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Rhagair
Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen ym mis Ebrill 
2016 dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Daw 
â gwasanaethau cyhoeddus sy’n gweithredu ar draws y Fwrdeistref 
Sirol at ei gilydd, er mwyn gwella llesiant trigolion. 

Gyda’n gilydd, fel partneriaid sy’n  gwasanaethu’r cyhoedd, ac mewn 
ymgynghoriad â chymuned Torfaen, rydym wedi cynnal asesiad 
llesiant, a gyhoeddwyd gennym ym mis Mai 2017 ar ein gwefan, ac 
rydym wedi defnyddio’r asesiad hwn i ddrafftio’r cynllun llesiant cyntaf 
i Dorfaen. www.torfaenpublicservicesboard.co.uk

Yn y ddogfen hon, nodir sut y byddwn yn ymateb ar y cyd i rai o’r prif 
faterion a ddaeth i’r amlwg yn yr asesiad llesiant.

Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol iawn fod angen gwneud mwy. 
Rhaid i ni symud i ffwrdd oddi wrth y bwrdd partneriaeth gwirfoddol 
blaenorol, tuag at bartneriaeth statudol newydd sy’n gofyn i ni 
gydweithio, a hynny mewn ffordd wahanol, i wella llesiant pobl yn 
Nhorfaen, nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  Er mwyn gwneud 
hyn, bydd gofyn i ni newid yn sylweddol o sefyllfa o ‘fusnes yn ôl 
yr arfer’ at ddull partneriaeth gynhwysfawr, sy’n gwella llesiant i’n 
trigolion ac yn ychwanegu gwerth at y gwaith sy’n cael ei wneud.

Mae’r cynllun hwn yn gosod ein hamcanion a’n themâu allweddol 
cynnar er mwyn gwella llesiant yn Nhorfaen, a hynny ar gyfer y 
lleoedd ble’r ydym yn byw a’r bobl sy’n byw yma.

Gobeithiwn fod yr ymagwedd hon yn mynd i sicrhau gwelliannau 
sylweddol ac y gallwn oll gydweithio fel partneriaid i sicrhau bod 
Torfaen yn lle gwych i fyw, i weithio ac i ddod ar ymweliad.

Rwy’n croesawu’r Cynllun Llesiant cyntaf hwn i Dorfaen yn fawr iawn. 
Dyma’n man cychwyn ac mae angen gwaith pellach mewn sawl ardal 
gydag amser, a bydd hyn yn gofyn am gyfranogiad pobl a busnesau 
yn ogystal â gwasanaethau cyhoeddus.

Croesawn eich sylwadau ar gynnwys y cynllun hwn, ac edrychaf 
ymlaen at dderbyn eich barn.

Cllr Anthony Hunt 
Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen
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1.0 Cyflwyniad
1.1 Cefndir
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Y 
Ddeddf) yn sefydlu byrddau gwasanaethau cyhoeddus gan nodi’u 
swyddogaethau statudol i asesu llesiant yr ardal ac i greu cynlluniau 
llesiant ar gylch pum mlynedd. Mae hyn yn rhywbeth y mae Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Torfaen wedi bod yn barod i’w 
gofleidio - gan gydweithio i wella llesiant ar gyfer pobl a llefydd ar 
draws y fwrdeistref dros y 25 i 30 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Y BGC yw’r bartneriaeth leol sy’n dod â phrif swyddogion ac 
arweinwyr  gwasanaethau cyhoeddus sy’n weithgar yn Nhorfaen 
at ei gilydd. Gellir cael hyd i fwy o wybodaeth ar y BGC – ei 
aelodaeth, ei gynlluniau a’i gyfarfodydd– ar ein gwefan: www.
torfaenpublicservicesboard.co.uk

Dechreuom gyhoeddi ein Hasesiad Llesiant cyntaf ym mis Mai 2017 ar 
ein gwefan (fel y ddolen uchod). Caiff yr asesiad hwn ei ddiweddaru 
fel y bydd gwybodaeth newydd ar gael ac wrth i waith pellach gael ei 
wneud i ddeall y sefyllfa’n well ac i ddarparu’r atebion cywir.

Gan ddefnyddio’r asesiad fel man cychwyn, rydym wedi siarad â phobl 
sy’n rhedeg ein gwasanaethau ac yn eu defnyddio ar hyn o bryd. 
Gallem lunio rhestr hir iawn o gamau gweithredu, fel y gwnaethpwyd 
mewn cynlluniau partneriaeth blaenorol, yr ydym oll yn gweithio 
arnynt ar wahân gan wneud rhai gwelliannau fan hyn a fan draw.

 
Fodd bynnag, ein huchelgais ni yw gwneud pethau’n wahanol, gan 
gydnabod y cysylltiad cryf rhwng yr ymagwedd at gydweithio ac 
effeithiolrwydd y canlyniad ar gyfer y bobl sy’n byw yn Nhorfaen ac yn 
gweithio yma.

Deallwn na allwn wneud popeth, ar yr un pryd, a rhaid i ni fod yn 
realistig wrth roi sylw i’r meysydd hynny lle bydd y BGC yn cael yr 
effaith fwyaf positif. Trwy flaenoriaethu ein gweithgarwch, ac adnabod 
y meysydd hynny y gallwn gydweithio mewn ffordd bositif arnynt, 
gallwn ychwanegu gwerth a budd ar gyfer ein trigolion.

Dyma gam cyntaf y cynllunio hirdymor a byddwn yn ailadrodd y cylch 
bob 5 mlynedd. Gwyddwn fod mwy i’w wneud eto i gael dealltwriaeth 
ddyfnach o rai o’r materion sy’n effeithio ar ein cymunedau a’r atebion 
posib. Mae angen i ni gysylltu’n well gyda’n cymunedau, fel y gallwn 
gydweithio i wella llesiant, felly diweddarir y Cynllun yn 2020 ac ar 
ddiwedd y pum mlynedd yn 2023.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; Gwasanaeth Tân ac 
Achub De Cymru; Cyfoeth Naturiol Cymru; Comisiwn Heddlu a Throseddu Gwent; Heddlu Gwent; 
Carchardai a Gwasanaeth Prawf Ei Mawrhydi yng Nghymru; Cwmni Adsefydlu Cymunedol 
Cymru; Cartrefi Melin; Tai Cymunedol Bron Afon; Cynghrair Wirfoddol Torfaen; Cynrychiolaeth o 
Gynghorau Tref a Chymuned; Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen.
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1.2 Creu’r cysylltiadau
Bydd y Cynllun Llesiant hwn yn ffurfio dogfen gyfeirio hanfodol ar 
gyfer gwasanaethau cyhoeddus sy’n gweithredu yn Nhorfaen gan 
fod rhaid i bob un ddefnyddio’r cysylltiadau cryf i asesu llesiant a’r 
amcanion llesiant a nodir yn y Cynllun hwn i lywio eu trefniadau 
cynllunio corfforaethol eu hunain, amcanion llesiant a datganiadau 
llesiant blynyddol. Felly, mae’n bwysig bod cynnwys y cynllun hwn, yn 
cynnwys yr amcanion llesiant, yn cael eu cefnogi gan dystiolaeth o ran 
asesu llesiant gan arwain at weithgareddau fydd yn gwella llesiant ar 
draws Torfaen.

Mae Atodiad 1 yn nodi’r cysylltiadau rhwng amcanion llesiant 
sefydliadol ac amcanion llesiant y BGC.

Mae yna 44 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru a rhaid iddynt gymryd 
i ystyriaeth gynlluniau llesiant y BGC, ac yn Nhorfaen mae hyn yn 
cynnwys:

•  Cynlluniau Ariannol Tymor Canolig y Bwrdd Iechyd Lleol a 
fydd yn gorfod cymryd i ystyriaeth y pum cynllun llesiant 
sy’n cwmpasu rhanbarth Gwent fel y bydd Cynllun Ardal 
Ranbarthol y bartneriaeth (sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) y cyfeirir ati isod).

•  Bydd y Gwasanaeth Tân ac Achub yn ystyried y deg cynllun 
llesiant sy’n cwmpasu ardal De Cymru i lywio eu Cynlluniau 
Gwella Corfforaethol.

•  Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru bedwar ar bymtheg o 
gynlluniau llesiant ledled Cymru i gymryd i ystyriaeth am eu 
cynllun corfforaethol cenedlaethol.

•  Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn defnyddio’r cynllun 
asesu a llesiant wrth osod eu cynllun a blaenoriaethau 
corfforaethol nesaf. Bydd hefyd yn defnyddio’r cynllun wrth 
adolygu eu datganiadau llesiant blynyddol.

•  Mae Cynghorau Cymuned Cwmbrân a Phont-y-pŵl yn bodloni 
meini prawf y Ddeddf ac yn nodi eu cynlluniau i gefnogi a 
gwella llesiant. (Nid oes rhaid i’r Cynghorau Tref a Chymuned 
eraill yn Nhorfaen, nad ydynt yn ddarostyngedig i’r Ddeddf, fod 
yn eglur yn eu cynlluniau ond maent i gyd hefyd yn gweithio i 
gefnogi llesiant yn eu hardaloedd).

•  • Nid yw gwasanaethau plismona a’r gwasanaeth prawf, 
darparwyr tai cymdeithasol lleol, cymdeithasau gwirfoddol ac 
ymddiriedolaethau hamdden yn uniongyrchol ddarostyngedig 
i’r Ddeddf ond maent yn bartneriaid gwerthfawr yn y BGC 
a byddant yn defnyddio cynlluniau lles, sy’n berthnasol i’w 
meysydd gweithredu eu hunain, wrth lunio eu cynlluniau 
sefydliadol a chorfforaethol eu hunain.

Ar gyfer rhai o’r materion a nodwyd yn yr asesiad llesiant, mae yna 
drefniadau partneriaeth a chydweithio rhanbarthol a lleol eisoes 
wedi’u sefydlu ac maen nhw’n gweithio i wella canlyniadau i bobl y 
maen nhw’n effeithio arnynt. Mae angen i ni gysylltu’r gweithgarwch 
hwn yn well ar y llinell flaen, trwy gynllunio strategol a’n diwylliant 
a’n hymddygiad, er mwyn osgoi dyblygu, canfod bylchau, dal ar 
gyfleoedd ac uchafu’n cyrhaeddiad ar y cyd i wella llesiant.
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Bydd y grwpiau partneriaeth hyn, a rhai lleol eraill, yn parhau ac nid 
yw eu gwaith wedi cael ei glustnodi fel meysydd gwaith newydd ar 
gyfer y cynllun llesiant hwn. Byddwn yn parhau i greu cysylltiadau ac 
i ystyried gwybodaeth trwy ddiweddaru’r asesiad llesiant yn barhaus, 
gan godi unrhyw bryderon a materion y bydd angen i’r BGC roi sylw 
iddynt yn y dyfodol. Mae Atodiad 2 yn rhoi ‘ciplun’ o’r cynlluniau a 
strategaethau cysylltiedig, a disgrifiad byr o bob un.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn ei 
gwneud yn ofynnol i’r bwrdd iechyd ac awdurdodau lleol yn ei ardal 
weithio gyda’i gilydd a gyda phartneriaid ehangach i wella iechyd a 
lles pobl. Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol i oruchwylio’r 
gwaith hwn ac mae Cynllun Ardal Gwent yn nodi meysydd 
gweithgaredd ar gyfer y naw thema ganlynol - Plant a Phobl Ifanc; 
Pobl Hŷn, gan gynnwys Pobl â Dementia; Iechyd ac Anableddau 
Corfforol; Iechyd Meddwl; Anableddau Dysgu; Colli a Nam ar y 
Synhwyrau; Gofalwyr; Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig 
a Thrais Rhywiol; Awtistiaeth. Mae cysylltiadau cryf rhwng y Cynllun 
Ardal a’r amcanion a nodir yn y Cynllun Llesiant hwn a byddwn yn 
gweithio gyda’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol i wneud yn siŵr nad 
ydym yn dyblygu gweithgareddau ond bod ein gwaith yn ategu at 
wella iechyd a llesiant personol, (trwy’r Cynllun Ardal) a llesiant lle 
(drwy’r Cynllun Llesiant hwn). Gellir gweld copi o’r Cynllun Ardal ar 
wefan y BGC (o fis Mai 2018). 
www.torfaenpublicservicesboard.co.uk

Mae’r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i’r BGC ystyried 
deddfwriaeth arall a chymerwyd y canlynol i ystyriaeth fel rhan 
o’r datblygiad ar gyfer y cynllun hwn - Deddf Cydraddoldeb 2010, 
Mesur yr Iaith Gymraeg 2011, Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn a Deddf yr Amgylchedd 2016. Rydym wedi 
gweithio drwy gydol ein gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori 
i sicrhau bod ystod eang o bobl wedi bod yn gysylltiedig, yn cynnwys 
cynghorau ysgol a fforymau ieuenctid, grwpiau anabledd, pobl 
hŷn, pobl o’r gymuned Gymraeg, pobl o’r gymuned LGBT +, Sipsiwn 
Teithwyr a grwpiau eraill sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.
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1.3 Nodau llesiant cenedlaethol a ffyrdd newydd o weithio

Ffigur 1: Nodau Llesiant Cenedlaethol a’r 5 ffordd o weithio. Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru.

Mae’r Ddeddf yn nodi saith nod llesiant y mae’n rhaid i wasanaethau 
cyhoeddus ar draws Cymru weithio tuag atynt i wella llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol.  Gellir 
gweld y rhain yn Ffigur 1.

Mae’r Ddeddf hefyd yn nodi sut mae’n rhaid i ni weithio gan 
ddefnyddio’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy, sy’n dweud – “Rhaid i ni 
weithredu mewn ffordd sy’n sicrhau bod anghenion presennol yn cael 
eu diwallu heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu 
eu hanghenion nhw eu hunain.”

Er mwyn dangos i ni ddefnyddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy, 
rhaid i ni ddefnyddio dulliau integredig, ataliol a chydweithio, gan 
ystyried yr hirdymor a chynnwys ein cymunedau. Cyfeirir at hyn fel 
y pum ffordd o weithio a dylid eu defnyddio gan bob mudiad sy’n 
gwasanaethu’r cyhoedd i ddatblygu llesiant ac i sicrhau llesiant, 
ynghyd â byrddau gwasanaethau cyhoeddus i sicrhau gwaith 
partneriaeth cadarn ac effeithiol.

Dengys Ffigur 2 isod sut yr ydym wedi gweithio i’r pum ffordd o 
weithio wrth ddatblygu’r cynllun hwn. Yn nes ymlaen yn y cynllun, 
rydym yn disgrifio’n fwy manwl sut yr ydym wedi defnyddio’r pum 
ffordd o weithio mewn perthynas â phob amcan i uchafu’r cyfraniad at 
bob un o’r Nodau Llesiant Cenedlaethol.
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Integreiddio 
Mae ein dull o gynllunio llesiant wedi ystyried sut y gall bob un o’n hamcanion wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol 
a diwylliannol yn Nhorfaen a’i chymunedau. Dan bob amcan yn Adran 6 rydym wedi nodi sut fydd yn cyfrannu at gyflawni’r nodau 
llesiant. Rydym hefyd wedi edrych ar y rhyng-gysylltiadau rhwng yr amcanion llesiant a byddwn yn gweithio ar weithgarwch sy’n gallu 
ychwanegu gwerth a budd ac uchafu adnoddau partneriaid.

Hirdymor 
Rydym wedi gosod ein cydweledigaeth ar gyfer y dyfodol, ble mae Torfaen wedi ymateb i’r heriau <https://www.torfaen.gov.uk/
en/Related-Documents/Local-Service-Board/Assessment-of-Well-being/Appendix-4-Summary-of-Key-Well-being-Challenges.pdf> 
hirdymor y mae ei chymunedau yn eu hwynebu ynghyd â rhai o’r cyfleoedd <https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/
Local-Service-Board/Assessment-of-Well-being/Appendix-4-Summary-of-Key-Well-being-Challenges.pdf> yr ydym wedi eu canfod yn 
yr asesiad llesiant. Mae’n hamcanion llesiant yn nodi’r camau cychwynnol y mae angen i ni eu cymryd gyda’n gilydd i greu cymunedau 
mwy cynaliadwy a chydnerth. Bydd angen i ni feddwl yn greadigol er mwyn rhoi sylw i rai o’r heriau neu i addasu i leihau eu heffaith, 
gan gynnwys edrych ar ddatblygiadau technolegol, defnyddio ymchwil meddygol, defnyddio adnoddau’n fwy doeth a gweithio 
gyda’n cymunedau sydd, yn aml, â’r ateb. Ar lefel Gwent, rydyn ni’n gweithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eraill i ddeall 
sut y mae angen i wasanaethau cyhoeddus ymateb i’r materion dros y pump, pymtheg a phump ar hugain o flynyddoedd nesaf. Bydd 
hyn yn darparu ystod o senarios yn y dyfodol a materion ehangach a allai effeithio ar Dorfaen a’r gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir 
dros yr 20-25 mlynedd nesaf, gan gynnwys tueddiadau technolegol a gwleidyddol.

Atal 
Mae atal problemau rhag codi neu rhag gwaethygu, wedi bod yn ymagwedd allweddol wrth ddatblygu’r cynllun hwn. Gwyddwn fod 
ymatebion rhagweithiol yn mynd i fod yn fwy effeithiol nag ymatebion adweithiol byrdymor, bob tro, a’u bod yn debygol o fod yn fwy 
cost-effeithiol yn yr hirdymor hefyd. Bydd cydweithio i atal ac i ymyrryd yn gynnar, yn hytrach na gwneud hyn yn unigol, yn ein helpu i 
dorri’r cylch ar gyfer rhai o’r materion rhyng-genhedlaeth mwy sylweddol, ac i fynd â phobl gyda ni ar siwrnai o newid er gwell.ter.

Cynnwys 
Mae’r bobl sy’n gweithio yn ein cymunedau, ac yn byw ynddynt, wedi ein helpu i ddatblygu’n hamcanion llesiant ac rydym wedi 
gwrando ar yr hyn y maent wedi’i ddweud wrthym i fwydo’n dull o weithredu.

Cydweithio 
Wrth baratoi’r cynllun hwn, mae partneriaid wedi cydweithio, gan rannu profiad, i ddechrau meithrin dealltwriaeth ddyfnach o’r 
materion, ac i ddatblygu dulliau effeithiol o wella llesiant. Cafodd y gwaith hwn ei fwydo trwy rannu gwybodaeth, gweithdai a 
chyfarfodydd.

