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Cyflwyniad          

Mae mynd i’r afael â thlodi wedi bod y flaenoriaeth yn Nhorfaen ers amser, yn arbennig yn 

ystod y cyfnodau yma o lymder. Tra bod pobl yn ymdrechu i gael dau ben llinyn ynghyd, mae 

parhau i wella cynhwysiant ariannol yn angenrheidiol. 

Mae amrywiaeth eang o wasanaethau ariannol ar gael ar hyn o bryd yn Nhorfaen ac mae’r 

strategaeth hon a ddatblygwyd ar y cyd gyda’r Grŵp Prosiect Diwygio Lles yn ceisio adeiladu’r 

rhain. Mae’r strategaeth yn helpu adnabod bylchau mewn darpariaeth er mwyn sicrhau bod 

gwasanaethau yn cael eu cydlynu, yn llyfn ac ar gael i bobl trwy lwybrau atgyfeirio clir. 

Mae gwella gallu pobl i reoli arian yn bwysig, ond dim ond rhan o’r ateb yw hynny. Incwm isel 

yw’r rheswm yn aml pam na all pobl gwrdd â’u gofynion ariannol, felly os nad oes modd 

cynyddu eu hincwm, gwerth bach fydd i sgiliau ariannol.1  

Mae ymchwil wedi dangos bod teuluoedd ar incwm isel yn aml yn talu premiwm tlodi, gan 

wario mwy o’u harian ar bethau angenrheidiol na’r rheiny ar incwm uwch.2 Mae gradd credyd 

unigolyn a’r anallu i dalu’n syth yn gallu effeithio’n sylweddol ar bris nwyddau a 

gwasanaethau. Mae pobl ar incwm isel yn aml yn gorfod dibynnu ar gredyd eilaidd, catalogau 

post drud a mesuryddion blaendal, sy’n cael eu marchnata at bobl ar incwm isel sy’n methu 

â chael gwasanaethau amgen yn y brif ffrwd.3  

Felly ynghyd â hybu sgiliau ariannol a hwyluso mynediad i wasanaethau, bydd y strategaeth 

hefyd yn canolbwyntio ar ffyrdd o fwyhau incwm, annog teuluoedd i fod yn ddefnyddwyr mwy 

craff ac i gymryd gwell cyfrifoldeb am eu harian. 

 

Beth yw Cynhwysiant Ariannol? 

Yn bennaf mae Cynhwysiant Ariannol yn ymwneud â helpu pobl sy’n cael trafferth wrth reoli’u 

harian o ddydd i ddydd, neu sy’n cael trafferth i gael hyd i wasanaethau ariannol, trwy eu 

helpu i: 

• Gael cyngor a chefnogaeth  

• Cynyddu eu sgiliau, gwybodaeth a hyder wrth reoli arian  

• Cael cynnyrch a gwasanaethau ariannol 

 
 

Bydd yr amcanion yma yn sail i’r Strategaeth Cynhwysiant Ariannol hon, er mwyn sicrhau 

bod gan drigolion Torfaen ddigon o allu i ddelio â’r heriau economaidd ac ariannol sydd o’u 

blaenau. 
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Gweledigaeth 
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Diwygiadau Lles 

Ers 2013, mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno amrywiaeth o fesurau sydd wedi arwain at nifer o 

deuluoedd oedran gwaith yn gweld gostyngiad yn eu hincwm a newidiadau sylweddol yn y ffordd y 

mae budd-daliadau yn cael eu talu.   Mae’r effaith ar deuluoedd unigol yn amrywio, ond mae’r 

ymyrraeth yn sylweddol, yn arbennig i’r rheiny yn y gymuned sy’n fwy bregus ac sydd angen mwy o 

gefnogaeth a chymorth i ddeall y prosesau a’r dulliau newydd.  

Er mwyn lleddfu effaith y diwygiadau, bydd yn hanfodol targedu unigolion sydd angen cefnogaeth 

ychwanegol a rhoi’r sgiliau a’r gefnogaeth sy’n angenrheidiol i ymdopi yn ystod yr amserau heriol 

yma. 

 

Strategaeth Tlodi Plant 

Mae’r strategaeth ddiwygiedig yn nodi 

agwedd Llywodraeth Cymru tuag at daclo 

Tlodi Plant yng Nghymru, er mwyn 

sicrhau ffocws cyson a pharhaol ar blant a 

phobl ifanc.  

