymor hir lle
rydym yn disgwyl
cyflawni dros 10 – 15
mlynedd a thu hwnt
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 2020 / 21
Tuag at gamau gweithredu tymor
byr (0 – 5 mlynedd)

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

Cyflwynwyd ail weithdy Carbon
Bositif. Rhannu arfer gorau,
cyngor ac arweiniad, hyrwyddo
cyfle dysgu rhwng cymheiriaid a
defnyddio'r rhwydwaith i helpu i
osod ei agenda ei hun. Roedd y
gweithdy hwn yn ymdrin â
thechnegau a dulliau ar gyfer
cyfrifo ôl troed carbon sefydliad yn
ogystal â chyfleu gwybodaeth gan
Gwent Hydrogen yn ein
hastudiaeth fflyd, a chan
Lywodraeth Cymru.

Gwefru Cerbydau Trydan - Mae
pwyntiau gwefru (trydan) wedi eu
gosod yn Nhorfaen fel rhan o
brosiect cydweithredol rhwng
awdurdodau lleol yng Ngwent gyda
chyllid yn cael ei ddarparu gan
Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel
(OLEV).

Gwent Sy'n Barod ar gyfer yr
Hinsawdd yn cefnogi prosiect CLES
ar gaffael blaengar . Ariannwyd y
Ganolfan Astudiaethau Economaidd
Lleol (CLES) gan LlC i weithio gyda
Datblygwyd a chyflwynwyd
chlwstwr o “sefydliadau angor” y
hyfforddiant Llythrennedd Carbon
sector cyhoeddus i sicrhau newid
ar y cyd yn benodol i Went, ar
systemig mewn economïau lleol
draws y sector cyhoeddus .
ledled Cymru gyda ffocws penodol ar
Derbyniodd 220 o unigolion ar
ddulliau caffael blaengar. Mae
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Tuag at gamau
gweithredu tymor hir
(0-15 mlynedd)
Cynhaliwyd ymarfer i
archwilio arfer gorau
ar gyfer modelu
senarios hinsawdd yn
y dyfodol a deall yn
well sut y gall Gwent
Sy'n Barod ar gyfer yr
Hinsawdd, ledaenu
hyn mewn gweithdy
yn y dyfodol gyda
phartneriaid.
Ymgorffori data a
gwybodaeth am
addasu hinsawdd yn
ein cwrs Llythrennedd
Carbon, Gwent sy'n
Barod ar gyfer yr
Hinsawdd i roi
dealltwriaeth i'r

draws Sector Cyhoeddus Gwent,
gan gynnwys Prif Weithredwyr ac
Aelodau Etholedig, hyfforddiant.
Gweithiodd CRG gyda Cynnal
Cymru a Phrifysgol Fetropolitan
Manceinion i ddylunio cwrs
hyfforddi Llythrennedd Carbon yn
benodol i Went, gyda'r gobaith o
gyflwyno hyn ymhellach trwy
raglen “hyfforddi'r hyfforddwr” yn
21/22. Mae sawl menter ac
addewid trawsffiniol wedi dod i'r
amlwg, trwy sgwrs â chyfranogwyr
y bydd CRG yn parhau i'w cefnogi.

swyddogion CRG wedi cefnogi'r
gwaith hwn ac mae dau o'r meysydd
ffocws hefyd yn ymgorffori
canlyniadau datgarboneiddio e.e.
datgarboneiddio stoc tai a lleoleiddio
cadwyni cyflenwi bwyd.

cyfranogwr ynghylch y
Risg o ran yr Hinsawdd
i Went.

1. Yr Hyn yr Ydym Wedi Ei Gyflawni
Gwefru Cerbydau Trydan
Cwblhawyd y gwaith o osod 10 pwynt deuol newydd i wefru cerbydau trydan yn Nhorfaen.
Gan weithio gyda’r awdurdodau lleol eraill yng Ngwent, dyfarnwyd cyfran o £ 459,000 i Gyngor
Bwrdeistref Sirol Torfaen gan Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV) Llywodraeth y DU. Roedd y
prosiect rhanbarthol yn cynnwys gosod 67 o bwyntiau gwefru cyflym mewn meysydd parcio sy'n
eiddo i awdurdodau lleol yng Ngwent.
Cefnogwyd y prosiect hefyd gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.
Rhwydwaith Gwent Sy’n Barod ar gyfer yr Hinsawdd
Mae cyrff cyhoeddus yng Ngwent wedi parhau i weithio ar y cyd trwy ymgyrch Gwent sy'n Barod ar
gyfer yr Hinsawdd. Mae 2020-21 wedi bod yn flwyddyn o ehangu ar gyfer y rhwydwaith, mae'r
ymdrech, yr amser a'r ymddiriedaeth yr ydym wedi'u hadeiladu gyda phartneriaid wedi dechrau talu
ar ei ganfed. Mae ffyrdd newydd o weithio wedi dod i'r amlwg fel ymateb i gyfyngiadau'r cyfnod clo,
drwy gyflymu cyfleoedd i hyfforddi a chydweithio ar blatfform rhithiol, gan addasu'r cyflenwi i 100%
ar-lein.
Mae Gwent Sy'n Barod ar gyfer yr Hinsawdd wedi ehangu ei gyrhaeddiad ar draws sefydliadau yn
sylweddol ac mae'n dechrau deall y gofod y gall weithredu'n llwyddiannus ynddo ac ychwanegu
gwerth at wneud penderfyniadau lleol a rhanbarthol.
Rydym hefyd wedi gallu dyfnhau ein dealltwriaeth fel rhwydwaith craidd o ran sut y gall Gwent Sy'n
Barod ar gyfer yr Hinsawdd weithio ochr yn ochr â gweithgaredd arall sy'n canolbwyntio ar
ddatgarboneiddio sy'n digwydd ar lefel ranbarthol a lleol - a gall ychwanegu gwerth. Mae cydddatblygu cwrs Llythrennedd Carbon Gwent yn seiliedig ar le yn enghraifft dda o ble mae'r
rhwydwaith wedi ychwanegu gallu.
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Mae aelodau’r rhwydwaith hefyd wedi gallu dylanwadu ar agenda CRG yn y dyfodol ac rydym wedi
llwyddo i ddefnyddio’r rhwydwaith i ddarparu platfform i brosiectau unigol estyn allan am arweiniad
a chefnogaeth ranbarthol. Trwy'r rhwydwaith mae swyddogion wedi bod yn fwy medrus wrth gydgyflawni prosiectau ar gyflymder gydag aelodau'r rhwydwaith yn fwy cyfarwydd â sgiliau a
dealltwriaeth y grŵp ehangach. Mae hyn wedi ein helpu i ail-bwrpasu tanwariant yng nghyllidebau
lleol yn gyflym a chreu effaith fawr eleni (Hyfforddiant Llythrennedd Carbon).
Mae Gwent sy'n Barod ar gyfer yr Hinsawdd hefyd wedi codi ei broffil y tu hwnt i Went gan ennyn
diddordeb gan sefydliadau Cenedlaethol a Rhyngwladol y gobeithiwn y byddant yn cefnogi'r
rhwydwaith yn y dyfodol i wella ein dealltwriaeth dechnegol.
2. Heriau Allweddol
Uchelgais Gwent sy'n Barod ar gyfer yr Hinsawdd yw meithrin dealltwriaeth a gallu i'r swyddogion
hynny sy'n gweithio ar yr agenda datgarboneiddio ac addasu, i ategu at y gweithgaredd presennol
ond heb ddyblygu ac ymateb i yrwyr lluosog. Mewn gwirionedd, mae'r adnoddau (swyddogion a
chyrff cyhoeddus) yr un peth ond yn gweithio mewn gwahanol fannau yn y system. Nod CRG yw
cefnogi, annog a rhannu arfer gorau gyda'r meddylfryd o adael inni weithio gyda'n gilydd yn well a
gweld beth sy'n digwydd, a'r pethau sydd wedi digwydd. Yn ogystal â'r uchelgeisiau datgarboneiddio
ar y cyd, mae ein dulliau yn cael eu llunio gan y ffyrdd o weithio yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol.
3. Beth nesaf
Cynyddu Gwytnwch
•

Parhau i gefnogi ein cymdeithasau tai i ddatgarboneiddio'r stoc dai ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

•

Parhau i gefnogi defnyddio atebion sy'n seiliedig ar natur i addasu i'r hinsawdd, gan adeiladu ar
astudiaethau achos lleol sy'n bodoli a gweithredu newidiadau.

•

Gweithio'n agosach gydag amcan 1 i nodi'n glir y cyfleoedd i ailgyflwyno stad y sector cyhoeddus
i fynd i'r afael yn well â'r argyfyngau o ran yr hinsawdd a natur.

Cynyddu dealltwriaeth
•

Datblygu rhaglen “hyfforddi'r hyfforddwr” lle mae aelodau Gwent sy'n Barod ar gyfer yr
Hinsawdd yn dod yn ddarparwyr hyfforddiant Llythrennedd Carbon hollol achrededig a gallant
barhau i gyflwyno'r cwrs Llythrennedd Carbon 'Gwent sy'n Barod', i bartneriaid.