Ffigur 2: Sut mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn defnyddio’r 5 ffordd o weithio
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2.0 Asesiad llesiant
2.1 Torfaen Ar Hyn o  Bryd
Mae neges ganolog o’n hasesiad llesiant cyntaf yn un o 
anghydraddoldeb sy’n ehangu; sut mae hyn yn gysylltiedig â bron 
pob agwedd ar lesiant ac yn effeithio arnynt. Defnyddiwyd dull 
yn seiliedig ar le i gasglu gwybodaeth a barn y bobl sy’n byw yn 
Nhorfaen ac yn gweithio yma, gan adeiladu darlun o lesiant ar gyfer 
Blaenafon, Pont-y-pŵl a Chwmbrân.

Roedd rhywfaint o’r wybodaeth yn cadarnhau’r hyn yr oeddem eisoes 
yn ei wybod; hynny yw, ble mae ein cymunedau mwyaf difreintiedig, a 
sut mae pobl yn yr ardaloedd hyn yn aml yn profi anawsterau niferus, 
clystyrog sydd oll yn effeithio ar eu llesiant. Fodd bynnag, hyd yn oed 
yn ein hardaloedd llai difreintiedig mae yna deuluoedd ac unigolion 
sy’n dioddef oherwydd iechyd gwael, dim cymwysterau addysgol neu 
gymwysterau addysgol cyfyngedig a diweithdra neu lefelau incwm 
isel, sy’n golygu bod eu llesiant hefyd o ansawdd is nag eraill o’u 
cwmpas.

Buom yn siarad â phobl 
ar draws y fwrdeistref 
ac yn clywed sut mae’r 
rhan fwyaf ohonynt 
yn gwerthfawrogi ein 
mannau gwyrdd ac eisiau 
strydoedd diogel a glân, 
tai fforddiadwy ac iechyd 
da. Dywedodd ein dinasyddion 
hefyd wrthym am bwysigrwydd 
cludiant fforddiadwy ac amserol i gael 
mynediad at addysg, cyflogaeth a gweithgareddau cymdeithasol. 
Mae rhai o’r elfennau hyn yn gyfrifoldeb ar fudiadau a gwasanaethau 
unigol, fodd bynnag mae’r Ddeddf yn ymwneud â’r hyn y gall 
fudiadau ei wneud gyda’i gilydd i daclo’r materion mawr ac i wella 
llesiant ar faterion niferus ar gyfer llesiant a nodwyd yn yr asesiad, o’r 
data ac o’n sgwrs gyda’n cymunedau.  Rydym wedi defnyddio’r heriau 
a’r cyfleoedd allweddol hyn i’n helpu i baratoi gweledigaeth hirdymor 
ar gyfer Torfaen.
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3.0 Datblygu’r cynllun
3.1 Sut ddaeth yr amcanion llesiant i’r amlwg
Mae ffigur 3 isod yn nodi’r prif gamau a gymerwyd i baratoi’r cynllun llesiant drafft. Fel man cychwyn, mae’n cymryd yr heriau a’r cyfleoedd tymor 
byr, canolig a hir sy’n allweddol.

1 Asesiad llesiant - canfod heriau a chyfleoedd tymor byr, canolig a hirdymor

2 Gweithdai i ganfod blaenoriaethau allweddol sy’n dod i’r amlwg a’r weledigaeth

3 Sbardunwyr - adnabod sbardunwyr lles allweddol

4 Mannau cychwyn - deall yr hyn sydd eisoes yn digwydd

5 Cynllunio Camau Gweithredu – gweithdai i ganfod amcanion a chamau gweithredu uchel eu lefel ac ar gyfer gweithgareddau 
yn y dyfodol

6 Gwiriad synnwyr - dychwelyd at yr ad asesiad a’r hyn a ddywedodd pobl wrthym

7 Cychwyn ymgynghoriad 14 wythnos – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

8 Cynnwys ein dinasyddion – beth ydym yn eu gwneud a beth allan nhw ei wneud i helpu i fynd i’r afael â’r blaenoriaethau sy’n 
dod i’r amlwg?

9 Adborth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

10 Ymgynghoriad statudol ar y cynllun llesiant drafft

11 Gweithdai i swyddogion i bennu’r pum cam diffiniol - pwy, beth a phryd

12 Gweithdai i aelodau’r BGC i gytuno ar ‘sut’ y byddwn yn enghreifftio’r 5 ffordd o weithio

13 Cwblhau’r cynllun

14 Monitro a mesur

15 Adrodd yn flynyddol

Ffigur 3: Ein camau ar gyfer paratoi’r cynllun
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Er mwyn cefnogi ein dull o weithredu, sefydlwyd Grŵp Cymorth i 
Swyddogion gan ddod ag arbenigedd proffesiynol, gwasanaethau 
a mewnwelediad cymunedau at ei gilydd.  Ynghyd ag edrych ar 
weithgarwch lleol a rhanbarthol cyfredol, bu’r grŵp yn ystyried 
beth sy’n gweithio’n dda a ble byddai modd gwneud mwy. Nodwyd 
meysydd blaenoriaeth ble gall y BGC ddechrau gweithredu ar y cyd 
ac adeiladu ar ein gwybodaeth i wella iechyd Torfaen, gwella cyfoeth 
a llewyrch Torfaen a gwarchod a gwella’n hamgylchedd naturiol 
i gefnogi llesiant. Yna, bu’r BGC yn ystyried y rhain a chytunwyd 
ymhellach i ganolbwyntio ar nifer fach o faterion ble mae partneriaid 
yn gallu cydweithio i wneud gwahaniaeth.

3.2 Cynnwys ein dinasyddion
I ategu at y 1073 o ymatebion i’r asesiad llesiant, dros haf 2017, 
cawsom sgwrs gyda’n cymunedau ynghylch y meysydd blaenoriaeth 
sy’n dod i’r amlwg o ran gwella llesiant yn Nhorfaen, ac i ofyn beth 
allai gwasanaethau cyhoeddus ei wneud ar y cyd i ymateb yn 
effeithiol i’r heriau a’r cyfleoedd cysylltiedig, yn eu barn nhw; beth allai 
cymunedau, unigolion, busnesau a mudiadau eraill ei wneud i helpu; 
sut / a fyddai pobl eisiau cymryd rhan neu beth allen nhw ei wneud 
i helpu; sut allai gwasanaethau cyhoeddus helpu pobl a’u cefnogi i 
gymryd rhan. Yn haf 2017, fe ymatebodd 333 o bobl a rhoddodd 23 
o fusnesau eu barn nhw hefyd. Gellir cael hyd i wybodaeth bellach yn 
Atodiad 3. Rydym wedi defnyddio awgrymiadau ynghylch sut i fynd 
ati i gynnwys pobl i ddarparu cefnogaeth i gyflawni pob amcan yn 
ddiweddarach yn y cynllun (Adran 6).

Ffigur 4: Crynodeb o’r gefnogaeth ar gyfer amcanion llesiant y BGC yn dilyn yr ymgynghoriad

Yn hydref 2017, pan wnaethom ymgynghori ar y cynllun llesiant 
drafft, cawsom 50 o ymatebion gan unigolion a sefydliadau sy’n 
rhanddeiliaid. Dadansoddwyd yr holl ymatebion o ymgynghoriad 
yr hydref a gellir eu gweld yn Atodiad 4. Byddwn yn defnyddio’r 
wybodaeth hon i gefnogi gwaith i gynnwys ein cymunedau i 
ddatblygu a chyflwyno llesiant dros amser. Mae Ffigwr 4 yn dangos 
bod cefnogaeth lefel uchel ar gyfer saith amcan y BGC.
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4.0 Ein cyd-weledigaeth ar gyfer Cenedlaethau’r dyfodol
Rydyn ni am i Dorfaen fod yn lle gwych i fyw, gweithio ac ymweld ag 
ef. Lle, ble mae’r amgylchedd yn cael ei ddiogelu a’i wella, lle mae gan 
bob plentyn y dechrau gorau ym mywyd a bod gan bobl gyfleoedd i 
weithio, dysgu a byw bywydau iachach a llewyrchus.

Yn Nhorfaen y dyfodol, rydyn ni am i bobl fyw mewn cymunedau 
cydlynol, ble maen nhw’n teimlo’n ddiogel ac wedi’u grymuso i 
gymryd cyfrifoldeb dros eu llesiant eu hunain ac i chwarae rhan 
weithgar mewn gwasanaethau a phenderfyniadau lleol. Ble bydd pobl 
yn cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol, a’r Gymraeg yn 
greiddiol i’n cymunedau.

Bydd gan genedlaethau plant a phobl ifanc y dyfodol y dechrau gorau 
mewn bywyd a byddant yn cyrraedd y cerrig milltir yn eu datblygiad. 
Bydd ein dinasyddion yn byw bywydau hir, hapus, iach ac annibynnol 
ac ni fydd adrannau o’n cymuned yn byw mewn tlodi mwyach.

Bydd pobl yn byw mewn cartrefi fforddiadwy o ansawdd da a bydd 
modd bodloni’r angen am dai yn lleol. Bydd gan bobl y sgiliau a’r 
cymwysterau i gael swyddi gweddus a bydd yr economi lleol yn 
llewyrchus, gyda chysylltiadau cryf at yr economi rhanbarthol.

Bydd busnesau’n seibr-ddiogel ac yn cael mynediad at y datblygiadau 
technolegol diweddaraf. Bydd ganddynt gyflenwadau diogel o 
ddeunyddiau crai ac ynni a byddant wedi addasu i’r cytundebau 
masnachu rhyngwladol.

Caiff adnoddau naturiol eu gwarchod a’u gwella a byddant yn 
gydnerth yn wyneb newid hinsawdd. Bydd ansawdd y dŵr a’r 
aer yn dda, bydd priddoedd yn iach a chysylltedd ecolegol wedi’i 
uchafu. Bydd ein dinasyddion yn deall y buddion niferus a ddaw o’n 
hadnoddau naturiol ac yn eu sylweddoli.

Bydd ein cymunedau, a’r seilwaith allweddol y maent yn ddibynnol 
arno, yn gydnerth yn erbyn effeithiau newid hinsawdd. Bydd 
cyfleoedd sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd wedi’u sylweddoli e.e. 
twristiaeth, hamdden ac amaethyddiaeth. 

Bydd Torfaen yn gydnerth yn wyneb costau ynni a chludiant cynyddol 
trwy wella effeithlonrwydd, trechu tlodi tanwydd, teithio actif a 
chynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy yn lleol.
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5.0 Sut rydyn ni’n mynd i gydweithio
Rydym yn cydnabod y cysylltiad cryf rhwng ein dulliau ac 
effeithiolrwydd y canlyniad. Fodd bynnag, mae’r ddeddfwriaeth yn 
caniatáu amrediad o ymatebion, o’r cydymffurfio lleiaf, i ddefnyddio’r 
Ddeddf i yrru newidiadau sy’n trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus.

Ein nod yw cydweithio i enghreifftio’r pum ffordd o weithio i sicrhau 
ein bod yn cyfrannu i’r eithaf i’r nodau llesiant cenedlaethol, a 
chefnogi’r amcanion llesiant yr ydym yn eu darparu.

Bydd hyn yn golygu ein bod ni’n defnyddio ein hasedau ar y cyd: 
pobl (staff a dinasyddion), tir, adeiladau a chaffael er mwyn gwneud y 
mwyaf o les i bobl Torfaen ac i adeiladu cymunedau gwydn. Byddwn 
yn alinio ein hymagwedd drwy ymgorffori’r pum ffordd o weithio 
i’r saith maes allweddol sydd yn ôl Llywodraeth Cymru yn galw am 
newid (ffigur 5). Er mwyn ein helpu i wneud hyn byddwn yn defnyddio 
Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol i Ddylunio’r Gwasanaeth. Gweler 
Atodiad 5.

Cynllunio 
Corfforaethol

Cynllunio 
ariannol

Cynllunio’r 
Gweithlu 

(pobl)

Rheoli 
perfformiad

Asedau
Rheoli 

Risg
Caffael

Ffigur 5: 7 maes allweddol lle mae angen creu newidiadau

Gwyddwn, i gael y gorau o’n sgiliau a’n galluoedd ar y cyd, y bydd 
angen i ni newid y ffordd yr ydym yn cydweithio, gan gynnwys ein 
diwylliannau ac ymddygiadau, fel y bydd aelodau staff ar bob lefel o’n 
sefydliadau yn llwyr ddeall y rhan y mae’n rhaid iddynt ei chwarae i 
wella lles a chael y gefnogaeth, y sgiliau a’r arbenigedd cywir i wneud 
hynny.

Bydd hyn hefyd yn galw arnom i edrych ar sut y gwnawn hyn yn 
wahanol, er enghraifft, cydleoli staff a sut y gallai secondiadau 
gefnogi’r fath waith pwysig.
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Peilot seiliedig ar le 
Er mwyn galluogi hyn i ddigwydd ac i’n cefnogi ni i ymateb yn ystyrlon i’r ddeddfwriaeth, rydym wedi’i ymrwymo i sefydlu rhaglen waith 
ar y cyd sy’n ymwneud â “sut” byddwn yn cydweithio. I ddechrau bydd ffocws yr ymagwedd newydd hon ar beilot seiliedig ar le ym 
Mlaenafon i archwilio ein cynnydd ar y cyd yn erbyn un o’n hamcanion lles – darparu cefnogaeth i ymddygiadau ffyrdd iach o fyw a’r camau y 
byddwn yn eu dilyn i gyflawni’r amcan hwn. 

Gyda chefnogaeth Rhaglen Byw yn Glyfar, Llywodraeth Cymru, bydd y peilot neu’r “dangosydd smart” yn ystyried sut y gall dulliau a 
thechnolegau arloesol gefnogi lles cymuned yn y tymor hir a chyflwyno llu o fanteision lles. Mi fydd hefyd yn ystyried sut y gall gwasanaethau 
cyhoeddus weithio ar y cyd, wneud y defnydd gorau o’u hasedau i gefnogi hyn.

Nododd ein hasesiad lles bod cymunedau yn lleoedd cymhleth a deinamig. Mae gan bob un set wahanol o brofiadau cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol, sydd â dylanwad ar les y bobl sy’n byw ac yn gweithio yno. Nid oes unrhyw ddwy gymuned yn union 
yr un fath, a dyna pam mae cymryd agwedd “seiliedig ar le” yn ein galluogi i ganolbwyntio ar faterion ardaloedd llai sy’n hanfodol i wella lles.

Bydd y peilot yn rhoi “print glas” i ni ar sail yr hyn sy’n gweithio’n dda ac nad yw’n gweithio o gwbl, gan adeiladu ar gryfderau Blaenafon a’r bobl 
sy’n byw yno. Bydd yr ymagwedd hon yn effeithio’n fwy cadarnhaol ac ehangach ar les, gweler ffigwr 6 am rai enghreifftiau. Y nod yw dysgu 
oddi wrth y peilot a defnyddio ymagwedd “dysgu” gyda’n hamcanion eraill i wella lles; mae gennym saith amcan lles a nodir y rhain Adran 6.
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Bydd yr ymagwedd newydd hon hefyd yn ymateb i’n dulliau dysgu 
ar y cyd o gydweithio ar yr asesiad lles, argymhellion allweddol ar 
gyfer gwelliant y mae’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi’u 
argymell i’r holl FGC ledled Cymru a’r cyngor a ddarparwyd gan y 
Comisiynydd yn dilyn y broses ymgynghori statudol, yn enwedig 
pwysigrwydd meddwl yn wahanol, bod yn uchelgeisiol a roi ail 
bwrpas i adnoddau.

Ffigur 6: Enghreifftiau o fanteision llesiant ehangach sy’n gysylltiedig â’r cynllun peilot.

Gall cymryd camau i leihau tlodi ac anghydraddoldebau 
leihau effeithiau iechyd gwael.

Bydd cymryd camau lliniaru i wneud adeiladau’n 
gynhesach, yn fwy effeithlon o ran ynni ac i leihau costau 
tanwydd, yn enwedig i’r rhai mwyaf agored i niwed, yn 
cefnogi lleihau carbon, gwella lles corfforol a meddyliol ac 
yn cyfrannu at Dorfaen sy’n fwy cyfartal.

Bydd cefnogi pobl i fyw bywydau iach, lle y gallant 
gyflawni eu potensial addysgol a dod yn rhan o weithlu 
iach, yn cyfrannu at les economaidd ehangach.

Bydd lleihau allyriadau trafnidiaeth trwy annog teithio 
mwy llesol yn helpu i liniaru effeithiau newid yn yr 
hinsawdd, gwella ansawdd aer a chefnogi pobl i wneud 
dewisiadau iachach o ran eu ffyrdd o fyw.
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6.0 Ein hamcanionllesiant
Ar sail yr wybodaeth yr ydym wedi’i chasglu yn yr asesiad a gan y cyhoedd, y dadansoddiad a wnaed hyd yn hyn a gwybodaeth arbenigol 
swyddogion gwasanaethau cyhoeddus, gellir gweld yr amcanion sy’n dod i’r amlwg yn ffigur 7.

1 2 3 4 5 6 7
Datblygu 

rhwydwaith 

o ardaloedd 

naturiol 

sydd wedi’i 

gysylltu, ac sy’n 

gweithio ar lefel 

weithredol, 

sy’n cefnogi 

anghenion 

llesiant 

poblogaethau 

lleol, nawr ac yn 

y dyfodol.

Datblygu 

ymatebion 

addas a 

lliniaru, ar gyfer 

effeithiau newid 

yn yr hinsawdd.

Rhoi’r cychwyn 

gorau i blant 

a phobl ifanc 

mewn bywyd.

Cefnogi ffyrdd 

iach o fyw a 

galluogi pobl 

i heneiddio’n 

dda.

Trechu 

patrymau 

tlodi ymhlith y 

cenedlaethau 

a datblygu 

gwydnwch 

economaidd.

Gwella sgiliau 

lleol trwy 

gynllunio’r 

gweithlu, 

hyfforddiant, 

prentisiaethau 

a chyfleoedd i 

wirfoddoli.

Creu 

cymunedau 

diogel, 

hyderus a hybu 

cydlyniant 

cymunedol.