Dyw’r Strategaeth ddim yn ddogfen ar ei 

phen ei hun a caiff ei gyflenwi trwy’r 

Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi.  

 Adfywio’r Strategaeth Cynhwysiant 

Ariannol i Gymru 2016 

Mae’r Strategaeth yn ystyried newidiadau 

economaidd a diwygiadau lles, gan osod 

allan sut y bydd yn delio â’r themâu 

canlynol: 

 cael credyd fforddiadwy; 

 cael gwybodaeth ariannol;  

 magu dealltwriaeth a gallu ariannol  

Creu Cymunedau Cryf: Cymryd y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi ymlaen 

Yn 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi, sydd yn cael 

ei ddiweddaru’n flynyddol. Cofnododd diweddariad 2015 datblygiad yn erbyn amcanion y cynllun 

gweithredu a rhoddodd gyfle am ddull newydd  o daclo tlodi yng Nghymru, gan osod ymrwymiadau 

newydd sy’n adlewyrchu tueddiadau newydd a chysylltu â deddfwriaeth newydd a strategaethau  

sy’n effeithio agenda tlodi.  Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar 3 thema: 

 atal tlodi 

 helpu pobl at waith 

 gwella bywydau pobl sy’n byw mewn tlodi 

Strategaeth Tlodi Tanwydd a Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dwy strategaeth i fynd i’r afael â thlodi tanwydd ac 

aneffeithlonrwydd ynni.  

Mae’r Strategaeth tlodi tanwydd yn canolbwyntio ar ddileu tlodi tanwydd o fewn y cartref trwy 

gyngor, gwybodaeth a newidiadau mewn arferion. 

Mae’r Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni yn anelu at ostwng y defnydd o ynni ac allyriadau carbon 

trwy gyflwyno mesurau effeithlonrwydd ynni. 
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Y Cyd-destun Lleol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/5 of children 

in Torfaen are 

in poverty 

 

 

 

 

 

18% o 

ddisgyblion 

ysgol gynradd 

yn gymwys ar 

gyfer prydiau 

ysgol am ddim 

 

1/5 of children 

in Torfaen are 

in poverty 

 

 

24% of 

households have 

no access to a 

car or van 

Does neb yn 

gweithio mewn 

22% o gartrefi 

Mae 1/5 o blant 

yn Nhorfaen yn 

byw mewn cartrefi 

incwm isel 

Does gan 24% o 

deuluoedd ddim 

defnydd o gar neu 

fan 

Rhoddwyd 2500 o 

Daliadau Tai yn ôl 

Disgresiwn yn 2015/16 
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Mae nifer o sefydliadau yn Nhorfaen yn cynnig cyngor a chymorth ariannol ond mae ystod 

eang o’r rhain ac mae sgiliau ac arbenigedd yn gallu amrywio. Gall rhai gwasanaethau ond 

darparu cymorth generig, yn aml fel rhan o becyn cefnogol sy’n mynd ymlaen, tra bod 

asiantaethau eraill yn cynnig cefnogaeth i unigolion mewn amgylchiadau penodol e.e. 

landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn rhoi cymorth i’w tenantiaid eu hunain.  Yn olaf mae 

yna rhai asiantaethau arbenigol sy’n rhoi cefnogaeth fedrus iawn, ond sydd yn aml â gallu 

cyfyngedig neu ffyrdd cyfyngedig o atgyfeirio a meini prawf ar gymhwyster. 

Mae’r amrywiaeth eang o wasanaethau sydd ar gael yn Nhorfaen yn galonogol, ond mae hyn 

hefyd yn creu heriau ychwanegol, gyda nifer o drigolion ac asiantaethau atgyfeirio yn ei chael 

hi’n anodd adnabod y gwasanaeth mwyaf priodol ar gyfer anghenion penodol unigolyn. Gall 

fod amserau aros hir ar gyfer rhai gwasanaethau, sydd yn gallu achosi oedi pellach i bobl 

sydd angen cymorth ar frys. 