•

Parhau i fynd ar drywydd cysylltiadau â Phrifddinas-ranbarth Caerdydd mewn perthynas â
datgarboneiddio ynni, adeiladau a thrafnidiaeth. Nodi bylchau a chydweithio.

•

Gweithio'n rhanbarthol i ymgorffori'r holl ddysgu yn ystyrlon yn y rownd nesaf o asesiadau
llesiant.
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•

Gwella ein cyd-ddealltwriaeth o’r risgiau’r hinsawdd.

Cynyddu’r gallu
•

Parhau i dyfu a datblygu Rhwydwaith Gwent sy'n Barod ar gyfer yr Hinsawdd

•

Rhannu arfer gorau ar draws y rhwydwaith. Archwilio cyfleoedd cyllido ar y cyd a allai gynyddu
gallu swyddogion lleol i weithredu ar newid yn yr hinsawdd.

•

Nodi lle y gellir darparu hyfforddiant mwy pwrpasol ac wedi'i dargedu i gyflymu Gweithredu ar
Newid yn yr Hinsawdd.
4. Nodau llesiant 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

Cymru sy’n fwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

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.
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.
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
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Cymru Iachach

Cymru â
diwylliant
bywiog lle mae’r
Gymraeg yn
ffynnu
Cymru sy’n
gyfrifol ar lefel
fyd-eang

Rheoli'r Perygl o Lifogydd Naturiol ac adfer cynefinoedd i helpu cymunedau i
addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd hefyd feithrin cymunedau cydlynol
cryf a diogel.
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.
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..
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 Llesiant. 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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Amcan 3 - Rhoi’r dechrau gorau posib mewn bywyd i blant a phobl ifanc
Yr hyn a ddywedom 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

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.

Yn y tymor hir lle rydym
yn disgwyl cyflawni dros
10 – 15 mlynedd a thu
hwnt
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 2020 / 21
Tuag at gamau gweithredu
tymor byr (0 – 5 mlynedd)
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Tuag at gamau gweithredu
tymor hir (0-15 mlynedd)

Mae pandemig CV-19 wedi
effeithio ar ein gallu i ddarparu
sesiynau hyfforddi pellach i
gyfranogwyr yn 2020, er bod
AGC wedi addasu eu
hyfforddiant i fersiwn ar-lein,
felly dylem fod mewn lle i
barhau i gyflwyno'r rhaglen
hyfforddi. Fodd bynnag, mae'r
pandemig wedi galluogi
sefydliadau'r BGC i roi'r
hyfforddiant ymarferol ar
waith, oherwydd trwy'r
Pandemig rydym wedi bod yn
ymgysylltu â phobl ifanc trwy
amrywiol ddulliau i sefydlu os
yw / a sut mae eu hanghenion
cymorth a'u gofynion o ran
gwasanaethau, wedi newid. Yn
benodol rydym wedi
defnyddio'r wybodaeth a
dderbyniwyd yn Arolwg y
Comisiynydd Plant i ganfod
anghenion lleol
Rydym yn parhau i ddarparu
cefnogaeth i deuluoedd gyda’r
cynnig gofal plant am ddim
gan LC.
Yn ddiweddar, rydym wedi
cwblhau camau cyntaf y
gwaith braenaru Blynyddoedd
Cynnar drwy Bartneriaeth a
chwblhau prosiect i gyflawni'r
canlynol :

Er mwyn cynorthwyo cynllunio
a chydlynu'r gweithredu gan y
partneriaid i atal a lleihau
effaith Profiadau Niweidiol yn
ystod Plentyndod (ACEs) ar y
cyd ag amlinelliadau
gweithgareddau'r
blynyddoedd cynnar yn y
gweithgareddau tymor byr,
rydym wedi parhau i
ddatblygu gwaith ar ein Cynnig
Lles i Blant a Phobl Ifanc, ac ar
ddiwedd Mawrth 2021
dechreuon ni brosiect
trawsnewid;
• Sicrhau bod gan weithwyr
proffesiynol fynediad at
wybodaeth am ymyrraeth
gynnar a gwasanaethau
ataliol.
• Darparu offeryn strategol
sy'n ein galluogi i gadw
darlun cyfredol o'n Cynnig
Lles i B a PhI
• Cynnig cymuned ar-lein i
weithwyr proffesiynol lle
gallant drafod a rhannu
gwybodaeth am
wasanaethau.

Fel rhan o’r HW: Cynllun HW
ar draws BIPAB. Byddwn yn
darparu gwybodaeth,
• Ailedrych ar y mapio a
hyfforddiant ac yn gwella
gynhaliwyd yn ystod y
gwasanaethau i gefnogi pobl
peilot 1000 o ddiwrnodau
cyntaf i weld a yw'r bylchau (gan gynnwys plant a
theuluoedd, menywod
a'r materion yn parhau i
fod yn wir. Bydd yr ymarfer beichiog) i gyrraedd pwysau
cwmpasu hwn yn cael ei
iach. DS Mae'r cyllid cyfredol
ehangu ymhellach na'r
ar gael tan fis Mawrth 2022
peilot cychwynnol o 0-3
ond mae'n debygol o gael ei
blynedd:

Adroddiad Blynyddol 2020/21

Tudalen 21 o 50

Mae gordewdra ymysg plant
yn parhau i gael ei ystyried yng
nghyd-destun cynlluniau adfer
CV-19 a hefyd mewn
perthynas â'r Cynllun Pwysau
Iach - Cymru Iach. Mae ein holl
brosiectau a rhestrir yn ein
camau gweithredu tymor byr a
chanolig hefyd yn cyfrannu at
ein gweithgareddau lles tymor
hir ar gyfer Plant a Phobl Ifanc.

• Canfod Gwasanaethau
ymyrraeth ac ataliol y
Blynyddoedd Cynnar sydd
ar gael i deuluoedd â
phlant 0-7 oed, gan
gynnwys cefnogaeth ADY,
o dan y 3 phennawd:
Cyffredinol
Wedi’i Dargedu
Arbenigol
• Fel rhan o'r ymarfer mapio
cynhaliwyd Matrics
Aeddfedrwydd y Sefydliad
Ymyrraeth Gynnar yn
cynnwys rhanddeiliaid
allweddol ar draws y
fwrdeistref ac yn cefnogi /
cyflawni'r Blynyddoedd
Cynnar, ystyriwyd
canlyniadau'r arolwg fel
rhan o'r digwyddiadau
ymgynghori ac maent wedi
arwain at gyfres o
weithgareddau
partneriaeth wedi'u
cynllunio.
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ymestyn yn unol â'r
strategaeth 10 mlynedd.
Mae'r Rhaglen Haen Sylfaen
Iechyd a Lles Meddwl wedi
canolbwyntio ar oedolion, neu
bobl 16 oed neu'n hŷn a
thrwy'r rhaglen hon rydym
wedi cyflawni'r canlynol .
• Roedd chwech o'r bobl
ifanc (16+) y gwnaethom
ymgysylltu â nhw mewn
cyfres o weithdai i brofi
hygyrchedd ac addasrwydd
adnoddau ar wefan lles
meddyliol Melo yn dod o
Dorfaen. Mae'r wefan yn
cynnwys adnoddau ar gyfer
Pobl Ifanc, gan gynnwys
Pecyn Cymorth LlC ar gyfer
lles meddyliol a phlant a
phobl ifanc (aged 11-25)
https://www.melo.cymru/
mental-wellbeingresources/children-youngpeople/
•

Mae'r gweithdy wedi
arwain at gychwyn Panel
Pobl Ifanc sy'n darparu
arweiniad ar gynnwys
gwefannau a'r llwyfannau
cyfryngau cymdeithasol
newydd .

•

Mae Hyfforddiant Connect
5, Gwent wedi hyfforddi
hyfforddwyr sydd ar fin
dechrau cyflwyno'r rhaglen
hyfforddi gweithlu lles
meddyliol ar Gampws
Pont-y-pŵl, Coleg Gwent
gyda Myfyrwyr Gofal
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Iechyd a darlithwyr (a all
gefnogi myfyrwyr)