Ffigur 7: Amcanion Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen

Rydym wedi cymryd cyngor gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wrth ddatblygu’r amcanion hyn, yn enwedig pwysigrwydd peidio â rhuthro tuag at 

atebion wrth benderfynu ar y camau ar y cyd y mae angen inni eu cymryd i gyflawni ein hamcanion lles. Ein rhesymeg yw bod y rhain yn faterion mawr a fydd 

yn cymryd mwy o amser i ymchwilio iddynt a deall pa gamau fydd yn effeithiol. O ganlyniad, rydym wedi cadw lefel uchel y cynllun i roi amser inni feithrin ein 

dealltwriaeth o’r hyn a allwn ei wneud orau i gefnogi ein hamcanion, yn cynnwys gweithio trwy newid diwylliannau ac ymddygiadau ac, i gynnwys y cyhoedd 

a rhanddeiliaid eraill wrth archwilio ardaloedd sy’n galw am fwy o fanylion. Byddwn yn gwneud hyn trwy ganolbwyntio ein gweithgaredd cynnar ar y peilot 

seiliedig ar le a chymhwyso’r hyn a ddysgir i’r dulliau a gymerwn ar draws y fwrdeistref wrth weithio ar bob un o’r saith amcan lles. Adran 5.
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Yn yr adrannau canlynol o’r cynllun, rydym yn nodi meysydd uchel 
eu lefel sy’n galw am weithredu, a fydd yn ein cynorthwyo i gwrdd 
â’n hamcanion a nodi lle rydym yn anelu i gyflawni cyflawniadau 
sylweddol yn y tymor byr, canolig neu hirdymor. Bydd y camau hyn yn 
ein galluogi i archwilio dulliau effeithiol yn y tymor byr; gwireddu trwy 
gynyddu ein llwyddiant yn y tymor canolig a thrawsnewid sut yr ydym 
yn cydweithio yn y tymor hirach.

Archwili Gwireddu Trawsnewid

Rhannu data a 
gwybodaeth, datblygu 
dulliau ar y cyd, canfod 
lle mae angen newid y 
dulliau presennol, canfod 
arfer da, treialu a rhoi 
atebion arloesol ar brawf.

Cynyddu a gweithredu 
llwyddiannau, ehangu 
dylanwad, rôl yn y 
gweithgarwch, gwireddu 
cyfleoedd a grymuso 
cymunedau.

Cyflawni newidiadau 
hirdymor, rhagweld a 
galluogi gweithredu 
cymunedol, cyflawni 
atebion sy’n berthnasol 
yn lleol.

Tymor byr 
Yn y 5 mlynedd cyntaf

Tymor canolig 
Dros 10 mlynedd

Hirdymor 
Dros 10 – 15 mlynedd a 
thu hwnt

Ffigur 8: Graddfeydd amser i gyflawni’r camau allweddol

Er ein bod wedi nodi meysydd eang ar gyfer gweithgarwch yn 
yr adrannau canlynol o’r cynllun lle credwn y gallwn gyflawni 
cyflawniadau dros yr amserlenni hyn, bydd datblygiad y 
gweithgareddau manwl yn cael eu llywio gan yr hyn a ddysgir yn y 
peilot seiliedig ar le, yn enwedig sut byddwn yn enghreifftiol y pum 
ffordd o weithio.
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6.1 AMCAN 1: Datblygu rhwydwaith o ardaloedd naturiol sydd wedi’i gysylltu ac sy’n gweithio ar lefel weithredol, sy’n cefnogi anghenion llesiant 
poblogaethau lleol, nawr ac yn y dyfodol

Archwilio 
Yn y tymor byr lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni yn y 5 mlynedd gyntaf

Gwireddu 
Yn y tymor canolig lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni dros gyfnod o 10 mlynedd

Trawsnewid 
Yn y tymor hirach lle y gallwn ddisgwyl cyflawni 
dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd a thu hwntand

i.  Datblygu strategaeth i gefnogi dull a rennir 

o reoli seilwaith gwyrdd gan gynnwys 

ymagweddau at:

•  Gynnal bioamrywiaeth a chydnerthedd 

ecolegol.

•  Taclo defnydd anghyfrifol o fannau 

gwyrdd gan gynnwys tanau gwair, tipio 

anghyfreithlon a defnyddio beiciau oddi 

ar y ffordd. Gweler hefyd amcan 7.

•  Adnabod cyfleoedd strategol i 

ddatblygu rhwydweithiau teithio actif 

a hyrwyddo gweithgarwch corfforol yn 

yr awyr agored, Gweler hefyd amcanion 

3 a 4.

•  Meithrin mwy o wytnwch tuag at newid 

yn yr hinsawdd a chydbwyso’r pwysau 

i ddefnyddio tir yn well. Gweler hefyd 

amcan 2.

•  Hybu cyfleoedd hyfforddi, gwirfoddoli 

a phrentisiaethau sy’n ymwneud â’r 

amgylchedd naturiol, i’r eithaf. Gweler 

hefyd amcan 6.

ii.    Adolygu polisïau a gweithdrefnau  

partneriaeth, gweithredol, strategol a 

gweinyddol mewnol holl fudiadau partner 

y BGC i adlewyrchu’r blaenoriaethau ar 

gyfer adnoddau naturiol fel y nodir yn y dull 

newydd o reoli’r seilwaith gwyrdd.

iii.   Gosod esiampl ar gyfer yr ymagwedd 

seilwaith gwyrdd newydd yn yr ucheldir. 

Gweler hefyd amcanion 2 a 3.

iv.   Gweithio gyda pherchnogion tir preifat a 

thrydydd sector i’w hannog i fabwysiadu’r 

dull newydd o reoli’r seilwaith gwyrdd.

v.    Archwilio sut allwn ni gefnogi rheolaeth 

a pherchnogaeth gymunedol mannau 

gwyrdd.

Ffigur 9: Camau gweithredu uchel eu lefel ar gyfer amcan 1
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6.1.1 Pam ddewiswyd yr amcan hwn
Dywedodd yr asesiad wrthym fod lle yn bwysig i bobl a bod ein 
hadnoddau naturiol yn ased pwysig. Yn benodol, yr amgylchedd awyr 
agored sy’n cynnwys yr aer, y tir, y dŵr, y bywyd gwyllt a’r planhigion 
sy’n ffurfio’r dirwedd o’n cwmpas.  Mae gan yr amgylchedd naturiol 
hwn y gallu i gyflawni buddion niferus i lesiant dinasyddion Torfaen. 
Mae’r buddion hyn yn cynnwys dŵr glân, amddiffyn rhag llifogydd, 
mannau ar gyfer hamdden, cynhyrchu bwyd a thanwydd, ymdeimlad 
o lonyddwch, swyddi a gweithgarwch economaidd sy’n gysylltiedig 
ag amrywiaeth o sectorau gan gynnwys coedwigaeth, pysgodfeydd, 
twristiaeth, hamdden ac amaethyddiaeth.

Mae tirwedd unigryw a hardd Torfaen yn adnodd ecolegol 
arwyddocaol sy’n cefnogi ystod o rywogaethau nodedig. Gwyddom 
fod tanau ucheldirol a gweithgarwch anghyfreithlon oddi ar y 
ffordd yn achosi niwed i gynefinoedd ucheldir a bod mawndiroedd 
Blaenafon (dynodwyd yn Ardal Tirwedd Arbennig) yn cael ei ddirywio. 
Mae cyflwr gwael, diffyg rheolaeth a darnio coetir hefyd yn broblemau 
yn Nhorfaen. Mae nifer sylweddol o goed Llarwydd wedi’u tynnu 
hefyd yn y fwrdeistref fel rhan o reoli’r pathogen Phytopthora 
ramorum sy’n debyg i ffwng (llarwydd yn marw-yn ôl). Mae hyn 
wedi cael effaith amlwg ar y dirwedd mewn mannau - yn enwedig 
Cwmbrân Uchaf. Mae yna hefyd broblemau gydag ansawdd dŵr yn 
Afon Lwyd a’i llednentydd.

Gwyddwn hefyd fod yr ôl troed ecolegol ar gyfer Torfaen yn 3.13 
hectar byd-eang i bob unigolyn. Golyga hyn, petai pawb yn y byd yn 
byw fel yr ydyn ni’n byw yn Nhorfaen, y byddai angen 3.13 planed i’n 
cynnal.

Os yw cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol yn mynd 
i sylweddoli’r buddion y gall yr amgylchedd naturiol eu darparu, 
yna mae angen i ardaloedd naturiol fod mewn cyflwr da neu’n iach.  
Golyga hyn fod angen i ni gydweithio i ddatblygu ymagweddau 
fydd yn gwarchod ac yn gwella’r nodweddion. Byddwn yn gwneud 
hyn drwy wella amrywiaeth, gallu i addasu, ehangder, cyflwr a 
chysylltedd rhwng ardaloedd naturiol tra’n cadw’r risgiau o ffactorau 
allanol i leiafswm, er enghraifft llygredd, datblygiad, newid hinsawdd, 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, diffyg rheolaeth a phlannu olynol a 
rhywogaeth sydd ddim yn rhai brodorol.
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Bydd datblygu dulliau newydd o reoli ystâd y sector cyhoeddus, a’n 
cyd-asedau, yn ein helpu i gynnal ecosystemau sy’n gweithredu’n 
iach a’u gwella, gwella ansawdd yr aer a’r dŵr, cynnal priddoedd iach, 
cynyddu cysylltedd ecolegol a chyfrannu at reoli llifogydd.

Gall y ffordd yr ydym yn rheoli’n seilwaith gwyrdd helpu cynnal 
gwydnwch cymdeithasol ac economaidd mwy hirdymor a gallu 
Torfaen i addasu at newid hinsawdd e.e. rheoli dŵr yn y dirwedd 
a gostwng effaith cynnydd mewn tymheredd, yn enwedig mewn 
ardaloedd trefol ac o amgylch seilwaith allweddol.

Bydd y fath ymagwedd yn galluogi dinasyddion i ddeall a sylweddoli’r 
buddion y gellir eu darparu drwy fannau gwyrdd o ansawdd da.
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6.1.2 Defnyddio’r pum ffordd o weithio

Integreiddio – sut mae ein hamcanion yn rhyngweithio

1.  ARDALOEDD NATURIOL IACH A GWEITHREDOL
2. Parod o ran yr hinsawdd
3. Cychwyn gorau ym mywyd
4. Ffyrdd o fyw iach a heneiddio’n dda
5. Taclo tlodi a datblygu gwytnwch economaidd
6. Gwella sgiliau lleol
7. Cymunedau diogel, hyderus a chydlynol

•  Bydd datblygu rhwydwaith gweithredol, gysylltiedig o fannau naturiol yn helpu i feithrin gwydnwch o ran effeithiau newid yn yr 
hinsawdd.

•  Mae mannau gwyrdd o ansawdd da gyda digon o gyfleoedd ar gyfer teithio llesol a gweithgarwch corfforol yn cefnogi ffyrdd iach o fyw. 
•  Mae datblygu ardaloedd naturiol gweithredol, hefyd yn cynnig cyfleoedd i wella sgiliau lleol trwy hyfforddiant, gwirfoddoli a 

phrentisiaethau a gall gynnig cyfleoedd i ddatblygu gwytnwch economaidd trwy gefnogi cyflogaeth sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd. 
•  Mae taclo’r defnydd anghyfrifol o fannau gwyrdd yn gallu cyfrannu at gymunedau diogel, hyderus a chydlynol.
Gweler hefyd: 
Adran 6.1.3 – Cyfraniad at y nodau llesiant ac Atodiad 6 sy’n crynhoi’r cyswllt rhwng ein hamcanion llesiant ar y cyd a’r nodau llesiant 
cenedlaethol.
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Hirdymor – heriau allweddol hirdymor a chyfleoedd a ystyriwyd ar gyfer yr amcan hwn

Newid Demograffig
Rhagolwg Iechyd
Newid yn yr hinsawdd
Cydbwyso pwysau defnydd tir
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Costau cynyddol adnoddau
Diogelwch Dŵr
Diogelwch Bwyd
Diogelwch efnyddiau crai
Diogelwch

Gan weithio gyda’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eraill yng Ngwent, rydym wedi comisiynu gwaith i ddatblygu senarios 
yn y dyfodol i helpu i ddatblygu ein dealltwriaeth a llywio ein dulliau. Wrth i ni gydweithio i ddatblygu a mabwysiadu dulliau 
rheoli cynaliadwy ar gyfer ein seilwaith gwyrdd, bydd angen i ni ystyried:

•  Cydweithio’n well i gydbwyso’r pwysau defnydd tir sy’n effeithio ar ein hadnoddau naturiol.
•  Cynyddu gwydnwch ein hadnoddau naturiol (yr ydym yn dibynnu arnynt) rhag hinsawdd sy’n newid.
•  Rheoli dŵr ar y dirwedd yn well a lleihau effaith cynnydd mewn tymheredd, yn enwedig mewn ardaloedd trefol ac o amgylch seilwaith 

allweddol ac ati.
•  Canfod a dilyn cyfleoedd cynhyrchu ynni adnewyddadwy.
•  Bod yn atebol am effeithiau gadael yr Undeb Ewropeaidd ar yr amgylchedd, e.e. taliadau amaethyddol, mynediad i lafur, newidiadau i 

ddeddfwriaeth amgylcheddol, colli cymorth grant ac ati.
•  Mynd i’r afael â lefelau cynyddol o ordewdra ac anweithgarwch trwy hyrwyddo teithio llesol a manteision hamdden awyr agored.
•  Cefnogi poblogaeth sy’n heneiddio trwy sicrhau bod mynediad addas i fannau gwyrdd.
•  Nodi cyfleoedd i gynhyrchu bwyd yn lleol.
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Atal

Bydd sicrhau bod ein hasedau naturiol yn cael eu rheoli’n dda a’u cadw mewn cyflwr da trwy wella amrywiaeth, addasrwydd, graddfa, cyflwr 
a chysylltedd rhwng safleoedd naturiol tra’n lleihau’r risgiau o ffactorau allanol fel llygredd, datblygu, newid yn yr hinsawdd, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn golygu y bydd cenedlaethau’r dyfodol yn gallu elwa ar eu buddion lles.

Cynnwys

Mae cefnogi perchnogaeth gymunedol a rheoli mannau gwyrdd ac annog tirfeddianwyr a rheolwyr tir preifat (gan gynnwys trigolion lleol) i 
fabwysiadu dulliau rheoli cynaliadwy yn cefnogi adnoddau naturiol sy’n gysylltiedig â swyddogaeth dda a gwydn.

Rwyf yn hapus i fynychu grwpiau gwirfoddol i lanhau’r gamlas ayyb. 
Sut allech chi gymryd rhan? – un o’r sylwadau o’r ymgynghoriad

‘
‘
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Cydweithio – pwy fydd yn gysylltiedig â chyflawni amcan 1

•  Bydd hyn yn cynnwys yr holl sector cyhoeddus sydd yn berchen ar asedau tir neu’n eu rheoli yn Nhorfaen, yn gweithio gyda’i gilydd i wneud y 
mwyaf o’r buddion i les.

•  Bydd hyn hefyd yn cynnwys gweithio gyda sefydliadau bywyd gwyllt, Partneriaeth Natur Torfaen, perchnogion tir preifat, gwerinwyr a 
thrigolion lleol.

•  Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (CBST) roi arweiniad o ran ymgysylltu â’r gymuned a chynllunio strategol.
•  Gall Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) nodi cyfleoedd lle gellir gwella gwytnwch ecolegol a nodi risgiau allweddol i adnoddau naturiol.
•  Gall CNC gyd-gynhyrchu gyda phartneriaid haen seilwaith gwyrdd wledig SWDd (system wybodaeth ddaearyddol).
•  Bydd CNC yn gweithio gyda phartneriaid i nodi cyfleoedd i wella gwydnwch ein hardaloedd naturiol yn y sir a’r buddion lles a ddarperir 

ganddynt.
•  Gall Tîm Iechyd Cyhoeddus Aneurin Bevan Gwent ddarparu’r dystiolaeth ar gyfer gwella gweithgarwch corfforol a’r defnydd o leoedd gwyrdd i 

wella iechyd.
•  Bydd Melin Homes yn gweithio gyda chyrff a phartneriaid statudol i sicrhau bod polisi dylunio a chynllunio yn cefnogi cymunedau gwydn, 

bywiog ac iach sydd o fudd i bobl a’r amgylchedd.
•  Gall Tân ac Achub De Cymru (TaADC) helpu i sicrhau bod ein mannau gwyrdd yn darparu gwytnwch yn erbyn llifogydd a thân.
•  Gall TaADC helpu i ganfod y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon gyda sefydliadau partner fel Tipio Anghyfreithlon Cymru i sicrhau bod y gwastraff 

yn cael ei lanhau.
•  Gall Heddlu Gwent gynghori ar ddiogelwch ein mannau gwyrdd cyhoeddus, a helpu i fynd i’r afael â throseddau ar y dirwedd.
•  Gall Cynghrair Gwirfoddol Torfaen helpu i gefnogi gwirfoddoli i wella a chynnal mannau gwyrdd er budd ehangach (ffyrdd iach o fyw, 

datblygu sgiliau ac ati).
•  Bydd Heddlu Gwent a CBST yn mynd i’r afael â gweithgareddau anghyfreithlon / gwrthgymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys: dwyn metel, 

tresmasu oddi ar y ffordd, fandaliaeth, tipio anghyfreithlon, cŵn yn baeddu, gyrru am sbri, tanau, potsio a throseddau bywyd gwyllt.
•  Bydd Tîm Diogelwch Cymunedol CBST a Heddlu Gwent yn cymryd camau priodol pan fydd aelodau’r cyhoedd yn riportio Beicio Oddi ar y 

Ffordd.
Nid yw rhai partneriaid eto wedi cadarnhau sut fyddant yn cymryd rhan a gall mudiadau eraill gymryd rhan wrth i ni ddatblygu ein 
camau gweithredu.
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6.1.3 Cyfraniad at y nodau llesiant

Cipolwg ar nodau lles

Cymru gydnerth Cymru fwy cyfartal Cymru o 
gymunedau 
cydlynol

Cymru iachach Cymru fwy gwydn Cymru sy’n gyfrifol 
yn fyd-eang

Cymru â 
diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu

Ffigur 10: Cipolwg ar gyfraniad amcan 1 at y Nodau Llesiant Cenedlaethol

Mae adnoddau naturiol yn darparu ein hanghenion mwyaf sylfaenol, 
gan gynnwys bwyd, ynni a chysgod. Trwy reoli ein hadnoddau 
naturiol yn well, byddwn mewn gwell sefyllfa i allu rhoi sylw i heriau 
fel newid hinsawdd, trechu tlodi ac anghydraddoldeb, a gwella iechyd 
corfforol a meddyliol pobl. Bydd rheoli adnoddau naturiol mewn 
ffordd gynaliadwy hefyd yn cefnogi bioamrywiaeth a chydnerthedd 
ecolegol.