 

 

 

 

 

 

 

Felly er mwyn mynd i’r afael yn effeithiol ag unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth a chynyddu 

dealltwriaeth o’r gwasanaethau sydd ar gael, bydd y strategaeth yma’n ceisio darparu mwy 

o gydlynu a chysondeb gwybodaeth, er mwyn sicrhau bod mwy o ymwybyddiaeth ar y cyd 

o’r cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael.  
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 Blaenoriaeth 1: Pobl 

 91,075 o drigolion, 21,329 (16+) heb gymwysterau4  

 3,038 o rieni sengl, 1,281 heb fod mewn gwaith5 

 16.5% o ddisgyblion yn gymwys ar gyfer prydiau ysgol am 

ddim6 

      

Mae Cyngor Torfaen yn gweithio’n agos â’i bartneriaid i adnabod 

teuluoedd sydd mewn perygl o dlodi ac yn profi cyni, er mwyn darparu 

ymyrraeth wedi ei thargedu’n fwy.  

Yn y blynyddoedd diwethaf mae Torfaen wedi gweld gwelliannau arwyddocaol mewn rhai o’r 

meysydd sy’n gallu cyfrannu at dlodi: 

 

Canran disgyblion yn derbyn prydiau ysgol 

am ddim7  

 

% o’r rhai sy’n gadael ysgol nad sydd mewn 

Gwaith, Addysg neu Hyfforddiant8  (Bl. 11 & 

Bl. 13) 

 
 

 

% sy’n hawlio budd-daliadau diweithdra9 

 

 

Mae angen i ni barhau i weithio gyda’n gilydd i sicrhau bod gwasanaethau’n gwybod ble mae 

pobl yn cael eu cau allan yn ariannol a pha wasanaethau sydd ar gael i’w cynorthwyo. 

17.4%
•2013/
2014

16.9%
•2014/
2015

16.5%
•2015/
2016

2.5

7
•2013

2.2

7.7
•2014

1.9

4.7
•2015

3.3
•Mehefin 
2014

2.5
•Mehefin 
2015

2.3
•Mehefin 
2016

 

 

 

 

Aeth 550 o bobl yn 

Nhorfaen at fanc 

bwyd yn Rhagfyr 

2015 

Mae 1834 o 

ddisgyblion yn 

derbyn prydiau 

ysgol am ddim  
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Bylchau 

 Mae darpariaeth gwasanaethau cynhwysiant ariannol yn aml wedi’i gordanysgrifio ac 
yn cymryd peth amser i gyrraedd 
 
 

 Mae arbenigeddau yn amrywio rhwng darparwyr, felly bydd cynyddu gwybodaeth am 
y gwahanol ddarpariaeth sydd ar gael yn bwysig. 

 

 Bydd gwell cydlynu o’r ddarpariaeth gwasanaethau yn sicrhau bod cefnogaeth yn cael 
ei symleiddio a bydd pobl yn gallu cael y gefnogaeth gywir a’r amser cywir. 

 

 Dyw llinellau atgyfeirio ddim bob amser yn glir, gan gynyddu’r risg i bobl beidio â chael 
y gefnogaeth fwyaf priodol ar gyfer eu hanghenion, neu ddim yn cael cefnogaeth o 
gwbl. 

 

 Gall terminoleg peri dryswch ac mae angen symleiddio ac aildrefnu. 

  

 Gweithio i ddylanwadu ar bolisi’r llywodraeth i wneud cymorth yn fwy cyfartal. 

 

 Mae nifer o drigolion yn talu premiymau tlodi oherwydd nad ydyn nhw’n gallu talu’n 
syth ar gyfer gwasanaethau. 
 

 Darparwyr gwasanaeth allweddol eraill i ddeall a hybu mynediad i wasanaethau 
Cynhwysiant Ariannol. 
 

 Addysg a chodi ymwybyddiaeth yn gynnar am gau allan yn ariannol 
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Blaenoriaeth 2: Lle 

 Mae 3 ardal  gyda’r mwyaf difreintiedig yng Nghymru10 

 Mae enillion wythnosol 6.5% yn is na’r cyfartaledd Cymreig a 

13.5% yn is na chyfartaledd Caerdydd11  

 Does gan 24% o drigolion ddim defnydd car neu fan 

 Mae’n costio £8 y dydd i deithio o’r Gogledd i’r De12  

Mae gan Dorfaen bocedi o dlodi, gyda nifer o ardaloedd gyda’r tlotaf 

yng Nghymru.  Mae rhai cymunedau’n ddiarffordd iawn, gyda thrafnidiaeth gyhoeddus yn 

aml yn rhwystr sylweddol, gan gyfyngu ar y gallu i gyrraedd nwyddau a gwasanaethau ac 

yn diweddu’n aml gyda llai o ddewis a chostau uwch. 