1. Yr Hyn Yr Ydym Wedi Ei Gyflawni
Yn 2020/21 i gyflawni ein nod i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a phobl ifanc, ein ffocws
oedd sut i gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd drwy’r pandemig, yn enwedig yn y meysydd
iechyd ac addysg, rydym wedi gweld ymateb anhygoel gan ein staff, maent wedi addasu eu
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gwasanaethau yn gyflym dros ben i weddu i sefyllfaoedd newidiol ac yn ôl anghenion plant a phobl
ifanc. Rhai o'n nifer o enghreifftiau fyddai, cefnogi ysgolion i ddarparu dysgu cyfunol, darparu gofal
plant trwy hybiau ar gyfer hybiau gweithwyr allweddol ac ar-lein ar gyfer gwasanaethau iechyd. Yn
ogystal â'n hymateb CV-19 rydym hefyd wedi parhau i roi llais plant a phobl ifanc wrth wraidd
datblygu gwasanaethau a pharhau â llawer o'r prosiectau sy'n cyd-fynd â'n cynllun llesiant lleol.
2. Heriau Allweddol
Y pandemig fu ein her fwyaf, gan ein bod wedi gorfod canolbwyntio ar addasu gwasanaethau i
redeg trwy 2020/21. Yn ddealladwy, mae partneriaid wedi gorfod ail-leoli staff i weithio ar
wahanol flaenoriaethau, felly mae hyn wedi golygu bod rhai prosiectau wedi'u gohirio.
3. Beth nesaf
Ar hyn o bryd rydym yn aros am benderfyniad cyllido gan LlC ar gyfer y Rhaglen Trawsnewid
Integreiddio Blynyddoedd Cynnar, pe byddem yn llwyddiannus yn ein cais byddwn yn;
• Creu system Blynyddoedd Cynnar i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd gydlynol, integredig
ac amserol.
• Cefnogi partneriaid lleol i ail-gyflunio gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar gan ganolbwyntio ar
gynllunio, comisiynu, adnabod a mynd i’r afael ag anghenion.
Trwy'r broses hon byddwn yn nodi rhwystrau i integreiddio a ffyrdd i'w dileu, eu lleihau neu eu
rhesymoli.
Byddwn yn parhau i gyflwyno hyfforddiant Ymwybyddiaeth i gynnwys ac ymgysylltu â PaPh.
Byddwn yn sefydlu “Senedd Ieuenctid” Torfaen ac yn gweithio gydag ysgolion i sicrhau bod
cynghorau ysgol yn cael eu cynnwys.
Byddwn yn parhau i wella adnoddau gwybodaeth a chyngor ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n
gweithio gyda PaPhI, gan arwain at gynnig llesiant wedi'i ddiweddaru ar gyfer PaPhI i lywio
cynllunio gwasanaethau PaPhI.
Yng nghyd-destun cynlluniau adfer CV-19 ar gyfer sefydliadau BGC, byddwn yn canfod yr
anghenion sydd gan PaPhI o ran gwasanaethau, gyda ffocws penodol ar les ac iechyd meddwl.
Gyda P a PhI, byddwn yn dylunio, ac yn cynnal arolygon rheolaidd o BaPhI i sicrhau bod eu barn yn
cael ei hystyried wrth gynllunio gwasanaethau, yn enwedig yng nghyd-destun adfer yn dilyn CV-19.
Yn 2021/22 bydd yr holl waith y byddwn yn ei wneud hefyd ar y cyd â chynlluniau adfer CV-19 y
partneriaid.
Byddwn yn rhannu gwefan a chyfryngau cymdeithasol Melo trwy sianeli pobl ifanc yn Nhorfaen,
ac yn cefnogi hyfforddiant Connect 5 Gwent mewn gweithluoedd sy'n cefnogi pobl 16+.
Fel rhan o'r HW: Mae HW yn cynllunio ar draws BIPAB. Byddwn yn parhau i ddarparu
gwasanaethau gwybodaeth, hyfforddiant ac yn gwella gwasanaethau i gynorthwyo pobl (gan
gynnwys plant a theuluoedd, menywod beichiog) i gyrraedd pwysau iach ar yr amod bod cyllid yn
cael ei ymestyn yn unol â'r strategaeth 10 mlynedd.
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4. Y nodau llesiant a’r pum ffordd o weithio
Nod Llesiant
Cymru
Lewyrchus
Cymru
Gydnerth
Cymru sy’n fwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus
Cymru iachach
Cymru â
diwylliant
bywiog lle
mae’r Gymraeg
yn ffynnu

Cymru sy’n
gyfrifol ar lefel
fyd-eang

Cyfraniad
Bydd rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a phobl ifanc trwy wneud y
gorau o’n cynnig llesiant 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.
Bydd annog plant a phobl ifanc i ofalu am ein hamgylchedd ac i leihau
allyriadau carbon yn cefnogi Cymru sy’n fwy gwydn.
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.
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.
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.
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.
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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Amcan 4 - Cefnogi ffyrdd iach o fyw a galluogi pobl i heneiddio’n dda
Yr hyn a ddywedom 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
Llesiant 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 Llesiant
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 2020 / 21
Tuag at gamau gweithredu
tymor byr (0 – 5 mlynedd)
• Cytunwyd ar y trefniadau
terfynol ar gyfer cynllun
peilot y Gyllideb
Gyfranogol (PB), a fydd yn
cael ei reoli gan Gyngor
Tref Blaenafon .
•

Tuag at gamau gweithredu
Tuag at gamau gweithredu tymor
tymor canolig (0-10 mlynedd)
hir (0-15 mlynedd)
• Cefnogi Llythrennedd Iechyd • Meithrin gallu datblygwyd dulliau sy'n fwy
Datblygwyd modiwl dysgu
cynhwysol ac sy'n defnyddio'r
ac arweinyddiaeth ar gyfer
Pum Ffordd Llesiant.
gweithwyr
Archwiliwyd hefyd y
proffesiynol/gweithlu'r
goblygiadau i'r ffordd y mae
sector cyhoeddus sy'n
gwasanaethau cyhoeddus yn
cefnogi gwytnwch
gweithio mewn lle.
Dechreuwyd y “sgwrs
cymunedol a gwella
Blaenafon” - dan arweiniad
datblygiad iechyd .
Arweinydd
Datblygu
Gwasanaeth Rhwydwaith
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Llesiant Integredig i gael
dealltwriaeth well o ran sut
mae llesiant wedi newid
dros y flwyddyn ddiwethaf.
Mae'r
mewnwelediad
wedi'i fwydo i mewn i
ddatblygiad
y
gronfa
gyllideb gyfranogol.
1. Yr Hyn Yr Ydym Wedi Ei Gyflawni
Fel rhan o fwriad y BGC i gynyddu effeithiolrwydd gwahanol wasanaethau cyhoeddus i weithio
gyda'i gilydd mewn lle, nod yr amcan hwn yw sicrhau bod yr amodau'n iawn ar gyfer gwytnwch
cymunedol a “chefnogi ffyrdd iach o fyw a galluogi pobl i heneiddio'n dda” gan ddefnyddio
Blaenafon fel y lleoliad peilot.
Wedi'i alluogi gan gyllid Byw'n Glyfar Llywodraeth Cymru, mae'r prosiect wedi meithrin
dealltwriaeth ac wedi darparu rhesymeg dros “glasbrint” o ymyriadau i gefnogi lles cymunedol
ym Mlaenafon.
Mae nodweddion allweddol y glasbrint bellach ar waith: cefnogaeth ar gyfer llythrennedd
iechyd, defnyddio cysylltiadau cymunedol 'ar lawr gwlad' yn well, a chydgysylltu
gwasanaethau'n seiliedig ar le, yn well. Mae'r dull wedi cynnwys sefydlu'r Rhwydwaith Llesiant
Integredig, hybiau gwasanaeth cyhoeddus a buddsoddiad ar lefel tref (Swyddog Blaenafon
Iach). Mae'r pandemig wedi cyflwyno rhai heriau i'r ffordd hon o weithio ond llwyddodd rhai
partneriaid i adeiladu ar eu dulliau cydweithredol a'u hatgyfnerthu. Wrth i gyfyngiadau ddod i'r
amlwg mae peth o'r dirwedd gwasanaeth cyhoeddus wedi newid felly mae yna oblygiadau ar
gyfer y ffordd yr ydym yn symud ymlaen.
Yn 20/21 mae Byw'n Glyfar wedi cefnogi datblygiad yr arddangoswr Cyllideb Cyfranogol
Cymunedol ac wedi gweithio gyda'r Arweinydd Datblygu Gwasanaeth Rhwydwaith Llesiant
Integredig i archwilio dulliau sy'n gwella llythrennedd iechyd yn y gymuned. Mae Datblygu'r
gweithlu yn ffocws sydd yn ein galluogi i adeiladu gallu ar draws gwasanaethau cyhoeddus a
darparu allwedd gweithwyr proffesiynol allgymorth sydd â dealltwriaeth o'r materion iechyd
sy'n effeithio ar wytnwch cymunedol a sut y gallant sianelu eu gweithgareddau orau i helpu i
liniaru materion o'r fath.
Mae CV-19 wedi ailadrodd pwysigrwydd gwytnwch cymunedol. Mae adborth gan Arweinydd
Datblygu'r Gwasanaeth Rhwydwaith Llesiant Integredig wedi nodi bod Blaenafon wedi dangos
rhai ffactorau amddiffynnol cryf i adeiladu arnynt yn ystod y pandemig. Profodd y ‘Rhwydwaith
Blaenafon Iach’ sydd ar waith, i fod yn wydn, gyda'r gallu i gynnig cefnogaeth gyfannol i ystod o
unigolion a theuluoedd, yn cynnwys y rheini â phlant ifanc i bobl hŷn sy’n byw i ffwrdd o’u
teulu.
Creodd y Rhwydwaith Llesiant Integredig a'r ymateb CV-19 ar lawr gwlad fwy o sgyrsiau lleol am
iechyd a lles a meithrin dealltwriaeth ehangach a dyfnach ynghylch ble oedd angen cefnogaeth.
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Cyn y pandemig roedd y Rhwydwaith Blaenafon Iach wedi cychwyn ‘sgwrs gymunedol’ gan
ymgysylltu cyfranogiad yn pontio'r cenedlaethau. Yn ystod y pandemig parhaodd y rhai a oedd
yn ymwneud â hyn i gyfranogi'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r Swyddog Blaenafon Iach
trwy wiriadau lles, clwb gweithgareddau i'r teulu neu'r ddarpariaeth ieuenctid 'yr Hwb'. Mae
hyn wedi rhoi dealltwriaeth o sut mae gwahanol grwpiau ar draws y gymuned wedi ymdopi â'r
12 mis diwethaf. Er mwyn adeiladu ar hyn, daeth y sgwrs yn rhithwir ym mis Hydref 2020 ar
ffurf arolwg ar-lein, gan ddenu bron i 70 o ymatebion. Dengys ein canfyddiadau ar hyn o bryd
bod yr effaith yn eang - mae rhai wedi cydnabod yr angen i reoli eu hiechyd ac wedi cymryd
camau tuag at hyn, mae eraill wedi gweld eu hiechyd corfforol a meddyliol yn gwaethygu tra
bod partneriaid wedi cydnabod 'pa mor sâl yw ein cymunedau'. Bydd y sgwrs hon, a'r atebion
sy'n dod i'r amlwg, yn parhau mewn sawl ffurf wrth i gyfyngiadau gael eu codi a bydd yn cynnig
cipolwg defnyddiol i ddatblygu cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Adnoddau a Chyllidebu
Cyfranogol.
Cyflawniadau Allweddol:
Arddangoswr cynllun peilot Cyllideb Gyfranogol (CG) ym Mlaenafon
Parhaodd y gwaith i ddatblygu'r arddangoswr cynllun peilot PB gyda'r bwriad o ymgysylltu a
grymuso cymunedau lleol, yn enwedig ceisio datgloi syniadau ac atebion arloesol i heriau sy'n
bodoli. Cytunodd y BGC y dylai Cyllidebu Cyfranogol fod yn un nodwedd o'i “lasbrint” ar gyfer
gweithio ar sail lle, a bod ganddo adnoddau wedi'u “cronni” i greu “cronfa her” gymunedol i
gefnogi hunan-effeithiolrwydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau dinesig.
Mae Cyngor Tref Blaenafon (CTB) wedi bod yn rhan allweddol o ddatblygu a phrofi rhai
syniadau ar gyfer gweithio ar sail lle. Mae hyn yn cynnwys cyd-ariannu Swyddog Blaenafon Iach
(SBI), ac maent wedi cytuno i gynnal a darparu'r Rheolwr Prosiect ar gyfer y PB
Mae paramedrau eang yr hyn y gellir ei ariannu wedi'u nodi fel a ganlyn: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syniadau i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd.
Syniadau i wella lleoedd cymunedol.
Syniadau i wella mynediad i gefn gwlad.
Syniadau i wella trafnidiaeth ym Mlaenafon.
Syniadau i ddechrau sgyrsiau cymunedol.
Syniadau i annog gweithgareddau chwaraeon.
Syniadau ar gyfer clybiau neu gymdeithasau newydd neu gefnogaeth i ailadeiladu'r rhain.
Syniadau ar gyfer gweithgareddau i bobl ifanc
Syniadau ar gyfer cefnogaeth gymunedol yn ystod ac ar ôl Coronafirws
Syniadau ar gyfer digwyddiadau cymunedol.