Mae mannau gwyrdd o ansawdd da yn ffordd gost-effeithiol o sicrhau 
canlyniadau iechyd positif. Yn ogystal â darparu lle i ni fod yn actif, 
mae ein hardaloedd gwyrdd yn cynhyrchu ocsigen ac yn cylchdroi 
maeth, yn helpu rheoleiddio’r hinsawdd, storio carbon ac yn chwarae 
rhan mewn rheoli dŵr (gostwng y perygl o lifogydd). Gallant hefyd 
amsugno llygryddion sy’n cael eu cludo yn yr aer ac sy’n niweidiol i 
iechyd, a chynorthwyo gyda pheillio, sy’n bwysig i gynhyrchu bwyd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd cydweithio i sicrhau bod pob rhan o’n cymunedau yn gallu elwa 
o fynediad at fannau gwyrdd a bod yn rhan o’r gwaith o’u rheoli, yn 
cyfrannu at Dorfaen sy’n fwy cydlynol a chyfartal. 

Mae llawer o weithgarwch economaidd wedi’i gysylltu at yr 
amgylchedd, o goedwigaeth, pysgodfeydd, twristiaeth a hamdden i 
amaethyddiaeth a chynhyrchu ynni gwyrdd. Gall cynnal ansawdd yr 
adnoddau hyn, a’u gwella, sicrhau buddion a chyfleoedd i’r economi 
lleol.

Bydd gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol i greu llefydd diogel, 
hyderus yn helpu hybu cydlyniant cymunedol. Bydd rhoi sylw i’r 
rhwystrau sy’n atal pobl rhag bod yn fwy actif, gan gynnwys y rheiny 
â nodweddion gwarchodedig, yn cyfrannu at gymdeithas iachach, 
fwy cyfartal a chydlynol h.y. sicrhau bod y profiad yn un da a phobl yn 
teimlo’n ddiogel.
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Bydd cefnogi mwy o deithio actif yn cyfrannu at ostwng allyriannau 
carbon lleol a gwella ansawdd yr aer yn lleol.

Bydd gweithgarwch sy’n cydnabod cyfyngiadau’r amgylchedd byd-
eang ac yn cefnogi ecosystemau iach sy’n gweithio, yn cyfrannu at 
lesiant yn y byd ehangach.

Gall mannau gwyrdd gynnig cyfleoedd ar gyfer diwylliant a hamdden. 
Bydd cynnal ansawdd ein hardaloedd naturiol, a’u gwella, yn darparu 
ardaloedd sy’n wahanol yn ddiwylliannol ac yn ddeniadol, fel y 
gall bobl ddod at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
hamdden a chwaraeon, a byddant yn cyfrannu at Dorfaen sy’n fwy 
cydlynol a chyfartal.  Y gorau y bydd yr ansawdd, a’r mwyaf amrywiol 
y bydd ein mannau gwyrdd, y mwyaf deniadol y bydd Torfaen i 
ymwelwyr.
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6.2 AMCAN 2: Datblygu ymatebion addas a lliniaru, ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd

Archwilio 
Yn y tymor byr lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni yn y 5 mlynedd gyntaf

Gwireddu 
Yn y tymor canolig lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni dros gyfnod o 10 mlynedd

Trawsnewid 
Yn y tymor hirach lle y gallwn ddisgwyl cyflawni 
dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd a thu hwnt

i.   Adeiladu ar fframwaith newid hinsawdd 
sector cyhoeddus Torfaen, er mwyn:

a.  Sefydlu ôl troed carbon y BGC gan 
ddefnyddio methodoleg ‘Carbon Bositif’ 
Cyfoeth Naturiol Cymru.

b.  Cwblhau asesiad risg lleol o ran newid 
yn yr hinsawdd fel cam cyntaf tuag at 
addasu.

ii.  Datblygu dealltwriaeth ar y cyd 
ynghylch newid yn yr hinsawdd

iii.  Archwilio i ymagweddau arfer da er 
mwyn addasu’n llwyddiannus. Gweler 
hefyd amcan 1.

iv.  Datblygu cynllun gweithredu i ostwng 
allyriannau ac i adeiladu dulliau 
addasol, a’i weithredu. Gweler hefyd 
amcanion 1, 3, 4 a 5.

v.  Defnyddio rhagamcanion newid 
hinsawdd a modelu i helpu adeiladu 
cydnerthedd hirdymor yn ein 
cymunedau. Gweler hefyd amcan 7.

Ffigur 11: Camau gweithredu lefel uchel ar gyfer amcan 2

6.2.1 Pam ddewiswyd yr amcan hwn
Mae ein hinsawdd eisoes yn newid a bydd yn parhau i newid. Bydd 
hyn yn effeithio ar ein cymunedau, y gwasanaethau yr ydym yn eu 
darparu, ein hasedau a’n seilwaith.

Awgryma’r rhagamcanion, y bydd Torfaen, ar gyfartaledd, yn debygol 
o wynebu hafau poethach a sychach, gaeafau cynhesach a gwlypach, 
lefelau dŵr daear is, llai o eira a rhew, a digwyddiadau tywydd eithafol 
amlach [2].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roedd Adolygiad Stern (2006) yn cynnwys dadansoddiad pwerus 
o oblygiadau economaidd newid hinsawdd. Ei brif gasgliad oedd y 
byddai cost ariannol cymryd camau cynnar i liniaru risgiau newid 
hinsawdd yn sylweddol is na chymryd ymagwedd adweithiol [3].
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Daw’r rhan fwyaf o’r ynni a ddefnyddiwn o danwydd ffosil fel nwy 
naturiol, glo neu olew. Mae’r rhain yn ffynonellau anadnewyddadwy 
ac unwaith fyddan nhw wedi mynd byddan nhw wedi mynd. Wrth 
i gyflenwadau tanwydd ffosil ostwng, gallwn ddisgwyl i brisiau 
godi gan effeithio ar fusnesau – cynnydd mewn costau cynhyrchu a 
chludiant; ac aelwydydd (mwy mewn tlodi tanwydd). Mae ein system 
drafnidiaeth hefyd yn dibynnu ar danwydd ffosil, a fydd yn effeithio ar 
yr economi a’n cymunedau.

Bydd cymryd camau i gynyddu cydnerthedd yn wyneb cynnydd 
mewn costau ynni a chludiant, trwy wella effeithlonrwydd, cefnogi 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy lleol, annog teithio actif a defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus yn torri allyriannau carbon ac yn gostwng 
costau i aelwydydd, busnesau a mudiadau eraill.

Bydd y camau a gymerwn i gyflawni’r amcan hwn yn golygu 
cydweithio i ddeall risgiau uniongyrchol ac anuniongyrchol newid 
yn yr hinsawdd ar ddarparu gwasanaethau, y seilwaith allweddol yr 
ydym yn dibynnu arno, i’n cymunedau a’n busnesau ac maent yn rhan 
bwysig o ddatblygu ymatebion addasu lleol sy’n effeithiol.
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6.2.2 Defnyddio’r pum ffordd o weithio

Integreiddio – sut mae ein hamcanion yn rhyngweithio

1. Ardaloedd naturiol iach a gweithredol
2. PAROD O RAN YR HINSAWDD
3. Cychwyn gorau ym mywyd
4. Ffyrdd o fyw iach a heneiddio’n dda
5. Taclo tlodi a datblygu gwytnwch economaidd
6. Gwella sgiliau lleol
7. Cymunedau diogel, hyderus a chydlynol

•  Mae ymateb i newid yn yr hinsawdd yn sail i’n holl amcanion lles. 
•  Gall datblygu rhwydwaith iach, gysylltiedig o ardaloedd naturiol ein helpu ni i fod yn barod o ran yr hinsawdd e.e. storio carbon, oeri 

trefol a rheoli dŵr yn y dirwedd.
•  Bydd cenedlaethau o blant yn y dyfodol yn cael eu cefnogi i gael y dechrau gorau ym mywyd ac i fyw bywydau iach os bydd ymatebion 

addasu a lliniaru lleol yn eu lle.
•  Bydd effeithlonrwydd ynni gwell yn cefnogi taclo tlodi (gan gynnwys tlodi tanwydd). 
•  Mae ymateb i newid yn yr hinsawdd hefyd yn cynnig cyfleoedd i wella sgiliau lleol, e.e. sy’n gysylltiedig â thwristiaeth neu ynni 

adnewyddadwy ac yn galluogi’r newid i ddatgarboneiddio a chefnogi gwydnwch economaidd.
•  Canfod a dilyn cyfleoedd busnes newydd sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd e.e. gallai ynni adnewyddadwy, twristiaeth, hamdden ac 

amaethyddiaeth helpu i daclo tlodi a datblygu gwydnwch economaidd. 
•  Mae gan newidiadau yn yr hinsawdd y potensial i gynyddu anghydraddoldebau ac anfantais yn ein cymunedau, felly gall cymryd camau i 

liniaru ac addasu helpu i daclo tlodi.
Gweler hefyd: 
Adran 6.2.3 – Cyfraniadau at y nodau llesiant ac Atodiad 6 sy’n crynhoi’r cyswllt rhwng ein hamcanion llesiant ar y cyd a’r nodau llesiant 
cenedlaethol.
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Tymor hir - heriau allweddol hirdymor a chyfleoedd a ystyriwyd ar gyfer yr amcan hwn

Newid Demograffig
Rhagolwg Iechyd
Newid yn yr hinsawdd
Cydbwyso pwysau defnydd tir
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Costau cynyddol adnoddau
Diogelwch Dŵr
Diogelwch Bwyd
Diogelwch efnyddiau crai
Diogelwch

Gan weithio gyda’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eraill yng Ngwent, rydym wedi comisiynu gwaith i ddatblygu senarios 
yn y dyfodol i helpu i ddatblygu ein dealltwriaeth a llywio ein hymagweddau. Wrth i ni weithio gyda’n gilydd i adeiladu ein 
dealltwriaeth gyfunol o beryglon hinsawdd lleol, archwilio ymarfer da ac yna datblygu camau i adeiladu ymatebion addasol, 
bydd angen inni ystyried:

•  Cynyddu gwydnwch ein hadnoddau naturiol (yr ydym yn dibynnu arnynt) rhag hinsawdd sy’n newid.
•  Cefnogi’r gallu yn lleol i addasu i newid yn yr hinsawdd, e.e. rheoli dŵr ar y dirwedd a lleihau effaith cynnydd mewn tymheredd, yn enwedig mewn 

ardaloedd trefol ac o amgylch seilwaith allweddol ac ati.
•  Adeiladu gwydnwch i ddarparu gwasanaethau - er enghraifft, bod yn atebol am risg uniongyrchol ac anuniongyrchol yn yr hinsawdd wrth 

gynllunio busnes a chyflenwi gwasanaethau.
•  Deall y risgiau i wydnwch seilwaith allweddol: trafnidiaeth, ynni, TG, gwastraff ac amgylchedd adeiledig.
•  Mynd i’r afael ag effeithiau anuniongyrchol ar fusnesau lleol a chynhyrchiant, e.e. aflonyddu ar y gadwyn gyflenwi ac aflonyddu ar isadeiledd 

allweddol.
•  Lleihau risgiau iechyd i gymunedau yn enwedig ymhlith yr henoed a grwpiau eraill sy’n fregus, e.e. eithafion o tymheredd.
•  Nodi a dilyn cyfleoedd busnes newydd sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd e.e. ynni adnewyddadwy, twristiaeth, hamdden ac amaethyddiaeth.

Wrth inni gydweithio i leihau allyriadau carbon bydd angen i ni ystyried:
•  Gwydnwch y cyflenwad ynni – ynni brig, ansefydlogrwydd y farchnad ac ati.
•  Canfod a dilyn cyfleoedd i greu ynni adnewyddadwy.
•  Gwydnwch i gostau cynyddol ynni a thrafnidiaeth drwy wella effeithlonrwydd, taclo tlodi tanwydd, annog teithio llesol a defnyddio cludiant 

cyhoeddus ac ati.
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Atal

Er mwyn sicrhau lles ein cymunedau yn y tymor hir, mae angen inni ddechrau paratoi dulliau addasu yn lleol a fydd yn ein helpu i ymateb i 
effeithiau newid yn yr hinsawdd. Bydd cymryd camau i liniaru’r risgiau newid yn yr hinsawdd, a datblygu ymatebion i addasu sy’n meithrin 
gwydnwch i ganlyniadau anochel newid yn yr hinsawdd yn arwain at fanteision pendant gan y bydd ymagweddau adweithiol bob amser yn 
ddrutach nag ymagweddau rhagweithiol.

Cynnwys

Er mwyn ymateb yn effeithiol i newid yn yr hinsawdd, bydd angen i ni weithio gyda’n trigolion a busnesau lleol i leihau ôl troed carbon Torfaen ac 
archwilio ymagweddau ar gyfer addasu effeithiol, er enghraifft, annog effeithlonrwydd ynni yng nghartrefi pobl.

Holi grwpiau lleol (ysgolion, sgowtiaid, ayyb) i blannu coeden. Mae digon o goed ifanc yn tyfu yn yr ardal. Nid oes angen 
mynd i gostau. Mae gan y mwyafrif o bobl botiau bach y byddent yn fodlon cyfrannu i rhoi cychwyn arni. 
Beth all cymunedau, unigolion, busnesau neu fudiadau eraill ei wneud i helpu? Ymateb i’r ymgynghoriad

‘ ‘
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Cydweithio – pwy fydd yn gysylltiedig â chyflawni amcan 2

•  Bydd yr holl bartneriaid yn cydweithio i rannu arbenigedd, gwybodaeth ac adnoddau ar draws y sector cyhoeddus a bydd hyn yn ein 
galluogi i ddatblygu ymatebion addasu a lliniaru mwy effeithiol i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

•  Bydd yr holl bartneriaid yn archwilio eu risgiau sefydliadol i newid yn yr hinsawdd ac yn cyfrannu at feincnodi ôl troed carbon y BGC.
•  Rydym yn rhagweld y bydd pob partner yn cymryd rhan i gynnal yr asesiad risg lleol ar gyfer yr hinsawdd leol.
•  Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (CBST) yn cydlynu’r gwaith o gyflawni’r amcan hwn a gefnogir gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC).
•  CNC i ddarparu arbenigedd ar fethodoleg carbon positif ac arbenigedd ar ymgymryd ag asesiad lleol o ran hinsawdd leol.
•  Gall Tîm Iechyd Cyhoeddus Aneurin Bevan gefnogi gyda data a sylfaen dystiolaeth ar iechyd a newid yn yr hinsawdd a bygythiadau sy’n 

dod i’r amlwg i iechyd y cyhoedd.
•  Byddwn yn ceisio cynnwys trigolion lleol, tirfeddianwyr a busnesau wrth ddatblygu a gweithredu’r cynllun gweithredu i leihau allyriadau ac 

adeiladu ymagweddau addas.
•  Bydd Bron Afon yn gwella graddfa effeithlonrwydd ynni ei stoc dai ar gyfartaledd
•  Bydd Bron Afon yn adeiladu ac yn cadw cartrefi sy’n addas ar gyfer y dyfodol.

Nid yw rhai partneriaid eto wedi cadarnhau sut fyddant yn cymryd rhan a gall mudiadau eraill gymryd rhan wrth i ni ddatblygu ein 
camau gweithredu. 
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6.2.3 Cyfraniad at y nodau llesiant

Well-being goals at a glance

Cymru gydnerth Cymru fwy cyfartal Cymru o 
gymunedau 
cydlynol

Cymru iachach Cymru fwy gwydn Cymru sy’n gyfrifol 
yn fyd-eang

Cymru â 
diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu

Ffigur 12: Cyfraniad amcan 2 at y nodau llesiant cenedlaethol

Bydd cymryd camau i defnyddio ynni’n effeithiol i gadw ein 
hadeiladau’n gynhesach ac yn fwy cyffyrddus drwy’r flwyddyn yn 
gostwng costau tanwydd, yn enwedig ar gyfer y bobl fwyaf hyglwyf, 
cefnogi gostyngiad carbon, yn gwella llesiant corfforol a meddyliol ac 
yn cyfrannu at Dorfaen syn fwy cyfartal.  

Bydd gweithredu’n lleol nawr, i addasu at effeithiau ehangach newid 
hinsawdd ar ein cymunedau, a’n mudiadau, yn helpu creu cymunedau 
cydnerth, ymarferol, diogel a chydlynol ac yn cefnogi llesiant corfforol 
a meddyliol cenedlaethau’r dyfodol. 

Gall coed a llystyfiant arall helpu i liniaru eithafion newid yn yr 
hinsawdd, gan ddarparu oeri a chysgod mewn ardaloedd trefol lle 
mae pobl yn gweithio ac yn byw.

Bydd gostwng allyriannau trafnidiaeth, trwy annog mwy o deithio 
llesol, yn helpu lliniaru effeithiau newid hinsawdd, gwella ansawdd yr 
aer a chefnogi pobl i wneud dewisiadau iachach o ran eu ffordd o fyw. 
Gall gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus a llwybrau cerdded a beicio 
helpu cefnogi pobl i ddod o hyd i swyddi neu i gael hyfforddiant.

Bydd cynyddu’r capasiti i gynhyrchu ynni adnewyddadwy lleol yn 
gostwng allyriannau carbon, a gallai hyn hefyd ddarparu cyfleoedd ar 
gyfer swyddi ac ar gyfer datblygu sgiliau newydd.

Bydd gostwng ein hôl troed carbon yn effeithio ar yr amgylchedd byd-
eang.
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6.3 AMCAN 3: Rhoi’r cychwyn gorau i blant a phobl ifanc mewn bywyd

Archwilio 
Yn y tymor byr lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni yn y 5 mlynedd gyntaf

Gwireddu 
Yn y tymor canolig lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni dros gyfnod o 10 mlynedd

Trawsnewid 
Yn y tymor hirach lle y gallwn ddisgwyl cyflawni 
dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd a thu hwnt

i.   Cydlynu’r systemau ymyrraeth cyffredinol ar 

gyfer y blynyddoedd cynnar, a’r adnoddau, 

yn gymesur â’r angen, er mwyn:

a    manteisio i’r eithaf ar y cymorth cyn-geni 

presennol, sicrhau mynediad at raglenni 

cymorth teuluol a magu plant sy’n seiliedig 

ar dystiolaeth  Gweler hefyd amcanion 4, 5 

a 6.

b    annog teuluoedd i ddefnyddio’u hawl o dan 

Plant Iach Cymru.

ii.    Cynllunio a chydlynu gweithredu mewn 

partneriaeth i atal Profiadau Niweidiol 

mewn Plentyndod ac i ostwng eu heffaith. 