Mae nifer o brosiectau wedi cael eu cyflwyno yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig 

Torfaen, sydd wedi helpu trawsnewid y cymunedau yma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Does gan 24% o 

drigolion Gogledd 

Torfaen ddim 

defnydd car neu 

fan 
 

Mae costau 

teithio’n creu 

premiwm tlodi i 

nifer o deuluoedd 

ar incwm isel 

£10m o arian 
Dechrau'n Deg yn y 5 
mlynedd diwethaf a 

£6.3m o arian 
Teuluoedd yn Gyntaf 
wedi ei wario yn y 5 
mlynedd diwethaf 

£7.2m o arian 
Cymunedau'n Gyntaf 
a £18m mewn arian 
Grant Cefnogi Pobl 

wedi ei wario yn 
ysgod y 5 mlynedd 

diwethaf

Gwariwyd £155m gan  
Landlordiaid 

Cymdeithasol 
Cofrestredig i gwrdd 
â Safon Answadd Tai 

Cymru 

Gwariwyd £8m ar 
gynlluniau 

effeithlonrwydd ynni 
tai yn y sector breifat 

yn y 5 mlynedd 
diwethaf.

Gwariwyd £29m ar 
Ardaloedd 

Addnewyddu 
Abersychan a 

Blaenafon  rhwng 
1999 & 2009

£340,000 o Daliadau 
Tai yn ôl Disgresiwn

yn 2015/16
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BYLCHAU 

 Gall mynediad i wasanaethau a chefnogaeth amrywio yn ôl lleoliad trigolion  

 

 Mae cyfleoedd gwaith yn fwy cyfyng, yn arbennig yng ngogledd y fwrdeistref, felly 

mae’n rhaid i nifer deithio i’r gwaith 

 

 Gall trafnidiaeth gyhoeddus fod yn ddrud, yn am yn rhwystro gallu pobl i gael 

gwasanaethau a chyfleoedd gwaith  

 

 Mae cyflwr eiddo’n amrywio yng ngwahanol rannau’r fwrdeistref, gan greu cartrefi sy’n 

ddrud i’w gwresogi ac yn galed i’w cynnal a’u cadw. Eto roedd gwelliannau Adnewyddu 

Cymdogaethau wedi eu lleihau a benthyciadau, na fyddai nifer o deuluoedd yn gallu 

ad-dalu, wedi cymryd eu lle. 

 

 Mae peth o’r stoc tai cymdeithasol ymhell o drefi ac felly mae cyrraedd siopau bwyd 

a.y.b. yn anodd, yn aml mae prisiau yn uwch mewn siopau lleol, mae costau teithio’n 

effeithio teuluoedd a.y.b. 

 

 Mae Canolfannau Byd Gwaith ym Mhont-y-pŵl a Chwmbrân, felly mae’n rhaid i 

drigolion yn y gogledd deithio i fynychu, mae hyn yn costio arian na all y trigolion mwyaf 

tlawd fforddio. 

 

 Dyw tlodi ar lefel cymunedol ddim yn eglur ac, o ganlyniad mae rhai cymunedau’n colli 

buddsoddiad 
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Blaenoriaeth 3: Darpariaeth  

 Grŵp Prosiect Diwygio Lles Torfaen  

 Rhwydwaith Cyngor Budd-daliadau ac Arian Torfaen 

 Partneriaeth Diwygio Lles Gwent  

 Fforwm Cefnogi Pobl a Chynhwysiant Digartrefedd  

Er mwyn cynorthwyo teuluoedd i gael yr help sydd ei angen arnyn nhw, mae gwybodaeth 

gadarn o’r gwasanaethau sydd ar gael yn angenrheidiol.  Yn dilyn cyflwyno diwygiadau i fudd-

daliadau lles, mae pwysigrwydd adnabod y gwasanaethau sydd ar gael a chynyddu 

darpariaeth yn hanfodol. 