Y gobaith yw y bydd y Gyllideb Gyfranogol yn cyflwyno camau i feithrin gwytnwch cymunedol a
chefnogi'r gymuned i gyd-gynhyrchu atebion 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.
b. Adeiladu Haen Sylfaen Gynaliadwy a Gwell ar gyfer Lles Meddwl
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Dan arweiniad Tîm Iechyd Cyhoeddus BIPAB ac wedi'i gefnogi gan y Rhwydwaith Llesiant
Integredig, mae dull o gefnogi lles meddyliol yn cael ei ddatblygu sydd wedi'i dargedu at
grwpiau poblogaeth oedolion sy'n wynebu'r risg fwyaf o les meddyliol gwael. Bydd y fenter yn
darparu gwybodaeth, cyrsiau ac adnoddau hunangymorth i bobl reoli a hyrwyddo eu lles
meddyliol eu hunain. Mae'n sylfaen llwybr o wasanaethau a chefnogaeth, yn amrywio o
ymyrraeth iechyd meddwl gynnar i ymyrraeth arbenigol. Mae'r gwaith yn mynd rhagddo ar
draws Torfaen (a Gwent) ac mae partneriaid yn cydnabod bod ei effeithiolrwydd yn dibynnu ar
wybodaeth o ansawdd am wasanaethau lles a gweithgareddau cymunedol sy'n gofalu am les
pobl, ar gael yn hawdd. Hyn, ochr yn ochr â datblygu'r gweithlu ar ffurf cyflwyno'r Rhaglen
Connect 5, fydd ffocws cychwynnol y gwaith yn Nhorfaen.
c. Meithrin gallu
Gyda chefnogaeth Menter Byw'n Glyfar Llywodraeth Cymru, mae datblygu gweithlu cyflenwol
wedi'i nodi fel rhan bwysig o'r glasbrint. Yn seiliedig ar arfer gorau, cynlluniwyd dull hyfforddi
sgiliau ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus i gefnogi gwneud penderfyniadau ar lawr gwlad a
deall materion iechyd yn well. Bydd hwn yn cael ei ddarparu trwy'r rhwydwaith IWN a bydd yn
cefnogi'r sector cyhoeddus i weithio'n gyd-gynhyrchiol gyda phobl a chymunedau i ddod o hyd
i'w datrysiadau eu hunain. Mae'r hyfforddiant wedi'i gynllunio i fod yn rhyngweithiol ac yn fath
o ddysgu gweithredol, gan ddarparu cipolwg ar gyfleoedd a heriau ar gyfer y ffordd hon o
weithio. Yna defnyddir y cipolwg hwn i ddatblygu rhaglen datblygu arweinyddiaeth.
d. Datblygu Llythrennedd Iechyd
Mae Byw yn Glyfar wedi cefnogi rhywfaint o waith gydag Arweinydd Datblygu Gwasanaeth IWN
i feithrin dealltwriaeth o lythrennedd iechyd ar draws Blaenafon. Mae hyn wedi archwilio'r
potensial i symud i ffwrdd o negeseuon iechyd traddodiadol sy'n eithrio rhai grwpiau, i ddull
ehangach gan ddefnyddio'r Pum Ffordd Llesiant. Archwiliwyd hefyd y goblygiadau i'r ffordd y
mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio ar sail lle.
2. Heriau Allweddol
Mae agweddau ar y glasbrint wedi cael eu hailystyried yn ystod y pandemig mewn perthynas â
sut ymatebodd Blaenafon Iach mewn perthynas â seilwaith digidol a meithrin gallu. Bydd yr
agweddau hyn yn arbennig o bwysig wrth i berthynas y gwasanaethau â chymunedau ailosod
eu hunain.
Mae parhad cyd-destun cymdeithasol ac eco Blaenafon yn hanfodol ar gyfer cynaliadwyedd
mesurau meithrin gallu. Gall ansicrwydd sy'n ymwneud ag elfennau o'r glasbrint yn seiliedig ar
le effeithio ar effeithiolrwydd y cyflenwi wrth symud ymlaen e.e. presenoldeb y Rhwydwaith
Llesiant integredig yn y dyfodol ac adnoddau eraill ar lawr gwlad, darparu allgymorth a gallu
staffio ac adnoddau yn sgil trawiad CV-19. Mae angen trafodaethau parhaus i sicrhau'n
strategol bod y gefnogaeth gywir yn cael ei hystyried yn y tymor canolig a'r tymor hir i ddarparu
gwerth ychwanegol ac i gynyddu lles i'r eithaf, yn lleol.
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3. Beth nesaf
Arddangoswr Cyllidebu Cyfranogol – Bydd monitro ac adolygu cynnydd yn rhan bwysig o'r cynllun
peilot hwn. Bydd gwerthuso a'r gwersi a ddysgwyd yn helpu i lywio unrhyw gyflwyniad ehangach
yn Nhorfaen. Mae yna gynigion ar gyfer menter Gyllideb Gyfranogol gyfochrog mewn cymuned
gymaradwy, Croesyceiliog a Llanyrafon. Mae cyllid ychwanegol ar gael ar gyfer hyn gan BIPAB a
rhagwelir y bydd hyn yn dechrau yn ail hanner 2021/22.
Adeiladu Haen Sylfaen Gynaliadwy a Gwell ar gyfer Lles Meddwl - Mae sawl llinyn i'r gwaith hwn
gyda'r ffocws cychwynnol yn Nhorfaen sef darparu mynediad hawdd at wybodaeth am les a
chefnogi'r gweithlu i gael sgyrsiau lles. Bydd ymgyrch ‘rhoi gwybod i bobl eich bod yn agored’ yn
cael ei lansio yn ystod mis Mai a mis Mehefin i annog gwasanaethau cyhoeddus a grwpiau
cymunedol i sicrhau bod eu gwybodaeth ar gael ar wefan Dewis Cymru. Bydd hyn yn gweithredu
fel ymarferion mapio ar gyfer yr ystod eang o gefnogaeth sy'n ffurfio'r haen sylfaen gwell. Ochr yn
ochr â hyn, mae gwaith yn parhau rhwng BIPAB (IWN), Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a
Chynghrair Gwirfoddol Torfaen ar gyflwyno Connect Torfaen, gwefan ryngweithiol sy'n rhoi cyfle
ar-lein i grwpiau lleol hyrwyddo'u gweithgareddau a rhwydweithio â'i gilydd. Ochr yn ochr, mae
modiwlau Cyswllt 5 ar gael yn eang.
Llythrennedd Iechyd a Meithrin Gallu – Gyda chefnogaeth Byw'n Glyfar Llywodraeth Cymru, bydd
rhaglen datblygu'r gweithlu yn cael ei chyflwyno gyda ffocws ar ddechrau ar dimau rheng flaen
sy'n gweithredu yn y gymuned honno yn unig. Bydd 5 sesiwn o hyfforddiant yn cael eu cyflwyno
ar-lein gyda'r ffocws ar ddysgu gweithredol a dulliau sy'n seiliedig ar asedau. Bydd ail raglen
datblygu arweinyddiaeth yn cael ei datblygu wedi'i thargedu at reolwyr.
4. Nodau llesiant a’r pum ffordd o weithio
Nod Llesiant