Gweler hefyd amcanion 5 a 6.

iii.   Atal achosion o bwyso mwy na’r pwysau 

delfrydol a gordewdra mewn plentyndod, 

a’u gostwng, trwy weithredu’r camau 

gweithredu partneriaeth yn strategaeth 

gordewdra mewn plentyndod Gwent. 

Gweler hefyd amcanion 1 a 4.

Ffigur 13: Camau gweithredu lefel uchel ar gyfer amcan 3

6.3.1 Pam ddewiswyd yr amcan hwn
Mewn rhai ardaloedd, dengys yr asesiad llesiant fod plant yn cael eu geni i 
deuluoedd ble maent mewn perygl o ddioddef profiadau niweidiol mewn 
plentyndod yr ydym yn gwybod eu bod yn cael effaith uniongyrchol a dybryd 
ar iechyd plant ac yn gallu effeithio arnynt pan fyddant yn oedolion. Mae 
profiadau niweidiol mewn plentyndod yn cynnwys tyfu i fyny ar aelwydydd 
ble maen nhw’n agored i gam-drin cyffuriau ac alcohol (yn gynnwys ysmygu), 
trais yn y cartref, cam-drin geiriol, corfforol a rhywiol, neu ar aelwydydd ble 
mae rhywun yn y carchar, â chyflwr iechyd meddwl a/neu wedi profi rhieni’n 
gwahanu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae yna doreth o ymchwil sy’n dangos bod buddsoddi ym mlynyddoedd 
cyntaf bywyd plentyn yn gwella’r canlyniadau iddynt trwy gydol gweddill eu 
bywydau. Gall yr hyn y mae plentyn yn ei brofi ym mlynyddoedd cynnar eu 
bywyd gyfrannu at eu gallu i gyflawni eu potensial addysgol, dod yn rhan o 
weithlu iach a bod yn iach yn nes ymlaen yn eu bywydau ac at eu dylanwad ar 
eu teulu eu hunain.

Mae Strategaeth Gordewdra Ymhlith Plant Gwent yn nodi camau sy’n seiliedig 
ar dystiolaeth i fynd i’r afael â gordewdra. Bydd gweithredu’r camau hyn yn 
effeithiol yn golygu bod angen defnyddio adnoddau cyfunol gwasanaethau 
cyhoeddus yn Nhorfaen, a gweithio mewn ffordd fwy cydgysylltiedig. Dim 
ond wedyn y gallwn ni ddisgwyl cael effaith gadarnhaol ar ordewdra.
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6.3.2 Defnyddio’r pum ffordd o weithio

Integreiddio – sut mae ein hamcanion yn rhyngweithio

1. Ardaloedd naturiol iach a gweithredol
2. Parod o ran yr hinsawdd
3. CYCHWYN GORAU YM MYWYD
4. Ffyrdd o fyw iach a heneiddio’n dda
5. Taclo tlodi a datblygu gwytnwch economaidd
6. Gwella sgiliau lleol
7. Cymunedau diogel, hyderus a chydlynol

•  Bydd rhoi’r cyfle gorau i bob plentyn, yn galluogi plant i dyfu’n oedolion iach, gyda ffyrdd iach o fyw, ac sy’n heneiddio’n dda.
•  Bydd darparu’r cychwyn gorau ym mywyd i blant yn cynorthwyo cenedlaethau nawr ac yn y dyfodol i ddod yn rhan o weithlu iach a 

medrus (gwella sgiliau), fydd yn cyfrannu at daclo tlodi ac adeiladu gwydnwch economaidd.
•  Bydd sicrhau bod plant, beth bynnag fo’u hamgylchiadau, yn cael mynediad da i feysydd naturiol iach a gweithredol sy’n cefnogi 

chwarae awyr agored a ffyrdd o fyw egnïol yn helpu i ddarparu’r cychwyn gorau mewn bywyd.
•  Bydd cenedlaethau o blant yn y dyfodol yn cael eu cefnogi i gael y dechrau gorau mewn bywyd ac i fyw bywydau iach os yw Torfaen yn 

barod o ran yr hinsawdd.
Gweler hefyd: 
Adran 6.3.3 - Cyfraniadau at y nodau llesiant ac Atodiad 6 sy’n crynhoi’r cyswllt rhwng ein hamcanion llesiant ar y cyd a’r nodau llesiant 
cenedlaethol. tional well-being goals.
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Tymor hir - heriau allweddol hirdymor a chyfleoedd a ystyriwyd ar gyfer yr amcan hwn

Newid mewn Demograffeg
Rhagolygon iechyd
Newid yn yr hinsawdd

Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd
Costau cynyddol adnoddau
Cynnydd Technolegoles

Gan weithio gyda’r BGC eraill yng Ngwent, rydym wedi comisiynu gwaith i ddatblygu senarios yn y dyfodol i helpu i ddatblygu 
ein dealltwriaeth a llywio ein dulliau. Wrth inni gymryd camau fel partneriaeth i atal a lleihau effaith profiadau niweidiol yn 
ystod plentyndod a mynd i’r afael â gordewdra ymysg plant bydd angen i ni ystyried:

•  Mynd i’r afael â lefelau cynyddol o anweithgarwch e.e. trwy hyrwyddo teithio llesol a manteision hamdden awyr agored a darparu 
mynediad addas i fannau gwyrdd.

•  Atal galw cynyddol am wasanaethau, yn enwedig yn ddiweddarach ym mywyd.
•  Mynd i’r afael â phatrymau difreintiad ymhlith y cenedlaethau.
•  Lleihau ymddygiad sy’n niweidio iechyd.
•  Rhagolygu gofynion addysg a sgiliau yn well yn y dyfodol i sicrhau bod pobl ifanc yn tyfu i fyny gyda’r sgiliau cywir i sicrhau gwaith a 

bodloni anghenion busnes yn y dyfodol.
•  Adeiladu gwydnwch i gostau bwyd sy’n cynyddu.
•  Gwydnwch tuag at costau ynni a chludiant cynyddol trwy wella effeithlonrwydd, mynd i’r afael â thlodi tanwydd, annog teithio llesol a 

defnyddio cludiant cyhoeddus ayb.
•  Bod yn atebol am effeithiau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ar gynhyrchion a’r gwasanaethau a ddefnyddiwn yn ein bywydau o ddydd i 

ddydd yn lleol, e.e. bwyd, ynni, gofal cymdeithasol ac ati
•  Cefnogi cynhwysiad digidol a mynediad i’r dechnoleg ddiweddaraf.
•  Cael gwell dealltwriaeth o’r effeithiau uniongyrchol ar ein cymunedau yn sgil newid yn yr hinsawdd, e.e. difrod gan lifogydd a chysur 

thermol ac ati
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Atal

Gall profiadau yn y blynyddoedd cynnar effeithio ar gyrhaeddiad addysgol, dod yn rhan o weithlu iach, bod yn iach yn nes ymlaen mewn bywyd 
a dylanwadu ar y genhedlaeth nesaf o deulu. Drwy gymryd camau nawr i gefnogi teuluoedd a mynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod ac yn aml eu patrymau aml-genedlaethau fe welwn welliannau hirdymor o ran lles. Bydd cyflwyno mesurau nawr i atal y materion 
sy’n achosi profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a gordewdra ymhlith plant yn helpu i gefnogi adrannau o’n cymunedau i gyrraedd eu 
potensial llawn a helpu i chwalu’r effeithiau rhwng y cenedlaethau.

Cynnwys

Dim ond drwy weithio gyda phobl ifanc a’u teuluoedd a wnawn ni ddatblygu dulliau effeithiol sy’n cefnogi canlyniadau gwell. Byddwn yn 
gwneud hyn trwy’r Bwrdd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc drwy arwain a chydlynu ymgysylltiad a chyfranogiad â’n hysgolion a’n gwasanaethau 
rheng flaen; bydd hyn yn cynnwys fforymau ieuenctid, gwasanaethau ieuenctid a chwarae, gwasanaethau cyn geni ac ôl-enedigol, cymorth 
magu plant a llawer mwy.

I would be happy to volunteer or offer coaching support to young people to help them understand life can be different. 
How could you get involved? - consultation comment

‘

‘
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Cydweithio – pwy fydd yn gysylltiedig â chyflawni amcan 3

•  Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (CBST) ac Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn cadeirio a chydlynu’r Bwrdd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc ar y cyd a fydd yn 

llywio’r gwaith ar yr amcan hwn.

•  Bydd Adnoddau Naturiol Cymru (ANC) yn gweithio ar raddfa genedlaethol gyda’r sector addysgol i hyrwyddo’r cyfleoedd dysgu y mae’r lleoliad awyr agored yn 

eu darparu.

•  Bydd CNC yn hwyluso mynediad teuluol i’r tir yr ydym yn ei reoli ac yn dylanwadu ar alluogi sefydliadau gwasanaethau teulu i ddeall a defnyddio’r amgylchedd 

naturiol yn well wrth ddarparu gwasanaethau.

•  Mae CNC yn datblygu cyfleoedd cydweithredol i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl yn yr awyr agored, gan weithredu mewn ffordd ataliol sy’n cydnabod 

achos sydd wrth wraidd Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod.

•  Bydd CNC yn cydweithio i sicrhau bod plant yn cael cyfleoedd i chwarae yn yr awyr agored bob dydd, gan gydnabod y cysylltiad amlwg rhwng chwarae awyr 

agored a phlant y mae eu pwysau’n iach.

•  Bydd Cartrefi Melin yn gweithio gydag ysgolion i sicrhau bod gwasanaethau i bobl ifanc yn fwy cyfannol gan ganolbwyntio ar les ac nid cyflawniad academaidd 

yn unig.

•  Gall pob un o’r partneriaid fod yn rhan o’r gwasanaethau o ddydd i ddydd lle maent mewn cysylltiad â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

•  Bydd CBST yn canfod y bobl ifanc sydd mewn perygl o brofiadau niweidiol mewn plentyndod trwy gyfarfodydd MAPI (Ymyrraeth Disgyblion Aml-Asiantaeth).

•  Bydd CBST yn gweithio gyda’r Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid (gan gynnwys y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid) i hyrwyddo ymgysylltiad cadarnhaol ymhlith 

bobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu.

•  Yn ogystal â’r BGC, gall gwasanaethau cyhoeddus ehangach a phartneriaid ychwanegol yn y sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector ein cefnogi ni i wneud 

cynnydd ar yr amcan hwn dros amser a bydd y Bwrdd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc yn arwain a chydlynu’r camau gweithredu.

•  Bydd Tîm Iechyd Cyhoeddus Aneurin Bevan Gwent yn cefnogi Grŵp Llywio 1000 o ddiwrnodau Cyntaf Torfaen (llwybrydd), yn rhoi cyngor a chefnogaeth i atal a 

lleihau effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac ar weithredu Strategaeth Gordewdra ymhlith Plant Gwent.

•  Bydd Bron Afon yn helpu pobl i fod yn hapus yn eu cartrefi.

•  Bydd Tân ac Achub De Cymru (TaADC) yn cynnal amrywiaeth o ymweliadau diogelwch tân (yn cynnwys yn y cartref ac mewn ysgolion) sy’n cynnwys cyngor 

ar roi’r gorau i ysmygu, carbon monocsid ac atal troseddau. Byddant hefyd yn hyfforddi gwarchodwyr plant ar ymwybyddiaeth diogelwch tân ac yn darparu 

sesiynau therapi ymddygiad gwybyddol ar gynnau tân i droseddwyr ifanc. Fe fydd yna gangen o Gadetiaid Tân yn Nhorfaen.

•  Bydd TaADC hefyd yn cael eu hyfforddi i gydnabod arwyddion cam-drin domestig.

Nid yw rhai partneriaid eto wedi cadarnhau sut fyddant yn cymryd rhan a gall mudiadau eraill gymryd rhan wrth i ni ddatblygu ein camau gweithredu.

Figure 14: Contribution of objective 3 to the national well-being goals
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6.3.3 Cyfraniad at y nodau llesiant

Cipolwg ar nodau lles

Cymru gydnerth Cymru fwy cyfartal Cymru o gymunedau 
cydlynol

Cymru iachach Cymru fwy gwydn

Ffigur 14: Cyfraniad amcan 3 at y Nodau Llesiant Cenedlaethol

Gall profiadau mewn plentyndod bennu datblygiad hirdymor a 
chyraeddiadau mewn bywyd yn gyffredinol. Bydd gweithredu ar gam 
cynnar, a chefnogi pobl i fyw bywydau iach, ble maen nhw’n gallu 
gwireddu eu potensial addysgol a dod yn rhan o weithlu iach, yn 
cyfrannu at Dorfaen sy’n fwy llewyrchus. 

Bydd cefnogi plentyn i gael y dechrau gorau posib mewn bywyd 
yn gostwng y tebygolrwydd o gamdriniaeth, anafiadau corfforol a 
phroblemau seicolegol. Bydd hefyd yn eu helpu i osgoi problemau 
iechyd yn nes ymlaen mewn bywyd. 

Bydd taclo’r materion wrth wraidd anghydraddoldebau mewn iechyd 
yn helpu cefnogi adrannau o’n cymunedau i gyrraedd eu llawn 
botensial ac i gyfrannu at Dorfaen sy’n fwy cyfartal.  Mae’r rheiny sy’n 
byw mewn ardaloedd difreintiedig mewn mwy o berygl o ddioddef 
achosion niferus o brofiadau niweidiol mewn plentyndod, ac felly 
dylai taclo’r mater hwn arwain at well cydraddoldeb.

Gall mynediad da at fannau agored, ar gyfer gweithgarwch hamdden 
a chorfforol, gefnogi ffyrdd iach o fyw. Mae bod yn actif yn rhan 
bwysig o ffordd iach o fyw, a bydd sicrhau bod gan blant fynediad at 
fannau agored, waeth beth yw eu hamgylchiadau, yn cefnogi hyn.

Bydd gwella ymdeimlad o ddiogelwch a chydlyniant yn helpu cefnogi 
llesiant corfforol a meddyliol pobl.
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6.4 AMCAN 4: Cefnogi ffyrdd iach o fyw a galluogi pobl i heneiddio’n dda

Archwilio 
Yn y tymor byr lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni yn y 5 mlynedd gyntaf

Gwireddu 
Yn y tymor canolig lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni dros gyfnod o 10 mlynedd

Trawsnewid 
Yn y tymor hirach lle y gallwn ddisgwyl cyflawni 
dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd a thu hwnt

i.  Ymgymryd â pheilot seiliedig ar le ym 
Mlaenafon gyda chefnogaeth gan Raglen 
Byw’n Glyfar Llywodraeth Cymru. Bydd 
hyn yn:

•  Archwilio effeithiolrwydd y dulliau 
presennol.

•  Nodi arfer da e.e. Rhwydweithiau 
Lles Integredig a chanolfannau lles 
yn y gymdogaeth.

•  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.

•  Canfod newid mewn ymddygiad i 
ffyrdd o fyw sydd eu hangen.

•  Datblygu modelu gweithredol a 
busnes ar gyfer cyflwyno’n ddi-dor.

•  Darparu llwybr ar gyfer cyflwyno 
gyda cherrig milltir allweddol.

• Cynigion sy’n addas i’r dyfodol.

ii.   Cynyddu dulliau llwyddiannus a 
ganfuwyd drwy’r peilot.

iii.  Defnyddio’n dylanwad i lywio Cynllun 
Ardal y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
ac alinio’r gweithgarwch ar draws y 
partneriaethau i ymwreiddio dulliau 
mwy clyfar sydd yn gweithio.

iv.   Cyflwyno model gwasanaeth cryfach 
o ran atal ac ymyrraeth gynnar, gan 
ymgorffori’r rhwydwaith lles integredig, 
a chanolfannau lles ar draws RhGC.

v.    Creu llu o gymunedau clyfar a gwydn 
seiliedig ar le sy’n:
•  Mabwysiadu dulliau clyfar tuag at 

defnyddio adnoddau ac asedau.
•  Cryfhau camau gweithredu 

cymunedol trwy feithrin sgiliau a 
hyder ymhlith dinasyddion, fel y 
gallant reoli eu hanghenion iechyd 
a gofal eu hunain yn well. Gweler 
hefyd amcan 6.

Ffigur 15: Camau gweithredu lefel uchel ar gyfer amcan 4
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6.4.1 Pam ddewiswyd yr amcan hwn
Clefydau cronig yw prif achos marwolaeth a morbidrwydd yng 
Nghymru, ac maent yn cael effaith sylweddol ar ddisgwyliad oes 
iach h.y. y blynyddoedd mewn bywyd sy’n cael eu byw mewn iechyd 
da. Dywed yr asesiad llesiant wrthym fod llai na 1/3 o oedolion yn 
Nhorfaen yn bwyta’u 5 cyfran o ffrwythau a llysiau y dydd, dros 1/3 o 
oedolion yn anactif yn gorfforol a 35% yn yfed mwy na’r canllawiau 
a argymhellir. Bydd atal cyflyrau cronig, a’u rheoli, yn helpu oedolion 
oed gwaith i heneiddio’n fwy iach. Mae angen inni gydweithio i wella 
ymddygiadau ffyrdd o fyw o ran y prif ffactorau risg, gan gynnwys 
ysmygu, gorbwysedd / gordewdra, dietau afiach, anweithgarwch 
corfforol ac yfed alcohol niweidiol.

Dywed yr asesiad wrthym y bydd y nifer o bobl hŷn yn Nhorfaen yn 
parhau i gynyddu yn y 20 – 25 mlynedd nesaf. Os nad ydym yn cymryd 
camau nawr i gadw pobl yn iach ac yn annibynnol cyhyd ag sy’n bosib, 
yna ni fydd gwasanaethau cyhoeddus yn gallu ymdopi â’r galw

Bydd gwella iechyd ein cymunedau, ar draws cyrsiau bywyd, yn helpu 
i greu sylfaen gadarn ar gyfer lles cenedlaethau’r dyfodol, a bydd y 
camau sy’n ein tywys ni yno yn cael effaith llawer ehangach ar les, ac 
nid yn unig yn lleihau nifer yr afiechydon, eu difrifoldeb a marwolaeth 
gynnar.