Trwy waith y Grŵp Prosiect Diwygio Lles mae nifer o’r gwasanaethau yma wedi eu hadnabod 

a’u mapio nawr ac mae’r awdurdod lleol a’i bartneriaid wedi cymryd camau i wella a datblygu 

darpariaeth cymorth yn Nhorfaen. Serch hynny mae angen mwy o waith i gydlynu 

gweithgaredd, adnabod cyd-flaenoriaethau a thargedu adnoddau a chyflenwad y 

gwasanaethau yn ôl y galw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwasanaethau

Timoedd 
cysegredig i 

gefnogi 
tenantiaid i 
landlordiaid 

cymdeithasol 
cofrestredig Buddsoddiad 

mewn banciau 
bwyd a 

chymorth 
mewn 

argyfwng

Mwy o 
gefnogaeth 

ariannol, 
cyllidebu a 
chyflogaeth

Mwy o 
fuddsoddiad 

yng 
ngwasanaethau 

CAB 

Cefnogi pobl 
ifanc yn ôl i 

mewn i waith 
neu addysg

Hyrwyddo 
benthycwyr 

rheoleiddiedig 
lleol / undebau 

credyd

Gwell 
cysylltiadau 

rhwng 
gwahanol 

wasanaethau

Taliadau Tai yn ôl 

Disgresiwn wedi eu 

rhoi i dros 1600 o 

bobl yn 2015/16. 

 

Mae dros 5600 o 

blant wedi derbyn 

gwasanaethau 

Dechrau’n Deg ers 

2011. 
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Yr her ar hyn o bryd yw sicrhau bod dull cyson ac wedi ei gydlynu yn cael ei fabwysiadu ar 

gyfer hyrwyddo’r gwasanaethau sydd ar gael a datblygu llwybrau atgyfeirio clir, fel y gall y 

rheiny sydd â’r angen mwyaf gael y cymorth y maen nhw ei angen yn gyflym ac yn rhwydd. 

Mae angen gwell dealltwriaeth o’r arbenigeddau ym mhob gwasanaeth, fel y gall drigolion 

gael y cymorth mwyaf priodol ar gyfer eu sefyllfa arbennig nhw.  

Mae rôl Grŵp Prosiect Diwygio Lles Torfaen a’i bartneriaid yn ganolog i gydlynu 

strategaethau a gweithrediadau sy’n helpu lleihau dyblygu a sicrhau bod adnoddau yn cael 

eu defnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol. 

 

BYLCHAU 

 Mae darpariaeth arbenigol yn aml wedi ei gordanysgrifio ac mae’n cymryd amser 

weithiau i’w chael, sy’n achosi oedi, gan achosi dioddefaint pellach i  unigolion 

 

 Mae cefnogaeth yn amrywio rhwng darparwyr gyda nifer cyfyngedig o arbenigwyr 

mewn meysydd allweddol, felly mae angen gwell dealltwriaeth o ba asiantaethau a 

fyddai’n fwyaf priodol mewn sefyllfa arbennig.  

 

 Does dim cysylltiadau digonol pob amser rhwng gwasanaethau a darpariaeth 

 

 Dyw llwybrau atgyfeirio ddim bob amser yn glir i bobl broffesiynol ac felly mae 

cefnogaeth anaddas yn aml yn cael ei rhoi i’r mwyaf bregus 

 

 Dyw defnyddwyr gwasanaethau yn aml ddim yn ymwybodol o ba wasanaethau sydd 

ar gael ac at bwy i fynd.  

 

 Dyw darparwyr gwasanaethau allweddol ddim bob amser yn ymwybodol beth sydd ar 

gael ac nid ydynt yn hysbysu defnyddwyr. 

 

 Nid yw gwasanaethau wedi’u hunioni ac nid oes cydlynu ar draws Torfaen. 

 

 Nid oes gwybodaeth gliriach a chyfathrebu ar yr ystod o wasanaethau sydd ar gael yn 

bodoli i helpu pobl i ddewis y gwasanaeth sy’n iawn iddyn nhw. 
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Blaenoriaeth 4: Polisi  
 

Er mwyn mynd i’r afael â thlodi yn llwyddiannus, mae’n hanfodol nid 

yn unig i gael gwared ar y symptomau, ond achosion tlodi hefyd.13 

Bu pwyslais cryf mewn polisi cenedlaethol ar newid ymddygiad pobl 

i helpu lleddfu tlodi, ond llai  o amlygrwydd ar fynd i’r afael â phrif 

achosion tlodi fel y nifer o swyddi yn yr economi, cyflogau isel, oedi 

neu doriadau mewn budd-daliadau, gwariant achlysurol (gwisg ysgol 

newydd) mynediad i a fforddiadwyedd nwyddau a gwasanaethau.14  

Nid yw’n bosibl mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi ar lefel lleol, ond trwy weithio ar y 

cyd ar draws sectorau gwahanol i adolygu prosesau a pholisïau, gall Dorfaen barhau i sicrhau 

bod systemau a sefyllfaoedd yn cyd-fynd yn hytrach na mynd yn ffordd ei gilydd. 