Cymru Lewyrchus

Cymru Gydnerth

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru o gymunedau
cydlynus
Cymru iachach
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Cyfraniad
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.
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.
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.
Bydd mesurau i gefnogi gwytnwch cymunedol yn helpu i gyfrannu
tuag at gymunedau hyfyw, diogel ac sydd wedi eu cysylltu'n dda.
Bydd adeiladu gwytnwch lleol yn cefnogi'r gymuned i allu gwneud y
dewisiadau cywir sy'n gwella ac yn cefnogi ffyrdd iach o fyw.
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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.

Integreiddio - Mae'r llif gwaith hwn yn cyfrannu at gyflawni Cynllun Llesiant 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 Llesiant
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 a ddywedom 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.
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TROSOLWG – Yr hyn rydym wedi ei wneud yn 2020 / 21
Tuag at gamau gweithredu
tymor byr (0 – 5 mlynedd)
•

•

•
•

•

•

Perthnasoedd
agosach â'n
cymunedau trwy
ailgynllunio
gwasanaethau .
Datblygu
perthnasoedd
ymhellach â
phartneriaid gan
gynnwys Y Ganolfan
Cynghori ar Bopeth
a'r Adran Gwaith a
Phensiynau.
Dull cydgysylltiedig â
LCC eraill .
Datblygu
strategaethau
Datgarboneiddio a
Chynaliadwyedd .
Ystyried dull
partneriaeth o
gaffael i leihau cost a
chynyddu GAA.

Tuag at gamau
gweithredu tymor canolig
(0-10 mlynedd)
• Ystyriaethau Cyflog
Byw Cenedlaethol.

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

•
•

Contract Teuluoedd yn
Gyntaf
Datblygu ac Ymgysylltu
Cymunedol
Cyfraniad Budd
Cymunedol
Hwyluso dull
partneriaeth tuag at
lwybrau dargyfeiriol i
ffwrdd o ddigartrefedd
Datblygu'r Fframwaith
Gwerth Cymdeithasol
Ystyriaethau caffael

Cafodd llwybrau i
gyflogaeth eu mapio
a’u cyflwyno i’r BGC

1. Yr Hyn Yr Ydym Wedi Ei Gyflawni
•

Perthnasoedd agosach â'n cymunedau trwy ailgynllunio gwasanaethau.

•

Datblygu perthnasoedd ymhellach â phartneriaid gan gynnwys CAB a'r Adran Gwaith a
Phensiynau i sicrhau ein bod yn galluogi teuluoedd i gynyddu eu galluoedd a'u sgiliau
ariannol,

•

Dull cydgysylltiedig â LCC eraill i ddatgarboneiddio cartrefi trwy 'Raglen Ôl-Osod er mwyn
Optimeiddio', LlC.
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•

Datblygu strategaethau Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd i fynd i'r afael â thlodi tanwydd
a thlodi arall trwy sicrhau bod cartrefi'n defnyddio ynni'n effeithlon, ac felly cynyddu'r
incwm sydd ar gael.

•

Ystyried dull partneriaeth o gaffael i leihau cost a chynyddu GAA.

•

Mapio llwybrau at gyflogaeth a'u cyflwyno i'r BGC.

•

Ystyriaethau tuag at ein hymrwymiadau ein hunain fel sefydliadau angor ac ymrwymiad ein
contractwr i'r Cyflog Byw Cenedlaethol.

•

Contract Teuluoedd yn Gyntaf i gefnogi pobl gyda'u sgiliau magu plant, yn enwedig lle mae
llwybr Gofal Cymdeithasol, neu i'w osgoi.

•

Cynyddodd timau Datblygu ac Ymgysylltu Cymunedol fwy o gyfranogiad â mentrau ysgolion
lleol,

•

Cyfraniad Budd Cymunedol i fentrau lleol i helpu i leihau tlodi a chynyddu cyfranogiad
mewn gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn lleol,

•

Hwyluso dull partneriaeth o ran llwybrau dargyfeirio rhag digartrefedd lle mae Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol neu ôl-ddyledion rhent yn barhaus.

•

Datblygu'r Fframwaith Gwerth Cymdeithasol i ystyried y TOMS Cenedlaethol i Gymru a’r
gwerth ychwanegol y gallwn ei greu i'n cymunedau lleol trwy arfer caffael cynaliadwy a'n
gallu i gyfrannu at y 7 Amcan Llesiant.

•

Pob gweithgaredd caffael i ystyried recriwtio a hyfforddi wedi eu targedu, a chyfleoedd
cyflogaeth lleol fel budd cymunedol.

2. Heriau Allweddol
•

Yng nghanol y storm Coronafirws aeth llawer o bobl i mewn i'r Pandemig mewn tlodi ac
aros ar y trothwy tlodi.

•

Bu cynnydd amlwg hefyd yn gyffredinol yn nifer y bobl sy'n byw mewn tlodi.

•

Diweithdra cronig.

•

Y gwahaniaeth mewn ffyniant a rennir.
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3. Beth nesaf
• Mae angen i ni wella enillion [Cyflog Byw] i deuluoedd sy’n gweithio ar incwm isel a
sicrhau bod mwy o bobl mewn swyddi diogel, o ansawdd da.
• Mae angen i ni atgyfnerthu’r system fudd-daliadau [mae angen i’r cynnydd o £20 yr
wythnos dros dro yn y Credyd Cynhwysol a’r Credyd Treth Gwaith i fod yn barhaol].
• Mae angen i ni gynyddu nifer y tai fforddiadwy sydd ar gael.
4. Nodau llesiant a’r pum ffordd o weithio
Nod Llesiant

Cymru
Lewyrchus

Cymru
Gydnerth

Cymru sy’n
fwy cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru
iachach

Cymru â
diwylliant
bywiog lle
mae’r

Cyfraniad
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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Gymraeg yn
ffynnu

Cymru sy’n
gyfrifol ar
lefel fydeang

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

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 a ddywedom y byddem yn ei wneud
Yn y tymor byr lle rydym
yn disgwyl cyflawni yn y 5
mlynedd gyntaf
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.

Adroddiad Blynyddol 2020/21

Yn y tymor canolig
lle rydym yn disgwyl
cyflawni dros 10
mlynedd
v. Ymgysylltu'n llawn,
ffurfio a manteisio ar
gyfleoedd i ddinasyddion
sy'n deillio o Fargen
Ddinesig PrifddinasRanbarth Caerdydd a
Thasglu'r Cymoedd. Mae'r
rhain yn cynnwys:
• Parc gwyddorau bywyd
ac Ysbyty Prifysgol y Faenor
• 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.

Tudalen 38 o 50

Yn y tymor hir lle rydym
yn disgwyl cyflawni dros
10 – 15 mlynedd a thu
hwnt
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 2020 / 21
Tuag at gamau
gweithredu tymor byr
(0 – 5 mlynedd)
• Rydym yn parhau i
ddefnyddio’r
wybodaeth gan
gynllun Cyflogaeth a
Sgiliau RSP.
• Mae prosiect Cronfa
Her yr Economi
Sylfaenol wedi
cwblhau ei flwyddyn
gyntaf o weithgaredd
peilot.
• Mae model
cyflogadwyedd
rhanbarthol newydd
yn cael ei ddatblygu.
• Adeiladu Cyfoeth
Cymunedol - Caffael
Blaengar
• Mae Bron Afon a
Melin yn parhau i
fuddsoddi mewn
cartrefi newydd.

Tuag at gamau gweithredu
Tuag at gamau
tymor canolig (0-10
gweithredu tymor hir (0mlynedd)
15 mlynedd)
• Prosiect Parc Meddygol
• Cronfa Adfywio
Ysbyty Prifysgol y Faenor.
Cymunedol.
• Cyflwyno'r Rhaglen Ôlosod i Optimeiddio.
• Ehangu'r rhaglen
brentisiaeth adeiladu a
rennir.
• Datblygu cyfleoedd i
brentisiaid ar draws
sefydliadau sy'n
bartneriaid.

1. Yr Hyn Yr Ydym Wedi Ei Gyflawni
•

Rydym yn parhau i ddefnyddio'r wybodaeth o Gynllun Cyflogaeth a Sgiliau'r RSP a data
ychwanegol trwy'r arsyllfa ddata. Mae hyn yn dechrau llywio cyd-gynllunio ymhlith
partneriaid ynghylch y galw am sgiliau mewn meysydd fel datgarboneiddio.