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn Nhorfaen yn cyflogi nifer fawr o 
bobl, llawer ohonynt yn byw yn Nhorfaen neu gerllaw. Bydd creu 
gweithleoedd iach, a chefnogi staff i gadw’u hunain a’u teuluoedd yn 
iach, hefyd yn darparu gweithlu lleol cydnerth ac iach. Bydd hyn hefyd 
yn arfogi’n cyflogedigion â’r sgiliau a’r hyder i ddangos y ffordd i bobl 
y maen nhw’n dod i gyswllt â nhw a’u hysbysu ynghylch sgiliau sy’n 
gwella bywyd.

Mae dewisiadau gwael o ran ffordd o fyw, tlodi, amddifadedd a 
phwysau o ran galw ar weithwyr proffesiynol yn y maes iechyd a 
gofal cymdeithasol yn genedlaethol yn golygu, er bod eisoes llawer o 
waith partneriaeth, i ddarparu gwasanaethau cyffredinol i bawb tra’n 
cefnogi’r rhai sydd fwyaf mewn angen, mae angen i ni barhau i wneud 
mwy o’r pethau sy’n gweithio a gall y BGC alluogi hyn i ddigwydd 
mewn modd cydlynol.

Mae angen inni hefyd ddod o hyd i atebion newydd, a datblygu 
modelau newydd o weithio i fynd i’r afael â’r amrywiaeth o anghenion 
iechyd a chymdeithasol sydd gan bobl. Trwy ddefnyddio ein dylanwad 
i lunio a chefnogi Cynllun Ardal y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
(a sefydlwyd mewn ymateb i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Lles (Cymru) a’r cynllun cyflenwi lleol / rhaglenni cenedlaethol ar 
heneiddio’n dda, byddwn yn sicrhau bod ymagweddau at iechyd yn 
gydgysylltiedig.
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6.4.2 Defnyddio’r pum ffordd o weithio

Integreiddio – sut mae ein hamcanion yn rhyngweithio

1. Ardaloedd naturiol iach a gweithredol
2. Parod o ran yr hinsawdd
3. Cychwyn gorau ym mywyd
4. FFYRDD O FYW IACH A HENEIDDIO’N DDA
5. Taclo tlodi a datblygu gwytnwch economaidd
6. Gwella sgiliau lleol
7. Cymunedau diogel, hyderus a chydlynol

•  Cefnogir ffyrdd o fyw iach a heneiddio’n dda os yw ardaloedd naturiol a’u buddion lles cysylltiedig (yn cynnwys darpariaeth hamdden, 
rheoli dŵr a chynhyrchu bwyd) yn hygyrch, yn cael eu rheoli’n dda, yn iach ac yn weithredol.

•  Y iachach yw’r bobl, y mwyaf oll fydd eu gwytnwch i effeithiau tebygol newid yn yr hinsawdd, e.e. eithafion tymheredd.
•  Yn ogystal, bydd cenedlaethau’r dyfodol yn cael eu cefnogi i fyw bywydau iach os byddwn yn ymateb yn lleol i effeithiau newid yn yr 

hinsawdd, e.e. llifogydd.
•  Gall cynorthwyo pobl i fyw bywydau iach, lle y gallant gyflawni eu potensial addysgol a dod yn rhan o weithlu iach, gyfrannu at daclo tlodi 

a datblygu gwydnwch economaidd.
•  Gall gwella sgiliau lleol wella gwybodaeth a hyder sy’n ymwneud ag ymddygiadau ffyrdd o fyw iach.
•  Gall gwella lles meddyliol a chorfforol wella gallu’r bobl i chwarae rhan weithredol yn y mannau maen nhw’n byw a gallant gynnal 

cymunedau diogel, hyderus a chydlynol.
Gweler hefyd: 
Adran 6.4.3 - Cyfraniadau at y nodau llesiant ac Atodiad 6 sy’n crynhoi’r cyswllt rhwng ein hamcanion llesiant ar y cyd a’r nodau llesiant 
cenedlaethol.
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Tymor hir - heriau allweddol hirdymor a chyfleoedd a ystyriwyd ar gyfer yr amcan hwn

Newid Demograffig
Rhagolwg iechyd
Newid yn yr hinsawdd
Cydbwyso pwysau defnydd tir
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Costau cynyddol adnoddau
Diogelwch Dŵr
Diogelwch bwyd
Diogelwch adnoddau crai
Datblygiadau technolegol
Diogelwch ynni

Gan weithio gyda’r BGC eraill yng Ngwent, rydym wedi comisiynu gwaith i ddatblygu senarios yn y dyfodol i helpu i ddatblygu 
ein dealltwriaeth a llywio ein dulliau. Wrth inni gymryd camau fel partneriaeth i atal a lleihau effaith profiadau niweidiol yn 
ystod plentyndod a mynd i’r afael â gordewdra ymysg plant bydd angen i ni ystyried:

•  Gwarchod a rheoli ein hadnoddau naturiol i sicrhau bod anghenion sylfaenol a hanfodol cenedlaethau’r dyfodol yn cael eu diwallu.
•  Mwy o alw am rai gwasanaethau, gyda nifer gynyddol o bobl hŷn sydd angen gofal a gwasanaethau iechyd sylfaenol.
•  Cefnogi poblogaeth gynyddol sy’n heneiddio i gael mynediad at yr amgylchedd adeiledig a naturiol, fel y gallant gadw’n iach ac yn 

annibynnol.
•  Gwydnwch tuag at gostau ynni a chludiant cynyddol trwy wella effeithlonrwydd, mynd i’r afael â thlodi tanwydd, annog teithio llesol a 

defnyddio cludiant cyhoeddus ac ati.
•  Effaith mesurau llymder parhaus ar ddarparu gwasanaethau sector cyhoeddus.
•  Patrymau defnydd sy’n dangos ein bod yn cymryd mwy na’n cyfran deg o adnoddau cyfyngedig y ddaear.
•  Cefnogi’r ystod o sectorau sy’n dod o fewn yr economi sefydliadol, ee bwyd, ynni, gofal a’r amgylchedd ac ati. Gwyddom y bydd 

cenedlaethau’r dyfodol bob amser yn galw am y sectorau hyn gan eu bod yn hanfodol i fywyd bob dydd.
•  Effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd ar y gwasanaethau bob dydd yr ydym yn dibynnu arnynt.
•  Datblygiadau technolegol yn y dyfodol a all gynorthwyo pobl i fabwysiadu ffyrdd iach o fyw.
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Atal

Bydd gweithredu nawr i gefnogi pobl i fyw bywydau iach a henediddio’n dda yn eu cynorthwyo i gyflawni eu potensial addysgol a mynd 
ymlaen i fod yn rhan o weithlu iach, a chyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau. Bydd cynorthwyo pobl i gadw eu hannibyniaeth cyhyd â 
phosibl hefyd yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i reoli’r galw am wasanaethau.

Cynnwys

Bydd gweithio gyda’n dinasyddion i ddarparu’r gefnogaeth gywir ac i gynyddu eu sgiliau a hyder yn golygu y gallant reoli eu hanghenion 
iechyd a gofal eu hunain yn well.

I could run with someone who wants to get fitter. 
How could you get involved? - consultation comment

‘
‘
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Cydweithio – pwy fydd yn gysylltiedig â chyflawni amcan 4

•  Bydd Llywodraeth Cymru (LlC), Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) 
a Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn eistedd ar y grŵp llywio ar gyfer peilot Byw’n Glyfar.

•  Bydd CBST yn cydlynu gweithgareddau partneriaeth sy’n ymwneud â’r peilot.
•  Bydd Cartrefi Melin yn gweithio gyda phartneriaid i ailgyfeirio’r cyflenwad a’r cyfuniad o dai er mwyn sicrhau bod tai addas, fforddiadwy a 

gweddus ar gael i bawb.
•  Bydd Bron Afon yn helpu’r rhai sy’n agored i niwed i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi, hwyluso cyflwyno’r Gwasanaeth Byw â Chymorth ac 

adeiladu ar eu gwaith presennol ar ofal yn nes at y cartref.
•  Bydd CNC yn gwneud y mwyaf o’i gyfraniad at ragnodi cymdeithasol trwy fapio mannau gwyrdd o amgylch lleoliadau gofal sylfaenol (gan 

ddechrau gyda’r peilot) a siarad ag ymarferwyr gofal sylfaenol. Yn rhanbarthol bydd CNC yn gweithio’n uniongyrchol gydag ICC a BIPAB i 
wneud y gorau o ddefnyddio mannau gwyrdd mewn cymunedau.

•  Gall tîm Iechyd Cyhoeddus Aneurin Bevan gefnogi datblygu’r Rhwydwaith Lles a gallant ddarparu’r dystiolaeth ar wella ymddygiad iechyd.
•  Gall pob un o’r partneriaid fod yn rhan o gefnogi negeseuon a chamau gweithredu i hyrwyddo ymddygiad iach.
•  Bydd Tân ac Achub De Cymru (TaADC) yn cynnal amrywiaeth o ymweliadau diogelwch tân (gan gynnwys yn y cartref ac mewn ysgolion) sy’n 

cynnwys cyngor ar roi’r gorau i ysmygu, carbon monocsid ac atal troseddau. Bydd cangen o Gadetiaid Tân yn Nhorfaen, sy’n annog bwyta’n 
iach ac ymarfer corff fel rhan o’i raglen. Bydd Swyddogion Tân ac Achub hefyd yn gallu cyflwyno negeseuon mewn ymweliadau ag ysgolion ar 
gyfer sefydliadau partner ynghylch dewisiadau iach.

•  Bydd TaADC yn darparu hyfforddiant Cyfeillion Dementia i weithwyr er mwyn helpu i adnabod a chefnogi pobl â dementia a’u gofalwyr yn 
well.

•  Bydd CNC yn parhau i weithio ar y cyd ar y prosiect Newid ar Raddfa Fawr, gan ganolbwyntio ar sicrhau bod pobl yn dod yn fwy actif yn 
amlach mewn lleoliadau awyr agored ar draws Blaenau’r Cymoedd.

•  Bydd CBST yn ystyried anghenion pobl o bob oed wrth ddylunio a darparu gwasanaethau ac wrth ddarparu nwyddau a chyfleusterau. Bydd 
hyn yn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn ystyried anghenion plant, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion iau ac hŷn.

•  Mae CBST yn lleihau unrhyw anfantais gofal y mae pobl hŷn yn eu hwynebu ac yn hyrwyddo mwy o gyfleoedd i adsefydlu.
Nid yw rhai partneriaid eto wedi cadarnhau sut fyddant yn cymryd rhan a gall mudiadau eraill gymryd rhan wrth i ni ddatblygu ein camau 
gweithredu.
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6.4.3 Cyfraniad at y nodau llesiant

Cipolwg ar nodau lles

Cymru gydnerth Cymru fwy cyfartal Cymru o gymunedau 
cydlynol

Cymru iachach Cymru fwy gwydn

Ffigur 16: Cyfraniad amcan 4 at y Nodau Llesiant Cenedlaethol

Gall gwella iechyd gynyddu disgwyliad oes. Gall cymryd camau i ostwng 
anghydraddoldebau ostwng effaith iechyd gwan ar gymunedau penodol.

Bydd cefnogi pobl i fyw bywydau iach, ble maent yn gallu cyflawni eu 
potensial addysgol a dod yn rhan o weithlu iach, yn cyfrannu at lesiant 
economaidd ehangach.

Mae pobl hŷn eisoes yn cyfrannu at yr economi lleol trwy rolau 
gofalu anffurfiol, cyflogaeth a gwirfoddoli. Bydd cefnogi mwy o bobl 
i heneiddio’n iach, er mwyn iddynt allu parhau i weithio cyhyd ag y 
dymunant, a pharhau i ddarparu rolau gofalu ble’n bosib, yn effeithio ar 
lesiant economaidd ehangach yn y tymor hirach. 

Mae gwella mynediad at fannau gwyrdd o ansawdd da yn ffordd gost-
effeithiol o sicrhau canlyniadau iechyd positif. Gwella’r dirwedd adeiledig 
a naturiol i gynorthwyo pobl i gadw eu hannibyniaeth cyhyd â phosibl 
a byddant yn cefnogi cymunedau iachach. Gellir cefnogi gweithgaredd 
corfforol trwy leihau rhwystrau fel mynediad teg i fannau gwyrdd. Mae 
parciau a ffurfiau eraill o fannau gwyrdd cyhoeddus yn cael effaith 
gadarnhaol ar les dynol.

Mae ecosystemau iach sy’n gweithio, yn elfen sylfaenol ar gyfer ein 
hiechyd – maen nhw’n cynhyrchu ocsigen ac yn cylchdroi maeth, yn 
helpu rheoleiddio’r hinsawdd, storio carbon ac yn chwarae rhan wrth 
reoli dŵr (gostwng y perygl o lifogydd). Gallant wella ansawdd yr aer 
(amsugno llygryddion sy’n cael eu cludo yn yr aer sy’n niweidiol i iechyd) 
a gostwng sŵn. 

Bydd creu amgylcheddau sy’n creu’r dewis iach, y dewis hawdd a 
gwella teimladau o ddiogelwch a chydlyniant yn helpu cefnogi llesiant 
meddyliol a chorfforol pobl. 

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

Gall cynnwys pobl yn y celfyddydau a’r gweithgareddau diwylliannol fod 
yn ffordd dda o wella iechyd meddwl a magu hyder.
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6.5 AMCAN 5: Trechu patrymau tlodi ymhlith y cenedlaethau a datblygu gwydnwch economaidd

Archwilio 
Yn y tymor byr lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni yn y 5 mlynedd gyntaf

Gwireddu 
Yn y tymor canolig lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni dros gyfnod o 10 mlynedd

Trawsnewid 
Yn y tymor hirach lle y gallwn ddisgwyl cyflawni 
dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd a thu hwnt

i.    Canolbwyntio cymorth teuluol integredig ar 

aelwydydd lle mae tlodi yn nodwedd barhaus 

i osgoi’r perygl y bydd cenedlaethau’r dyfodol 

yn ailadrodd yr un patrymau.

ii.   Ymestyn cynhwysiant ariannol a gwella sgiliau 

ariannol sydd gan bobl. Gweler hefyd amcan 6.

iii.  Cydweithio i geisio lleihau  tlodi bwyd 

a thanwydd a’r effeithiau. Gweler hefyd 

amcanion 1, 2, 3 a 4.

iv.  Gostwng tlodi ymhlith pobl oed gweithio 

trwy: 

•  Gefnogi pobl i ennill y sgiliau a’r gallu i 

ddod o hyd i swydd ac i symud ymlaen 

unwaith fyddan nhw wedi dechrau 

gweithio. Gweler hefyd amcan 6

•  Dylanwadu ar eraill i sicrhau bod mwy o 

swyddi’n cynnig Cyflog Byw, o leiaf, gyda 

gwell sicrwydd swyddi a chyfleoedd i 

symud ymlaen.

v.  Gostwng lefelau Tlodi Plant, trwy:

•  Gefnogi pobl i fod yn rhieni da, helpu 

rhieni i rannu gofal ac i aros mewn gwaith, 

gan leihau effeithiau niweidiol gwahanu 

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 eu galluogi i weithio a 

gwella datblygiad plant cyn dechrau yn yr 

ysgol;

•  Sicrhau bod pob plentyn o gefndir incwm 

isel yn gallu llwyddo yn yr ysgol;

•  Sicrhau bod pob unigolyn ifanc yn gadael 

yr ysgol gyda’r gefnogaeth, y cyngor, y 

sgiliau a’r hyder i symud yn llwyddiannus 

i mewn i addysg, hyfforddiant neu’r 

farchnad llafur, a tuag at annibyniaeth; a

•  Chodi a diogelu incwm teuluoedd fel eu 

bod yn gallu fforddio nwyddau hanfodol, 

i ostwng straen a rhoi cyfle i blant 

gyfranogi’n gymdeithasol ac yn addysgol. 

Gweler hefyd amcanion 2, 3, 6 a 7.

Ffigur 17: Camau gweithredu lefel uchel ar gyfer amcan 5
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6.5.1 Pam ddewiswyd yr amcan hwn
Dywed yr asesiad llesiant wrthym fod dros hanner ein cymunedau 
ymhlith y mwyaf difreintiedig yng Nghymru, fod 1 o bob 5 aelwyd yn 
Nhorfaen yn profi amddifadedd materol[4] a bod mwy o ddibyniaeth 
ar fudd-daliadau yma nag yn rhannau eraill o Gymru.

Mae’r cyflog wythnosol cyfartalog yn Nhorfaen yn is na’r cyfartaledd 
i Gymru ac yn is o lawer na chyfartaledd y DU. Mae yna hefyd 
wahaniaeth sylweddol rhwng cyflog dynion a menywod [5]. O 
gymharu â’r cyfartaledd i Gymru, mae gan bobl sy’n byw yn Nhorfaen 
gymwysterau a sgiliau o lefel is (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol) [3].

Mae Torfaen yn ardal yr effeithir arni’n gynyddol gan raglen diwygio 
lles Llywodraeth y DU, oherwydd y nifer o gontractau isel a chyflogau 
isel, ac mae hyn yn golygu bod mwy o bobl sy’n gweithio yn symud 
tuag at dlodi. Mae gan Dorfaen hefyd gyfran uwch o drigolion sy’n 
cael eu cyflogi yn y sector cyhoeddus a gweithgynhyrchu.

Awgryma tystiolaeth fod modd atal llawer o’r anghydraddoldeb a’r 
amgylchiadau bywyd gwael a brofir yn ein cymunedau, neu ostwng 
eu heffaith. Mae’r amcan hwn yn anelu at adeiladu ar waith sydd 
eisoes yn bodoli gan y BGC ar drechu tlodi ac effaith diwygio lles ac 
effeithiau systemau cymorth (diwygio lles) sy’n newid, yn ogystal â 
chyflogaeth (lleihau “tlodi ymhlith pobl sy’n gweithio”). Dangoswyd 
bod dulliau o atal tlodi sy’n cael eu targedu at ddwy genedl, hy 
anghenion plant a’u rhieni, yn effeithiol, ond mae eu gweithrediad yn 
parhau i fod yn heriol a byddai modd gwella hwn wrth i FGC alluogi 
gwell cyfathrebu, cynllunio, a rhannu data ymhlith yr asiantaethau.  

Yn ogystal, trwy gydweithio i ddatblygu dulliau cymorth teuluol sy’n 
cysylltu rhaglenni ar sgiliau magu plant gyda gwasanaethau sy’n 
targedu hyfforddiant swyddi a thrwy ganolbwyntio ein hymagwedd 
ataliol ar ddatblygu galluoedd sy’n gyffredin i’r ddau (megis 
hunanddibyniaeth a sgiliau hunan-reoli), gallwn ni galluogi a grymuso 
newid ar lefel unigol.