 

Cyfunioni gwasanaethau yn y rhaglenni taclo tlodi 

Mae Torfaen eisoes wedi gosod mewn grym rhaglen o gydweithio ar draws Cymunedau’n 

Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg, gan arwain at effeithlonrwydd a lleihau 

dyblygiadau. Mae cynlluniau hefyd ar gyfer gwaith cyfunioni pellach o’r ffrydiau ariannol yma 

gyda’r Rhaglen Cefnogi Pobl, gan roi cyfle am ymateb mwy cydlynol i ostyngiadau mewn 

cyllid a’r cynnydd yn y galw am wasanaethau.  

Ymchwilio i gyflwyno cymalau amodoldeb  

Rhaid i gymorth i bobl sy’n dioddef caledi ariannol fod yn gytundeb partneriaeth ac mae modd 

cyflwyno amodau i bobl sy’n ceisio cefnogaeth a chymorth yn Nhorfaen, fel ein bod ni yn 

gweithio gyda’n gilydd i leddfu anawsterau ariannol. 

Adolygu Polisïau a Dulliau er mwyn lleihau’r perygl o bremiymau tlodi 

Gall rhai polisïau, trwy amryfusedd, osod pwysau ariannol ychwanegol ar deuluoedd sydd 

mewn trafferthion ariannol. Dylai amcangyfrifon fforddiadwyedd a gallu unigolyn i dalu’n syth 

neu o flaen llaw am wasanaethau gael eu hystyried yn llawn. 

 

Mae angen i Dorfaen adolygu’r gwasanaethau y mae’n cynnig i sicrhau bod hyn yn cael ei 

osgoi neu fod opsiynau eraill ar gael.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn 2015/16, 

rhoddodd Cyngor 

Torfaen £140,000 

ychwanegol tuag 

at gyflenwi 

Taliadau Tai yn ôl 

Disgresiwn 
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BYLCHAU 

 Gall lefelau asesiad fforddiadwyedd ac amcangyfrifoedd amrywio rhwng gwahanol 

bartneriaid  

 

 Mae angen datblygu atebion Buddsoddi i Arbed yn fwy strategol er mwyn rhwystro 

mwy o ddyled i’r wladwriaeth e.e. mae atal digartrefedd yn llai drud na digartrefedd  

 

 Dylai Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn gael eu darparu ochr yn ochr â chefnogaeth i 

sicrhau nad yw arian yn cael ei golli trwy sgiliau cyllidebu gwael. 

 

 Mae angen gosod mwy o amodoldeb mewn darpariaeth gwasanaethau  

 

 Rhaid gwneud cyswllt rhwng mudiadau, polisi ac arferion. 

 

 Rhannu gwybodaeth yn well er mwyn cefnogi pobl yn well  

 

 Dylai ymyriad cynharach ddigwydd i addysgu a hyfforddi pobl ynglŷn â galluoedd 

ariannol, cyllidebu a beth sy’n fforddiadwy. 
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Beth wnawn ni i lenwi’r bylchau? 

Mae’r Strategaeth Cynhwysiant Ariannol i Dorfaen 2016 - 2021 yn ein helpu i afael yn 

ein hymrwymiad i weithio gyda’n gilydd trwy ganolbwyntio ar:  

 Pobl  

 Llefydd 

 Polisi a 

 Darpariaeth 

Trwy flaenoriaethau gwaith yn y meysydd hyn rydym yn gobeithio gwireddu’n gweledigaeth: 

 

Gwella cymorth a chefnogaeth ariannol i  

drigolion  Torfaen 

 

Bydd hyn yn helpu sicrhau bod gan drigolion Torfaen ddigon o fodd i ddelio a’r heriau 

economaidd ac ariannol yn maen nhw’n wynebu 

Caiff cyflenwad y Strategaeth ei fonitro trwy’r Grŵp Prosiect Diwygio Lles a fydd yn adrodd 

yn ôl i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen. Caiff hynt ei fesur yn erbyn y canlynol:  

 Mwyhau cymorth a chefnogaeth uniongyrchol 

 Targedu cartrefi di-waith 

 Adnabod y rheiny sydd ‘mewn perygl’ o fynd i mewn i dlodi 

 Cydlynu cyfathrebu/neges penodol 

 

Os am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r ddogfen hon peidiwch ag oedi rhag cysylltu â 
Gwasanaethau Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar 01495 762200. 
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