•

Mae prosiect Cronfa Her yr Economi Sylfaenol a gynhaliwyd ar y cyd rhwng CGT, CBS
Torfaen, Coleg Gwent a Fforwm Economaidd Strategol Torfaen (a gynrychiolir gan Pro-Steel
Engineering) wedi cwblhau ei flwyddyn gyntaf o weithgaredd peilot ac wedi cynnal ei
werthusiad cyntaf. Mae'r prosiect wedi cyflawni rhai canlyniadau allweddol yn llwyddiannus
gan gynnwys penodi'r garfan gyntaf o hyfforddeion; hyfforddiant y garfan gyntaf o
hyfforddwyr ac aseswyr yn y busnes peirianneg; a gweithrediad yr Uned Hwyluso Hyblyg.
Mae deunydd marchnata bellach wedi'i gynhyrchu i ymestyn y model hwn i fusnesau bach
eraill yn y sector peirianneg yn Nhorfaen, gyda 7 busnes yn mynegi diddordeb posibl.
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Byddwn yn ceisio adeiladu ar y cynllun peilot i greu system hyfforddiant eco lle bydd ein
cwmnïau peirianneg bach yn datblygu a rhannu profiad.
•

Mae model cyflogadwyedd rhanbarthol newydd yn cael ei ddatblygu a bydd yn sail i gynnig
peilot gan y 10 awdurdod lleol CCR i'r Gronfa Adfywio Cymunedol.

•

Adeiladu Cyfoeth Cymunedol - Caffael Blaengar. Fel rhan o'r Rhaglen i sicrhau newid mewn
economïau lleol, mae Clwstwr BGC Gwent wedi dadansoddi data, cynnal gweithdai gyda
sefydliadau angori a datblygu cynlluniau gweithredu trwy gydol 2020 i'w cyflwyno yn 2021.

•

Mae Bron Afon a Melin yn parhau i fuddsoddi mewn cartrefi newydd, gyda dros 140 wedi'u
cwblhau yn 2020/21 a gyda chymalau TR&T ym mhob contract a ddyfarnwyd dros £50, 000
yn achos Bron Afon a £20,000 yn achos Melin ar gyfer hyfforddiant, prentisiaethau, profiad
gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli.

•

Mae prosiect Parc Meddygol Ysbyty Prifysgol y Faenor wedi cwblhau ei achos Amlinelliad
Strategol ac wedi dechrau ymgysylltu â'r marchnadoedd datblygwyr a buddsoddwyr gan
ragweld symud ymlaen i Achos Busnes Amlinellol yn 2021/22

•

Byddwn yn gweithio gyda LCC sy’n bartneriaid a Choleg Gwent i ganfod bylchau cyn
lledaenu’r rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio.

•

Byddwn yn gweithio gyda'r rhwydwaith prentisiaethau a Y Prentis i ehangu'r rhaglen
prentisiaeth adeiladu a rennir.

•

Byddwn yn ceisio gweithio gyda holl bartneriaid y BGC i nodi ffordd gydweithredol o
gynyddu recriwtio i rolau prentisiaid yn y sector cyhoeddus.

•

Bydd CRF yn ein helpu i ddeall datblygiad economi gylchol a sylfaen hirdymor yn well, mewn
perthynas â busnesau bach a chanolig yn Nhorfaen/Gwent/Cymru, yn enwedig mewn
perthynas â bylchau sgiliau a datgarboneiddio anghenion tai cymdeithasol cyn ac ar ôl 2050.
2. Heriau Allweddol

•

The Employability and NEETS Programmes are likely to continue to run until December 2020
circa £2 million. There is a clear funding risk after this point.

•

Apprenticeship Programme Changes – Welsh Government have recently completed the
procurement of Apprenticeship Providers for the next 5 years. Providers have been notified.

•

The Foundational Challenge Fund Project has successfully completed its first year. The
Working Group will continue to meet to build on the pilot but additional financial support
will be required to fully develop the training eco – system that was envisaged.
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3. Beth nesaf
•

Mae'r Strategaeth Economi a Sgiliau wedi'i drafftio gyda chynllun gweithredu cysylltiedig, a
bwriedir ei gweithredu ar gyfer 2021/22. Un o'r camau allweddol yw datblygu dull
cydweithredol tuag at Ymyriadau Hyfforddi a'r Farchnad Lafur.

•

Mae Model Cyflogadwyedd Rhanbarthol newydd wedi'i lunio a bydd yn sail i gais cynllun
peilot gan y 10 Awdurdod CCR i'r Gronfa Adfywio Cymunedol. Mae hyn yn rhagflaenydd i'r
Gronfa Ffyniant a Rennir. Rydym yn dal i aros am gyhoeddiad ynghylch maint y gronfa .

4. Nodau llesiant a’r pum ffordd o weithio
Nod Llesiant

Cymru Lewyrchus

Cymru Gydnerth

Cymru sy’n fwy
cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cyfraniad
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.
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.
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.
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 hwn. Gall
gwelliannau i ffenestri a drysau sy'n arwain at well diogelwch hefyd gael
effaith gadarnhaol ar ddiogelwch a chydlyniant cymunedol.
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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.
Cymru 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 Yn hanesyddol ac yn ddiwylliannol mae gan Gymru gysylltiadau cryf â
bywiog lle mae’r
chynhyrchu ynni; bydd archwilio cyfleoedd newydd sy'n gysylltiedig â
Gymraeg yn ffynnu 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 a ddywedom y byddem yn ei wneud
Yn y tymor byr lle rydym yn
disgwyl cyflawni yn y 5
mlynedd gyntaf
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.

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

Yn y tymor hir lle rydym yn
disgwyl cyflawni dros 10 –
15 mlynedd a thu hwnt
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 ni wedi ei wneud yn 2020 / 21
Tuag at gamau
gweithredu tymor byr (0
– 5 mlynedd)
• Cyflwynwyd hybiau Datrys
Problemau gan yr Heddlu yn
ardal
Ddwyreiniol/Gorllewinol yr
Heddlu.
• Cyflwynwyd yr adran
‘Dangos y Drws i Drosedd’.
• Ail-aliniwyd ein Swyddogion
Heddlu Ysgolion a
swyddogion Nxt Gen
(swyddogion ymgysylltu
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Tuag at gamau
gweithredu tymor
canolig (0-10 mlynedd)
• Parhau i weithio’n agos
gyda’n tîm partneriaeth
cymunedol.
• Datblygu nifer o
fentrau economaidd
gyda’r nos.
• Cyflwyno cyfleoedd
ymgysylltu newydd â
phartneriaid drwy rôl
y Swyddog Cymorth
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Tuag at gamau
gweithredu tymor hir (015 mlynedd)
• Parhau i adolygu
effeithiolrwydd hybiau
partneriaeth a fydd bellach
yn cael eu galw'n
“Torfaen Mwy Diogel”.

•
•

•

•

•
•

•

•
•

1.

ieuenctid) dan ambarél yr
Cymunedol
hybiau datrys problemau.
Ymgysylltu.
Cyflwynwyd Strategaeth Trais • GTADC yn parhau i
weithio’n agos gydag
Difrifol.
ystod o grwpiau
Cafodd Swyddogion
partneriaid.
Ymgysylltu Cymorth
• Tîm troseddau
Cymunedol eu
GTADC yn parhau i
recriwtio.
ymgysylltu â
Gweithiodd yr Heddlu a
pherchnogion tir
TaADC ar y cyd ynglŷn â
lleol...heddlu lleol a
thanau glaswellt.
Swyddogion Cymorth
Potensial am Uned Cadetiaid
Cymunedol yr Heddlu
newydd yn Ysgol
i daclo tanau
Crownbridge.
bwriadol a thipio
anghyfreithlon.
Cynlluniau Heddweision
Bach mewn ysgolion .
Monitro Dioddefwyr Trais
Domestig Uchel eu Risg yn
ystod y cyfnod clo, a hynny
gydag ystod o bartneriaid
drwy Ymgyrch ‘Operation
Check’.
Timau trosedd GTADC yn
parhau i weithredu a symud i
rôl fwy rhagweithiol gan
ymgysylltu â chymunedau
lleol wrth i’r cyfnod clo
leddfu.
Parhau i gefnogi’r Grŵp
Ymladdwyr Tân Ifanc.
Ymgysylltu â pherchnogion tir
lleol.