Yn ogystal â’r effeithiau ar y rheiny y mae tlodi’n effeithio’n 
uniongyrchol arnynt, mae yna effeithiau llesiant cymdeithasol ac 
economaidd ehangach hefyd. Mae tlodi’n gysylltiedig â gwariant 
cyhoeddus ychwanegol sylweddol ar wasanaethau iechyd, addysg, 
gofal cymdeithasol a’r heddlu a chyfiawnder troseddol yng 
Nghymru[1].

Gwyddwn y bydd galw ymhlith cenedlaethau’r dyfodol am y sectorau 
sy’n hanfodol i fywyd bob dydd e.e. bwyd, ynni, gofal a’r amgylchedd. 
Mae’n bwysig cefnogi hyn, a’r gweithgarwch economaidd sydd eisoes 
yn bodoli, oherwydd bydd yn gymorth i sicrhau bod ein cymunedau 
a’n heconomïau lleol yn fwy cydnerth yn erbyn unrhyw sioc o’r tu 
allan.

Yn fwy na’r swyddi sydd yn y gymuned leol a’r economi, mae hefyd 
yn bwysig ein bod yn cydweithio i uchafu’r buddion o weithgarwch 
a datblygiadau strategol e.e. y Ganolfan Gofal Critigol Strategol 
newydd, Y Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Thasglu’r 
Cymoedd, cynigion ar gyfer y Môr-lyn Llanwol ayb.
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6.5.2 Defnyddio’r pum ffordd o weithio

Integreiddio – sut mae ein hamcanion yn rhyngweithio

1. Ardaloedd naturiol iach a gweithredol
2. Parod o ran yr hinsawdd
3. Cychwyn gorau ym mywyd
4. Ffyrdd o fyw iach a heneiddio’n dda
5. TACLO TLODI A DATBLYGU GWYTNWCH ECONOMAIDD
6. Gwella sgiliau lleol
7. Cymunedau diogel, hyderus a chydlynol

•  Gall taclo tlodi gefnogi ffyrdd iach o fyw a rhoi’r cychwyn gorau ym mywyd i blant gan ein bod yn gwybod y gall byw mewn cymunedau 
difreintiedig arwain at lai o flynyddoedd ym mywyd sy’n rhydd rhag salwch neu anabledd.

•  Gall mynd i’r afael â thlodi leihau tensiynau a chefnogi cydlyniant cymunedol.
•  Bydd mynd i’r afael â phatrymau tlodi rhwng cenedlaethau yn cynorthwyo pobl i gyflawni eu potensial addysgol, gwella sgiliau lleol a 

helpu i gefnogi gwydnwch economaidd lleol.
•  Bydd cynnwys y cymunedau mwyaf difreintiedig yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, yn helpu i gefnogi cymunedau mwy diogel a 

chydlynol.
Gweler hefyd: 
Adran 6.5.3 - Cyfraniadau at y nodau llesiant ac Atodiad 6 sy’n crynhoi’r cyswllt rhwng ein hamcanion llesiant ar y cyd a’r nodau llesiant 
cenedlaethol.
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Tymor hir - heriau allweddol hirdymor a chyfleoedd a ystyriwyd ar gyfer yr amcan hwn

Newid Demograffig
Rhagolwg iechyd
Newid yn yr hinsawdd
Cydbwyso pwysau defnydd tir
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Costau cynyddol adnoddau
Diogelwch Dŵr
Diogelwch bwyd
Diogelwch adnoddau crai
Datblygiadau technolegol
Diogelwch ynni

Gan weithio gyda’r BGC eraill yng Ngwent, rydym wedi comisiynu gwaith i ddatblygu senarios yn y dyfodol i helpu i ddatblygu 
ein dealltwriaeth a llywio ein dulliau. Wrth inni gymryd camau fel partneriaeth i atal a lleihau effaith profiadau niweidiol yn 
ystod plentyndod a mynd i’r afael â gordewdra ymysg plant bydd angen i ni ystyried:

•  Diogelu a rheoli a gwydnwch ein hadnoddau naturiol i sicrhau y gellir gwireddu cyfleoedd gwaith sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd.

•  Mae gan y newidiadau i’r hinsawdd y potensial i gynyddu anghydraddoldebau yn ein cymunedau.

•  Effeithiau uniongyrchol ar fusnesau lleol a chynhyrchiant yn sgil hinsawdd sy’n newid e.e. difrod i adeiladau yn dilyn llifogydd, cysur thermol y gweithlu ac ati.

•  Effeithiau anuniongyrchol ar fusnesau lleol a chynhyrchiant yn sgil hinsawdd sy’n newid e.e. aflonyddu ar y gadwyn gyflenwi ac aflonyddu ar seilwaith 

allweddol.

•  Nodi a dilyn cyfleoedd busnes newydd sy’n gysylltiedig ag hinsawdd sy’n newid e.e. ynni adnewyddadwy, twristiaeth, hamdden ac amaethyddiaeth.

•  Nodi a dilyn cyfleoedd busnes newydd e.e. o ddatblygiadau technolegol gan gynnwys roboteg, argraffu 3D a gofal iechyd.

•  Deunyddiau crai a diogelwch dŵr a gwydnwch i gostau cynyddol.

•  Gwydnwch tuag at gostau ynni a chludiant cynyddol trwy wella effeithlonrwydd, mynd i’r afael â thlodi tanwydd, annog teithio llesol a defnyddio cludiant 

cyhoeddus.

•  Bod yn atebol am effeithiau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ar y cynhyrchion a’r gwasanaethau a ddefnyddiwn yn ein bywydau o ddydd i ddydd yn lleol, e.e. 

bwyd, ynni, gofal cymdeithasol ac ati

•  Mwyhau’r manteision o ddatblygiadau strategol yn y dyfodol e.e. SCCC, Cylchffordd Cymru, cynigion Lagŵn Llanw ac ati

•  Bod yn atebol am ddiogelwch seiber yn y dyfodol.

•  Effaith mesurau gwydn parhaus ar ddarparu gwasanaethau sector cyhoeddus.

• • Patrymau defnydd sy’n dangos ein bod yn cymryd mwy na’n cyfran deg o adnoddau cyfyngedig y ddaear.
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Atal

Bydd defnyddio ystod o wybodaeth i ganfod pobl sydd mewn perygl o wynebu tlodi a darparu gwybodaeth a chefnogaeth gynnar i osgoi 
neu leihau effeithiau tlodi yn helpu i dorri cylchoedd tlodi ymhlith y cenedlaethau. Bydd cynorthwyo pobl i dorri cylchoedd tlodi ymhlith y 
cenedlaethau yn helpu i gefnogi eu gwydnwch i newid a chyfrannu at les yn y tymor hir.

Cynnwys

Byddwn yn gweithio gyda’n dinasyddion a’n gwasanaethau llawr gwlad i gyrraedd pobl mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi. Bydd defnyddio 
gwybodaeth sy’n seiliedig ar ddinasyddion yn ein helpu i gael gwell dealltwriaeth o’r materion, a’r hyn sy’n helpu pobl fwyaf pan fydd argyfwng 
yn digwydd fel y gallwn ddatblygu gwasanaethau a chymorth priodol.

Hoffwn wirfoddoli gan ddefnyddio’r sgiliau sydd gennyf. Gallaf helpu i lunio ceisiadau, helpu pobl i ddychwelyd i’r gwaith,a 
chysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu. 
Sut allech chi gymryd rhan? –ymateb i’r ymgynghoriad

‘ ‘
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Cydweithio – pwy fydd yn gysylltiedig â chyflawni amcan 5

•  Bydd Bron Afon yn cefnogi eu cwsmeriaid i gynyddu a rheoli eu hincwm a pharhau i weithio gyda phartneriaid i wrthsefyll effeithiau 
gwaethaf Diwygio Lles ar ein tenantiaid a’n cwsmeriaid

•  Bydd Bron Afon yn sicrhau bod ei gartrefi mor effeithlon â phosibl i leihau’r gost o fyw ynddynt.
•  Bydd Bron Afon yn galluogi eu cwsmeriaid i gael mynediad i wirfoddoli, hyfforddiant a swyddi.
•  Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn defnyddio’i adnoddau, gan gynnwys staff rheng flaen i gefnogi’r amcan hwn. Bydd ein 

hyrwyddwyr gwrthdlodi yn arwain y grŵp diwygio lles wrth ddod o hyd i atebion ymarferol.
•  Bydd Cartrefi Melin yn defnyddio gwasanaethau ei Dimau Cyflogaeth a Chyngor Ariannol i fynd i’r afael ac eithrio ariannol, lleihau tlodi 

mewn gwaith a helpu a chefnogi pobl i sicrhau gwaith cynaliadwy trwy wella sgiliau a galluoedd.
•  Cynllun Mynediad yw cynllun Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i hyrwyddo a galluogi mynediad i Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru a 

thirfeddianfeydd eraill CNC. Yn 2018 byddwn yn hyrwyddo hyn ymhellach, gan helpu pobl i ddarganfod pa gyfleoedd sydd ar gael iddynt 
hwy a’u cymunedau - o fentrau cymdeithasol i gynllunio gweithgareddau a digwyddiadau llwyddiannus i gefnogi gwytnwch economaidd 
lleol.

•  Bydd CBST a Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn cadeirio a chydlynu’r Bwrdd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc ar y cyd, fydd yn datblygu 
camau i gyfrannu at yr amcan hwn.

•  Gall Tîm Iechyd Cyhoeddus Aneurin Bevan Gwent ddarparu’r dystiolaeth ar gyfer tlodi ac iechyd a data am amddifadedd.
•  Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTaADC) yn gwella lles gweithwyr ledled y sefydliad trwy ddarparu swyddi â chyflog da gyda 

manteision da, gan gynnwys cyflog penodol i staff ar alwad; bydd cadetiaid tân sy’n llwyddo yn derbyn cymhwyster BTEC.
•  Bydd rhaglen Cyflogadwyedd GTaADC yn cefnogi pobl ddi-waith i ddychwelyd i fyd gwaith; mae rhaglenni atgyfeirio i droseddwyr yn 

darparu cyrsiau achrededig y gellir eu defnyddio i ddod o hyd i waith.
•  Bydd CBST a phartneriaid yn gweithio i leihau’r anfantais cyflogaeth y mae pobl ifanc yn ei wynebu, a’r gyfran o bobl ifanc nad ydynt mewn 

gwaith, addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.
Nid yw rhai partneriaid eto wedi cadarnhau sut fyddant yn cymryd rhan a gall mudiadau eraill gymryd rhan wrth i ni ddatblygu ein 
camau gweithredu.
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6.5.3 Cyfraniad at y nodau llesiant

Cipolwg ar nodau lles

Cymru gydnerth Cymru fwy cyfartal Cymru o gymunedau 
cydlynol

Cymru iachach Cymru fwy gwydn

Ffigur 18: Cyfraniad amcan 5 at y Nodau Llesiant Cenedlaethol

Bydd cymryd camau i roi sylw i dlodi ac anghydraddoldeb yn lleol yn 
helpu creu Cymru sy’n fwy cyfartal.

Mae disgwyliad oes pobl sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig yn 
dueddol o fod yn is ac maen nhw’n dueddol o fyw llai o flynyddoedd 
yn rhydd o salwch neu anabledd. Yn ychwanegol at hyn, mae plant 
ar aelwydydd sydd ag incwm isel yn cael canlyniadau gwaeth yn yr 
ysgol, gan gynyddu’r risg y bydd tlodi’n cael ei drosglwyddo o un 
genhedlaeth i’r nesaf [1].

Mae llawer o weithgarwch economaidd wedi’i gysylltu â’r 
amgylchedd, o goedwigaeth, pysgodfeydd, twristiaeth a hamdden 
i amaethyddiaeth a chynhyrchu ynni gwyrdd. Gall cynnal a gwella 
ansawdd yr adnoddau hyn helpu i gefnogi gwytnwch economaidd 
lleol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd gwella cyfleoedd bywyd i bawb, gan eu caniatáu i gyflawni 
eu potensial, yn helpu cefnogi llesiant economaidd a chreu Torfaen 
sy’n fwy cyfartal. Bydd cynnwys y cymunedau mwyaf difreintiedig 
yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac wrth ddarparu 
gwasanaethau’n lleol, yn helpu hybu cydlyniant. Mae gweithio yn 
medru cael effaith cadarnhaol ar iechyd unigolyn.

Mae yna berthynas gref rhwng ymddygiad sy’n niweidiol i iechyd ac 
amddifadedd a’r amgylchiadau bywyd sy’n dod gyda hyn, sy’n golygu 
bod cyfraddau yn uwch mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog 
uwch. Bydd cymryd camau i roi sylw i dlodi yn helpu creu cymdeithas 
ble mae llesiant corfforol a meddyliol pobl yn cael eu huchafu.

Mae parciau a mathau eraill o fannau gwyrdd cyhoeddus/seilwaith 
gwyrdd, yn cael effaith bositif ar lesiant. Gellir cefnogi iechyd corfforol 
a meddyliol trwy ddarparu mynediad cyfartal at fannau gwyrdd.
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6.6 AMCAN 6: Gwella sgiliau lleol trwy gynllunio’r gweithlu, hyfforddiant, prentisiaethau a chyfleoedd i wirfoddoli

Archwilio 
Yn y tymor byr lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni yn y 5 mlynedd gyntaf

Gwireddu 
Yn y tymor canolig lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni dros gyfnod o 10 mlynedd

Trawsnewid 
Yn y tymor hirach lle y gallwn ddisgwyl cyflawni 
dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd a hu hwnt

i.     Trefnu ein hunain i fanteisio i’r eithaf 
ar fuddion llesiant yn sgil cyfleoedd 
datblygu economaidd rhanbarthol a 
lleol.

ii.    Canfod cyfleoedd i ddatblygu a 
chefnogi’r economi sefydliadol leol 
trwy:
•  Ddefnyddio data ymchwil sy’n 

bodoli eisoes (fel Cynllun Sgiliau 
Rhanbarthol ond nid yn gyfyngedig 
iddo).

•  Ymchwilio i anghenion y farchnad 
lafur yn y dyfodol gyda ffocws ar 
gefnogi’r economi sefydliadol lle 
nad yw’r data hwn yn bodoli eisoes.

iii.   Gweithio gyda’n dinasyddion i 
wella sgiliau a hyfforddiant drwy 
gefnogi cyfleoedd i ennill a dysgu, 
prentisiaethau a gwirfoddoli.

iv.    Gweithio gyda Llywodraeth Cymru 
i ganfod adnoddau ar ôl Brexit i 
gefnogi’r agenda hwn.

v.    Ymgysylltu’n llawn â chyfleoedd i 
ddinasyddion sy’n deillio o Fargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
a Tasglu’r Cymoedd, gan lunio ac 
ecsbloetio’n cyfleoedd hyn, yn cynnwys:
•  Parc y gwyddorau bywyd ac Ysbyty 

Prifysgol The Grange
•  Safleoedd cyflogaeth strategol
•  Gwelliannau i’r seilwaith cludiant
•  Safleoedd cyflogaeth canol tref
•  Datblygiadau â defnydd cymysg dan 

arweiniad tai.
vi.   Darparu cefnogaeth i ddinasyddion 

gymryd rhan mewn dysgu yn y Gwaith 
drwy brentisiaethau i bob oed.

vii.   Galluogi dinasyddion a busnesau i 
ddatblygu’r sgiliau, rhwydweithiau a’r 
cysylltiadau angenrheidiol sydd eu 
hangen arnynt i gefnogi llesiant yn 
ehangach yn Nhorfaen.

viii.   Adeiladu ar ein dealltwriaeth o’r sgiliau 
sydd eu hangen ar fusnesau yn y 
dyfodol ac ymateb yn unol â hynny.

ix.     Mae gan drigolion Torfaen lefelau 
uwch o sgiliau a chymwysterau i 
fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth lleol 
a rhanbarthol.
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6.6.1 Pam ddewiswyd yr amcan hwn
Dywed yr asesiad llesiant wrthym fod gan Dorfaen lefelau uwch na’r 
cyfartaledd i Gymru o bobl â chymwysterau a sgiliau ar lefel is. Mae 
gan Dorfaen niferoedd uchel o swyddi ag oriau isel a chyflog isel ac 
mae gan lawer o bobl ddyheadau isel.

Bydd cydweithio i wella sgiliau pobl, i roi sylw i ofynion sgiliau 
busnesau lleol, yn gwella cyfleoedd pobl mewn bywyd a’u cyfleoedd 
i gael cyflogaeth, yn ogystal â gwneud Torfaen yn lle mwy deniadol i 
wneud busnes.

Bydd gwaith wedi’i dargedu gyda theuluoedd ac unigolion, yn helpu i 
hyrwyddo’r dyhead i weithio, lle na ellir gweld hyn yn nod realistig.

Bydd ymyriadau i hyrwyddo dilyniant o fewn cyflogaeth i swyddi â 
chyflog uwch yn helpu i fynd i’r afael â’r nifer gynyddol o achosion o 
dlodi ymhlith pobl sy’n gweithio.

Gwyddom y bydd cenedlaethau’r dyfodol bob amser angen y galw am 
yr ystod o sectorau sy’n dod o fewn yr economi sefydliadol gan eu bod 
yn hanfodol i fywyd bob dydd, ee bwyd, ynni, gofal a’r amgylchedd ac 
ati.

Yn y dyfodol, mae’n debygol y bydd datblygiadau technolegol yn 
newid yr hyn y bydd pobl yn ei wneud fel gwaith, a bydd hyn yn 
cynnig cyfleoedd pwysig i gefnogi ein heconomïau lleol a’u cryfhau ar 
draws Torfaen. Mae angen hefyd i ni feithrin ein dealltwriaeth er mwyn 
gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd hyn.

 
Mae’n bwysig hefyd ein bod yn cydweithio i uchafu’r buddion ar gyfer 
Torfaen yn sgil datblygiadau a gweithgarwch strategol ee y Ganolfan 
Gofal Critigol Strategol, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, Tasglu’r Cymoedd a chynigion y Môr-lyn llanw. Mae’r ysbyty 
newydd a’r parc gwyddorau bywyd newydd sy’n cael eu hadeiladu 
yn Llanfrechfa (Ysbyty Prifysgol Grange) yn arbennig, yn cynnig 
cyfleoedd sylweddol i gynyddu sgiliau a chynnig cyfleoedd gwaith i 
bobl leol.
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6.6.2 Defnyddio’r pum ffordd o weithio

Integreiddio – sut mae ein hamcanion yn rhyngweithio

1. Ardaloedd naturiol iach a gweithredol
2. Parod o ran yr hinsawdd
3. Cychwyn gorau ym mywyd
4. Ffyrdd o fyw iach a heneiddio’n dda
5. Taclo tlodi a datblygu gwytnwch economaidd
6. GWELLA SGILIAU LLEOL
7. Cymunedau diogel, hyderus a chydlynol

•  Bydd gwella sgiliau, yn enwedig ar gyfer yr adrannau mwyaf difreintiedig o’n cymuned, yn helpu i daclo tlodi a datblygu gwydnwch 
economaidd.