Yr Hyn Yr Ydm Wedi Ei Gyflawni

Yn ddiweddar, mae Heddlu Gwent wedi ffurfio Hybiau Datrys Problemau yn ardaloedd
Dwyreiniol a Gorllewinol yr Heddlu. Ategir at hyn hefyd trwy gyflwyno'r adran Dangos y Drws i
Drosedd. Bydd rolau yn yr adrannau hyn yn canolbwyntio ar yrwyr allweddol o ran y galw, sy'n
cynnwys dioddefwyr / unigolion a lleoliadau. Bydd gweithio gyda phartneriaid a defnyddio
OSARA (Objective, Scanning, Analysis, Response and Assessment) sef model datrys problemau
cymunedol, yn helpu i ganolbwyntio ar yr hyn sy'n ofynnol er mwyn lleihau'r galw hwnnw. Bydd
hyn yn cynnwys ymyriadau a thactegau dargyfeiriol. Bydd atal troseddau a dosbarthu pecynnau
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'Smart Water' i ardaloedd lle mae tueddiadau troseddu yn dod i'r amlwg yn helpu i leihau
troseddu a rhoi sicrwydd i ddioddefwyr.
Bydd ail-alinio ein Swyddogion Heddlu Ysgolion a swyddogion Nxt Gen (swyddogion ymgysylltu
ieuenctid) o dan ambarél yr hybiau datrys problemau hefyd yn cynorthwyo i fynd i'r afael ag
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Bydd swyddogion yn gweithio'n agos gyda'r Gwasanaeth
Troseddau Ieuenctid a swyddogion diogelu mewn ysgolion er mwyn dod o hyd i
ymyriadau/tactegau dargyfeirio er mwyn llywio'r plentyn hwnnw i ffwrdd o Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol a Throsedd. Bydd y swyddogion hefyd yn gweithio gydag aelodau allweddol
o'r teulu i gynnig cefnogaeth a chyngor. Mae cyfarfod misol wedi ei drefnu erbyn hyn i gynnal y
fath drafodaethau.
Mae Strategaeth Trais Difrifol newydd yn cael ei hysgrifennu a fydd yn cwmpasu gwahanol
linynnau o drais difrifol gan gynnwys troseddau â chyllyll. Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau
sy'n gysylltiedig â chyllyll mewn ysgolion. Mae trafodaethau cynnar yn digwydd yn ardal
awdurdod lleol Casnewydd gyda’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac addysg, mewn
perthynas â threialu hyn ac yna bydd yn cael ei ledaenu i ardaloedd eraill yr awdurdod lleol.
Mae cyfarfodydd partneriaeth wedi parhau yn ystod COVID i drafod Grwpiau Troseddu
Cyfundrefnol neu unigolion sy'n dod i'r amlwg sy'n ymwneud â throseddau cyfundrefnol, er
mwyn rhannu gwybodaeth / deallusrwydd i darfu ar weithgaredd.
Yn ddiweddar rydym wedi recriwtio swyddogion Ymgysylltu Cymorth Cymunedol yn y PSH. Eu
rôl yw ymgysylltu â'n cymunedau a deall demograffig rhwydweithiau a grwpiau sydd yng
Ngwent. Rydym wedi penodi un ar gyfer pob ardal awdurdod lleol ac i ddechrau cawsant y dasg
o fapio'r grwpiau cymorth cymunedol hynny. Maent yn cysylltu ag asiantaethau eraill a
swyddogion ymgysylltu sydd yn y cynghorau yn yr ardaloedd hynny. Byddant hefyd yn gweithio
yn y gymuned i greu grwpiau o wirfoddolwyr sy'n datrys problemau i gynorthwyo gyda
phenderfyniadau pan fydd materion yn codi yn y gymuned honno. Bydd eu rôl hefyd yn helpu i
recriwtio i'r heddlu i sicrhau bod gennym sefydliad sy'n gynrychioliadol o'r cymunedau yr ydym
yn eu gwasanaethu. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod pobl yn ymddiried ynom a bod
aelodau'r cyhoedd yn dod atom i gael cyngor, cefnogaeth ac i riportio troseddau.
Mae'n anochel y bydd rôl y SCO ymgysylltu yn cynnig cyfleoedd i ymgysylltu â phartneriaethau
newydd ac mae ffocws gwirioneddol ar fentrau cydgysylltiedig er mwyn ymgysylltu â'n
cymunedau. Mae gennym uchelgais i greu grwpiau gwirfoddol i ddatrys problemau, i'n helpu i
fynd i'r afael â materion lleol. Mae'r swyddogion hefyd wedi cael y dasg o gyflwyno cynlluniau
GWYLIO yn eu cymunedau. Ar hyn o bryd mae Torfaen yn treialu Cynllun Gwarchod
Rhandiroedd
Yn ystod y cyfnod clo'r pandemig, roedd yn hanfodol cysylltu â phartneriaid i sicrhau bod
gennym fesurau ar waith i sicrhau bod ein Dioddefwyr Trais Domestig Uchel eu Risg a'n plant
sydd mewn perygl yn cael eu monitro. Roedd hyn yn destun pryder gan fod yr ysgolion hefyd
wedi cau. Gwnaethom gysylltu ag Addysg, Tai, DAST, elusennau menywod a gwasanaethau
cymdeithasol er mwyn cyflwyno ymgyrch 'Operation Check'. Cyflwynwyd yr Ymgyrch hon i bob
un o'r pum ardal blismona yng Ngwent. Roedd yn cynnwys rhannu gwybodaeth / patrolio
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rheolaidd yn y cyfeiriadau hynny a thrafodaethau wythnosol gydag addysg i nodi'r plant hynny
nad oeddent yn mynychu gwersi rhithiol yn rheolaidd.
Mae Heddlu Gwent yn gweithio'n agos gyda'n Tîm Partneriaeth Cymunedol a'r asiantaethau
hynny yn ein hwb partneriaeth. Byddwn yn gweithredu nifer o fentrau rhagweithiol dros y
misoedd nesaf i fynd i'r afael ag economi yn ystod y nos gan weithio ochr yn ochr â swyddogion
Safonau Masnach a Thrwyddedu, swyddogion Amgylcheddol a Gwasanaeth Tân ac Achub De
Cymru Mae'r fath waith partneriaeth ar y cyd eisoes wedi cychwyn a bu'n llwyddiannus o ran
rhannu gwybodaeth, gan arwain at ymweliadau ar y cyd ag adeiladau trwyddedig o ganlyniad i
leddfu'r cyfnod clo.
Wrth i'r cyfnod clo leddfu, rydym wedi dechrau ailgyflwyno ein swyddogion Nxt Gen mewn
adeiladau addysgol. Byddwn yn sefydlu uned Cadetiaid newydd yn ysgol Crownbridge ac mae
nifer o ysgolion cynradd wedi dangos diddordeb mewn cychwyn y cynllun Heddlu Bach. Yn
ystod y pandemig mae tîm Nxt Gen wedi parhau â'u hymgysylltiad trwy ryngweithio digidol â
disgyblion a phenaethiaid ac wedi creu pecyn gweithgaredd a ddosbarthwyd i ddisgyblion.
Ar hyn o bryd rydym yn adolygu pwrpas ac effeithiolrwydd ein hybiau partneriaeth. Adolygwyd
Gwent Mwy Diogel yn ddiweddar a chynigir y bydd hwb partneriaeth Torfaen yn cael ei
ailenwi'n Torfaen. Mwy Diogel. Bydd y gwaith gweithredol a wneir yn yr hwb nid yn unig yn
cynorthwyo gyda materion lleol sy'n galw am ddull partneriaeth ond bydd hefyd yn helpu
gyda'r cyflawni gweithredol i gyflawni'r amcanion a osodwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus. Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo ar hyn o bryd.
O ganlyniad i sawl tân glaswellt dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Heddlu Gwent wedi
gweithio'n agos gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i sicrhau bod gennym gynllun
tactegol priodol wrth ddelio ag adroddiadau o losgi bwriadol. Mae hyn bellach yn cael ei
weithredu ac mae'n cynnwys gweithgaredd gweithredol perthnasol i gynnwys gweithio mewn
partneriaeth, ymyriadau ac addysg.
Parhaodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru trwy'r cyfnod clo i ymateb i danau a gafodd eu
cynnau'n fwriadol, gan ddefnyddio'r Tîm Troseddau Tân i ymchwilio i achosion a thueddiadau.
Wrth i'r cyfnod clo leddfu, bydd y tîm troseddau tân yn symud i rôl ragweithiol gan ymgysylltu â
grwpiau ieuenctid a chymunedol sy'n nodweddiadol o gynnau tân yn fwriadol. Mae mynychu
cyfarfodydd partneriaeth yn hanfodol er mwyn cael gwybodaeth a helpu i nodi ardaloedd lle
mae tanau'n cael eu cynnau'n fwriadol lle nad yw'r Gwasanaeth Tân wedi mynychu.
Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn parhau i gefnogi grŵp Diffoddwyr Tân Ifanc yn
Nhorfaen yng Ngorsaf Dân Cwmbrân. Bydd y grŵp hwn yn nodi pobl ifanc addas trwy
ymgysylltu ag ysgolion a grwpiau ieuenctid.
Mae patrolau troseddau tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn parhau i ymgysylltu â
pherchnogion tir lleol i drafod rheoli tir glaswellt a phrysgwydd a chynorthwyo gyda gwaredu ar
dipio anghyfreithlon.
Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gweithio’n agos gyda grwpiau partneriaeth yn
Nhorfaen i nodi ffyrdd y gall y Gwasanaeth Tân gynnig cefnogaeth i’r partneriaid i wella Iechyd a
Lles trigolion ardaloedd mwyaf Torfaen ac ardaloedd sy'n cael eu targedu yno.
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Bydd tîm troseddau tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gweithio’n agos gyda’r heddlu
lleol a SCCH i ymgymryd â phatrolau i helpu i leihau cynnau tân yn fwriadol a chynorthwyo i
gael gwared ar dipio anghyfreithlon.
Bydd Tîm Troseddau Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymgysylltu â pherchnogion tir
lleol i gynorthwyo gyda rheoli ardaloedd lle mae tanau'n cael eu cynnau'n fwriadol. Bydd hyn yn
lleihau'r risg o danau'n effeithio ar ardal fwy a choedwigaeth.

2.

Heriau Allweddol:

• Yn dilyn pandemig CV-19 ailagor grwpiau cymunedol a sefydliadau addysg, gan ailymgysylltu â’n partneriaid i sicrhau bod ‘un cyswllt yn cyfrif’.
• Datblygu un cynllun gweithredu sy’n addas i bob ardal awdurdod lleol pan fyddwn yn symud
i un Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus.
• Ailagor yr economi nos - bydd hyn yn gofyn am weithio mewn partneriaeth barhaus gyda
swyddogion safonau masnach a swyddogion trwyddedu ac asiantaethau allweddol eraill i
edrych ar ddatrys problemau yn y tymor canolig a'r tymor hir. Bydd hyn yn cynorthwyo i
helpu i leihau sbardunau fel digwyddiadau o drais ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

3. Beth nesaf:
• Parhau i ganolbwyntio ar ddatblygu grwpiau cymunedol i gynorthwyo gyda datrys
problemau. Bydd hyn yn helpu gyda chydlyniant cymunedol ac yn helpu i ymddiried yn y
cymunedau. Bydd tîm Troseddau Tân GTADC a phersonél gorsafoedd tân yn mynychu
grwpiau yn ôl yr angen ac yn cynnig cefnogaeth ac addysg i leihau YG a thanau bwriadol.
• Sicrhau bod rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau yn parhau i helpu i nodi'r unigolion
hynny sy'n ymwneud ag YG a chynnau tân yn fwriadol.
• Nodi'r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau a rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau.
Ymweld lle bo angen, i addysgu, gwneud pobl a chartrefi yn fwy diogel trwy gynnal gwiriad
diogelwch Tân yn y cartref.
• Gweithio gyda’n cymunedau i sicrhau eu bod yn teimlo’n hyderus i adrodd digwyddiadau
mewn perthynas â throseddau casineb.
• Sicrhau bod rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau yn parhau i helpu i nodi'r unigolion
hynny sy'n ymwneud â throseddoldeb cyfundrefnol er mwyn aflonyddu ar eu
gweithgareddau.
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• Datblygu protocol cyson mewn ysgolion i ddelio â thrais difrifol a throseddau'n ymwneud ag
arfau bygythiol.
• Nodi'r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau i rannu gwybodaeth rhwng asiantaethau fel y
gallwn ar y cyd edrych ar ymyriadau a chefnogaeth i'w hatal rhag bod yn ddioddefwyr
troseddau.
• Cynnal archwiliadau amgylcheddol mewn mannau lle mae cynnau tân bwriadol yn broblem.
4. Nodau llesiant a’r pum ffordd o weithio
Nod Llesiant
Cymru
Lewyrchus
Cymru
Gydnerth

Cyfraniad
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.
Trwy fynd i'r afael â throseddau ar y dirwedd rydym yn helpu i ddiogelu
ardaloedd naturiol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Bydd gweithredu i wella cysylltiadau rhwng unigolion a chymunedau ac i
ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon yn helpu i
Cymru sy’n
gefnogi Torfaen sy'n fwy cyfartal. Rydym yn parhau i gefnogi ac amddiffyn
fwy cyfartal
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.
Mae canolbwyntio ar ymyriadau cynnar i fynd i’r afael â throsedd ac
Cymru o
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn hanfodol ac mae cyfranogiad yn
gymunedau
caniatáu i bobl deimlo bod ganddynt rym. Bydd galluogi pobl i fwynhau eu
cydlynus
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.
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
Cymru iachach
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
Bydd archwilio themâu amrywiaeth a chynhwysiant yn cyfrannu at wella
diwylliant
dealltwriaeth a dathlu gwahaniaethau diwylliannol yn ein cymunedau.
bywiog lle
mae’r
Gymraeg yn
ffynnu
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Cymru sy’n
Bydd cefnogi cymunedau lleiafrifol, gweithio i hyrwyddo negeseuon
gyfrifol ar lefel cadarnhaol o ymwybyddiaeth a hyrwyddo amrywiaeth, yn helpu i gefnogi
fyd-eang
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 3 y Cynllun Llesiant
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
2020/21.
Disgrifiad
Ffynhonnell
Ardaloedd Naturiol (Amcan Llesiant 1)
Mapio asedau seilwaith gwyrdd CNC

Cyllid 2020/21
£25,000

ar y GIS

Newid yn yr Hinsawdd (Amcan Llesiant 2)
£4,980*Amcangyfrif
Hyfforddiant Llythrennedd
CNC
Carbon
*£24,900 wedi ei rhannu rhwng y 5 o Gyfran BGC
Torfaen
BGC yng Ngwent
Ffyrdd o Fyw Iach a Heneiddio'n Dda (Amcan Llesiant 4)
Cyfraniad i wella llesiant a
Rhaglen Byw'n Glyfar Llywodraeth £20,000
llythrennedd iechyd yn y
Cymru
gymuned fel rhan o ddeall
gwytnwch cymunedol a
datblygu'r gweithlu i feithrin
gallu ar draws y gwasanaethau
cyhoeddus.
Cyfraniad tuag at Gronfa
Gyllideb Gyfranogol y BGC a
mentrau cysylltiedig eraill.

BIPAB

£165,000

Cyfanswm y cyllid ar y cyd ar gyfer 2020/21
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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 mwyaf diweddar y Cyfarwyddwyr yma.
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ATODIAD 3 – Dangosyddion Llesiant

AMCAN

DANGOSYDDION CENEDLAETHOL

1

3

4

1
2
Datblygu
Datblygu
rhwydwaith
ymatebion
swyddogaethol, lliniaru ac
cysylltiedig o
addasu i
ardaloedd
effeithiau
naturiol sy'n
newid yn yr
cefnogi
hinsawdd
anghenion lles
poblogaethau
lleol ar hyn o
bryd ac yn y
dyfodol

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

4
5
Cefnogi
Mynd i'r afael
ffyrdd iach â phatrymau
o fyw a
tlodi rhwng
galluogi
cenedlaethau
pobl i
a datblygu
heneiddio'n
gwytnwch
dda
economaidd

6
Gwella sgiliau
lleol trwy
gynllunio'r
gweithlu,
hyfforddiant,
prentisiaethau a
chyfleoedd i
wirfoddoli

7
Creu
cymunedau
diogel,
hyderus a
hyrwyddo
cydlyniant
cymunedol

DYDDIAD

TORFAEN

CYMRU

2019

6.5

5.9

2018

7.6

5.6

2017

4.9

5.6

2016

6.5

5.4

2019/20 a 2020/21

13

10

2017/18 a 2018/19

9

10

2016/17 a 2017/18

8

10

2019

X

X

2018

9

9

✔

✔

N/A

✔

2017

10

9

2016

13

11

2018/19
7

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

✔

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)

Lefelau o lygredd Nitrogen
Deuocsid (NO2) yn yr aer

3
Rhoi'r
dechrau
gorau
posibl
mewn
bywyd i
blant a
phobl
ifanc

✔
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354.4

2017/18

303.2

324.1

2016/17

317

325.8

N/A

12

19

20

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

2015/16

328.4

2018

11

2017

11

✔

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

344.6

Ni ellir ei
gymharu

2016

11

2014

6

2019-20

15

13

2018-19

16

14

2017-18

20

16

2016-17

15

15

2019-20

84

82

2017-18

81

82

DYDDIAD

TORFAEN

CYMRU

Rhag-20

72.1

73.8

Rhag-19

71.5

73.2

Rhag-18

70.5

73.1

Rhag-17

75.7

72.4

2019-20

X

X

2018-19

69

71

2016-17

70

73

2019-20

X

X

2018-19

81

85

2016-17

84

85

N/A

✔

Canran y bobl sy'n weddol fodlon
neu'n fodlon iawn â'u swyddi

✔

AMCAN
DANGOSYDDION CENEDLAETHOL

21

1

Canran y bobl sy'n gweithio

4

5

6

7

✔

Canran y bobl sy'n fodlon â'r ardal
leol fel lle i fyw
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3

CyD

✔

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

26

2

✔
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N/A

N/A

27

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

Canran y bobl sy'n unig

✔

Aelwydydd sydd wedi'u rhyddhau'n
34
bositif o Ddigartrefedd - Cyfradd
fesul 10,000 o aelwydydd

2018-19

40

52
N/A

2016-17

45

50

2014-15

49

61

2017-18

23

26

2016-17

29

28

2018-19

21

15

2017-18

18

16

2016-17

18

17

2019-20

X

X

2018-19

16

15
N/A

✔

Canran yr oedolion sy'n cymryd
rhan mewn gweithgareddau
chwaraeon dair gwaith yr wythnos
neu fwy
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X

✔

28

38

X

✔

Canran y bobl sy'n gwirfoddoli

30

2019-20

2017-18

8

13

2016-17

10

13

2019-20

X

X

2018-19

33

32
N/A

✔
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2017-18

31

32

2016-17

28

29