•  Bydd gwella canlyniadau addysgol a’r ystod o sgiliau o fewn cymunedau, yn enwedig i bobl ifanc o deuluoedd incwm isel, yn helpu i daclo 
tlodi a datblygu gwydnwch economaidd.

•  Gall dysgu sgiliau newydd, gwirfoddoli a chael mynediad i gyflogaeth gefnogi ffyrdd iach o fyw trwy gael effaith gadarnhaol ar les 
corfforol a meddyliol.

•  Gall gwella sgiliau ddarparu cyfleoedd lleol ar gyfer gwaith a gwirfoddoli sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd naturiol a dad-garboneiddio, a all 
gefnogi gwydnwch yr amgylchedd naturiol (ardaloedd naturiol iach a gweithredol) a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

•  Gall gwella sgiliau liniaru materion yn ymwneud â thlodi a all, yn ei dro, leihau tensiynau a chefnogi cydlyniant cymunedol.
•  Cysylltu rhaglenni ar sgiliau magu plant gyda gwasanaethau sy’n targedu hyfforddiant mewn swyddi a thrwy ganolbwyntio ein 

hymagwedd ataliol ar ddatblygu galluoedd sy’n gyffredin i’r ddau (fel hunanddibyniaeth a sgiliau hunan reoli), cefnogi plant i gael y 
dechrau gorau ym mywyd.

Gweler hefyd: 
Adran 6.6.3 - Cyfraniadau at y nodau llesiant ac Atodiad 6 sy’n crynhoi’r cyswllt rhwng ein hamcanion llesiant ar y cyd a’r nodau llesiant 
cenedlaethol.



CYNLLUN LLESIANT I DORFAEN 2018 - 2023

58

Tymor hir - heriau allweddol hirdymor a chyfleoedd a ystyriwyd ar gyfer yr amcan hwn

Newid Demograffig
Rhagolwg iechyd
Newid yn yr hinsawdd
Cydbwyso pwysau defnydd tir
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Costau cynyddol adnoddau
Diogelwch Dŵr
Diogelwch bwyd
Diogelwch adnoddau crai
Datblygiadau technolegol
Diogelwch ynni

Gan weithio gyda’r BGC eraill yng Ngwent, rydym wedi comisiynu gwaith i ddatblygu senarios yn y dyfodol i helpu i ddatblygu 
ein dealltwriaeth a llywio ein dulliau. Wrth inni gymryd camau fel partneriaeth i atal a lleihau effaith profiadau niweidiol yn 
ystod plentyndod a mynd i’r afael â gordewdra ymysg plant bydd angen i ni ystyried:

•  Newidiadau demograffig a chymdeithasol yn y dyfodol e.e. mae nifer y bobl hŷn yn y gweithlu yn cynyddu.
•  Effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd e.e. ar fynediad i lafur a ffynonellau cyllid i gefnogi prentisiaethau a hyfforddiant arall
•  Gofynion hyfforddi a sgiliau sy’n gysylltiedig â datblygiadau strategol, e.e. Cynigion newydd Ysbyty’r Brifysgol, Cylchffordd Cymru, Môr-lyn Llanw 

ac ati.
•  Y sgiliau sydd eu hangen i gefnogi’r economi sefydliadol leol.
•  Bod yn atebol am ddiogelwch seiber ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
•  Y galw am sgiliau sy’n gysylltiedig â chyfleoedd busnes newydd sy’n gysylltiedig ag hinsawdd sy’n newid e.e. ynni adnewyddadwy, twristiaeth, 

hamdden ac amaethyddiaeth.
•  Rhagweld anghenion addysg a sgiliau yn y dyfodol ac ymgysylltu â darparwyr i sicrhau bod y rhain yn cael eu cyfleu a’u bodloni.
•  Cefnogi datblygiadau technolegol a’r sgiliau newydd sydd eu hangen, gan gynnwys rhai sy’n gysylltiedig â roboteg, argraffu 3D a gofal iechyd.



59

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Torfaen
Public Services Board

Atal

Bydd cymryd camau cynnar i chwalu cylchoedd dyheadau isel a diweithdra yn helpu i wella sefyllfaoedd personol a’r economi leol / ranbarthol.

Graddedigion yw’r genhedlaeth nesaf o weithwyr. Bydd darparu cyfleoedd gwaith lleol i raddedigion yn codi dyheadau pobl leol, gwella’r 
potensial i ennill a chadw arian o fewn yr economi leol. Bydd hyn yn ei dro yn cynyddu’r galw am nwyddau a gwasanaethau lleol a fydd yn creu 
cyfleoedd i mwy o fusnesau lleol a chyfleoedd i ddarparu mwy o waith.

Bydd defnyddio ystod o wybodaeth i ganfod pobl sydd mewn perygl o wynebu tlodi a darparu gwybodaeth a chefnogaeth gynnar i osgoi 
neu leihau effeithiau tlodi yn helpu i dorri cylchoedd tlodi ymhlith y cenedlaethau. Bydd cynorthwyo pobl i chwalu’r cylchoedd tlodi ymhlith y 
cenedlaethau yn helpu i gefnogi eu hyfywedd hirdymor i newid a chyfrannu at les.

Cynnwys

Byddwn yn cynnwys ein dinasyddion a byddwn yn gweithio gyda busnesau i sicrhau ein bod yn deall yr hyn sy’n bwysig iddynt hwy gan gefnogi 
eu gofynion sgiliau presennol ac yn y dyfodol.

Hoffwn wirfoddoli mwy yn fy nghymuned. Byddai’n dda pe bai rhyw fath o ddigwyddiad neu weithdy neu hyd yn oed offeryn 
ar-lein i fy helpu i nodi fy sgiliau a sut y gallaf eu defnyddio i wirfoddoli (pa fath o rolau gwirfoddol sydd yno). Hefyd, mwy o 
ddiwrnodau ‘blasu’ fel y gallaf roi cynnig ar wahanol fathau o wirfoddoli. Hoffwn wybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn fy 
nghymuned. 
Sut allech chi gymryd rhan? -.Ymateb i’r ymgynghoriad

‘

‘
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Cydweithio – pwy fydd yn gysylltiedig â chyflawni amcan 6

•  Bydd partneriaethau lleol rhwng y Cyngor, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Gyrfa Cymru, sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch yn helpu i ganolbwyntio ar 

feithrin ymagwedd gydlynol tuag at gyfateb y cyfleoedd cyflogaeth gyda’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen a sicrhau bod pobl leol yn cael eu cefnogi i 

gyflawni’r sgiliau a’r cymhwyster sy’n ofynnol i gychwyn yn y farchnad lafur a datblygu ynddi.

•  Bydd Cartrefi Melin yn gwneud y gorau o’r cyfleoedd ar gyfer gwaith cynaliadwy a gwella sgiliau lleol trwy leoliadau gwaith, hyfforddiant a gwirfoddoli. Yn 

ychwanegol drwy Y Prentis, sef cynllun prentisiaeth a rennir, byddwn yn cynyddu nifer y prentisiaethau sy’n cael eu cynnig yn lleol.

•  Bydd Cartrefi Melin hefyd yn gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod cymaint o gyfleoedd â phosib yn codi fel rhan o’r Fargen Ddinesig a Thasglu’r Cymoedd.

•  Bydd Bron Afon yn galluogi eu cwsmeriaid i gael mynediad i wirfoddoli, hyfforddiant a swyddi.

•  Bydd cysylltiadau’n cael eu creu i Dasglu’r Cymoedd trwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, sy’n cydlynu gweithgarwch Tasglu’r Cymoedd o ran cyswllt ag addysg 

uwch ac addysg bellach yn Nhorfaen.

•  Bydd cysylltiadau’n cael eu creu i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd trwy GBST (a fydd yn chwarae rhan yn y gwaith o ddarparu’n lleol) i Fwrdd Sgiliau a 

Chyflogaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fydd yn cael ei sefydlu’n fuan.

•  Bydd CBST ac Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn cadeirio a chydlynu’r Bwrdd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc ar y cyd, fydd yn datblygu camau i gyfrannu at yr amcan 

hwn.

•  Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn lansio Cyfle, ei gynllun lleoli cenedlaethol yn 2018 i hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau, lleoliadau gwaith a 

gwirfoddoli.

•  Bydd rhaglen Cyflogadwyedd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTaADC) yn darparu cefnogaeth i pobl ddi-waith ddychwelyd i fyd gwaith; bydd rhaglenni 

atgyfeirio (ar gyfer troseddwyr neu bobl sydd mewn perygl o droseddu) yn darparu cyrsiau achrededig y gellir eu defnyddio i ddod o hyd i waith.

•  Bydd GTaADC yn rhannu gwybodaeth gyda sefydliadau eraill i gefnogi cyfleoedd ar gyfer dysgu, hyfforddi, cyflogaeth a gwirfoddoli.

•  Bydd GTaADC yn gweithio gyda phartneriaid i leihau nifer yr achosion o wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd.

•  Bydd cynllun Gwirfoddoli GTaADC yn hyfforddi hyrwyddwyr i gynnal archwiliadau diogelwch yn y cartref.

•  Bydd CBST a phartneriaid yn lleihau’r anfantais y mae pobl ifanc yn ei hwynebu o ran gwaith, a’r gyfran o bobl ifanc nad ydynt mewn gwaith, addysg, cyflogaeth na 

hyfforddiant.

•  Bydd CBST yn gweithio i leihau’r anfantais economaidd a’r tlodi y mae nifer o bobl anabl yn eu hwynebu o ganlyniad i lai o fynediad i’r cyfle i weithio a diffyg digon o 

gefnogaeth lles.

•  Bydd CBST yn sicrhau cydraddoldeb i bob dysgwr, boed hyn mewn ysgolion, yn y gymuned neu yn y gweithle.

Nid yw rhai partneriaid eto wedi cadarnhau sut fyddant yn cymryd rhan a gall mudiadau eraill gymryd rhan wrth i ni ddatblygu ein camau gweithredu.
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6.6.3 Cyfraniad at y nodau llesiant

Cipolwg ar nodau lles

Cymru gydnerth Cymru fwy cyfartal Cymru o gymunedau 
cydlynol

Cymru iachach Cymru fwy gwydn Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu

Ffigur 20: Cyfraniad amcan 6 at y Nodau Llesiant Cenedlaethol

Gall gwirfoddoli a dysgu sgiliau newydd fod yn llwybr at waith. Bydd 
rhoi sylw i ofynion sgiliau busnesau lleol yn cefnogi economi ffyniannus.

Mae sicrhau bod gan gymunedau amrywiaeth eang o sgiliau a 
chyfleoedd cyflogaeth yn eu helpu i fod yn fwy cydnerth a chydlynol. 
Mae gwirfoddoli’n gallu cysylltu pobl a chymunedau yn well.

Gall cyfleoedd gwirfoddoli, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud â gwella 
gwydnwch yr amgylchedd naturiol, gyfrannu at Dorfaen sy’n gyfrifol yn 
fyd-eang.

Gall gwella sgiliau wella cyfleoedd bywyd i bobl â nodweddion 
gwarchodedig a phobl ifanc ar aelwydydd ar incwm isel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae cael mynediad at gyflogaeth yn cael effaith bositif ar iechyd. Gall 
gwirfoddoli wella teimladau o hunanhyder a chefnogi llesiant corfforol 
a meddyliol. Mae mabwysiadu ffyrdd iach o fyw a gwella cyfleoedd 
bywyd i bawb yn eu cefnogi i gyrraedd eu potensial ac i ddod yn rhan 
gynhyrchiol o’r economi. 

Bydd cefnogi’r economi sefydliadol yn helpu i sicrhau bod gan bobl 
fynediad at y gwasanaethau dyddiol y maent yn dibynnu arnynt, fel 
darpariaeth gofal a fydd yn cefnogi Torfaen iachach.

Mae llawer o swyddi medrus wedi eu cysylltu at 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 y gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol ddarparu cyfleoedd i 
bobl ddysgu sgiliau ac arbenigedd newydd. Bydd cefnogi pobl i ddysgu 
a defnyddio’r Gymraeg yn ehangu cyfleoedd cyflogaeth.
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6.7 AMCAN 7: Creu cymunedau diogel, hyderus a hybu cydlyniant cymunedol

Archwilio 
Yn y tymor byr lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni yn y 5 mlynedd gyntaf

Gwireddu 
Yn y tymor canolig lle y byddwn yn disgwyl 
cyflawni dros gyfnod o 10 mlynedd

Trawsnewid 
Yn y tymor hirach lle y gallwn ddisgwyl cyflawni 
dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd a thu hwnt

i.     Mapio Cymunedol - Datblygu 
dealltwriaeth o gyfansoddiad 
demograffig ac amrywiol ein 
cymunedau lleol trwy fapio 
nodweddion crefyddol, ethnig, 
economaidd-gymdeithasol a 
gwarchodedig.

ii.    Nodi a datblygu mentrau partneriaeth 
arloesol a phrofiadol 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 agored i 
niwed.

iv.   Fel partneriaeth, cynnwys y gymuned 
i ganiatáu i bobl deimlo bod ganddynt 
rym a’u bod yn fwy gwybodus i ddelio â 
diogelwch cymunedol lleol.

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

Ffigur 21: Camau gweithredu lefel uchel ar gyfer amcan  7
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6.7.1 Pam ddewiswyd yr amcan hwn
Dywed yr asesiad wrthym fod ein dinasyddion eisiau teimlo’n ddiogel 
yn eu cymunedau, eisiau i bobl cyd-dynnu, cael ysbryd cymunedol da 
a chyfrannu’n fwy at weithgareddau lleol.

Mae teimlo’n ddiogel yn cefnogi llesiant meddyliol a chorfforol positif 
ac yn helpu pobl i gyd-dynnu. Oni bai bod pobl yn teimlo’n ddiogel 
yn eu cartrefi a’u cymunedau ni fydd ganddynt yr hyder na’r awydd i 
gymryd rhan ym mywyd y gymuned. Trwy gydweithio gallwn alluogi 
pob rhan o’r gymuned i fod yn rhan o’r gwaith o ffurfio’u cymunedau.

Dim ond drwy gymorth ymarferol ar draws ystod eang o bolisïau a 
gwasanaethau a ddarperir y gellir cyflawni cydlyniant cymunedol. 
I gydnabod hyn, byddwn yn datblygu ystod o fentrau a dargedir at 
ddysgu, cyfathrebu a chynhwysiant sy’n hyrwyddo cyfleoedd cyfartal 
yn ogystal â hyrwyddo cysylltiadau da rhwng cymunedau.
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6.7.2 Defnyddio’r pum ffordd o weithio

Integreiddio – sut mae ein hamcanion yn rhyngweithio

1. Ardaloedd naturiol iach a gweithredol
2. Parod o ran yr hinsawdd
3. Cychwyn gorau ym mywyd
4. Ffyrdd o fyw iach a heneiddio’n dda
5. Taclo tlodi a datblygu gwytnwch economaidd
6. Gwella sgiliau lleol
7. CYMUNEDAU DIOGEL, HYDERUS A CHYDLYNOL

•  Trwy fynd i’r afael â throseddau ehangach a phryderon diogelwch cymunedol trwy daclo ymddygiad troseddwyr, byddwn yn cefnogi taclo tlodi a 

datblygu amcan gwydnwch economaidd (er enghraifft, mae gan ardaloedd â lefelau is o droseddau economi sefydliadol gryfach).

•  Bydd mynd i’r afael â throseddau ymhlith y cenedlaethau yn rhoi grym i blant wrthsefyll troseddu a sicrhau dyfodol iachach sy’n fwy gweithgar yn 

economaidd. Yn ogystal, bydd Cymunedau Diogelach yn annog buddsoddi economaidd mewnol

•  Trwy fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd cymdeithasol (er enghraifft, mynd i’r afael ag unigrwydd ymysg yr oedrannus a chynorthwyo unigolion sy’n 

agored i gael eu recriwtio, neu sydd eisoes wedi’u recriwtio gan eithafwyr treisgar), byddwn yn cefnogi’r amcan ffyrdd iach o fyw a heneiddio’n dda.

•  Trwy fynd i’r afael â throseddau amgylcheddol (er enghraifft, mynd i’r afael â gyrru’n anghyfreithlon oddi ar y ffordd a thanau gwyllt yn yr ucheldiroedd, 

byddwn yn helpu i warchod y dirwedd ac adnoddau naturiol) byddwn yn cefnogi’r amcan rhwydwaith cysylltiedig o ardaloedd naturiol.

•  Trwy fynd i’r afael ag anoddefgarwch a hyrwyddo cysylltiadau da trwy fentrau dysgu a chyfathrebu (er enghraifft, gweithio mewn cydweithrediad ag 

ysgolion i fynd i’r afael â rhagfarnau ac anoddefgarwch), byddwn yn cefnogi’r cychwyn gorau ym mywyd a gwella amcanion sgiliau lleol.

•  Trwy hyrwyddo cydraddoldeb a chydlyniad, byddwn yn cefnogi taclo tlodi a datblygu gwydnwch economaidd (er enghraifft, mae cysylltiadau amlwg 

rhwng cydlyniad isel a phrofi tlodi ac amddifadedd, gyda lefelau is o integreiddio yn cael eu halinio â mwy o dlodi, gall mynd i’r afael ag un ddylanwadu 

ar y llall).

•  Bydd creu cymunedau diogel, hyderus a chydlynol yn cefnogi pobl i fabwysiadu ffyrdd iach o fyw a heneiddio’n dda.

Gweler hefyd: 

Adran 6.7.3 - Cyfraniadau at y nodau llesiant ac Atodiad 6 sy’n crynhoi’r cyswllt rhwng ein hamcanion llesiant ar y cyd a’r nodau llesiant cenedlaethol.
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Tymor hir - heriau allweddol hirdymor a chyfleoedd a ystyriwyd ar gyfer yr amcan hwn

Newid Demograffig
Rhagolwg iechyd
Newid yn yr hinsawdd
Cydbwyso pwysau defnydd tir
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Costau cynyddol adnoddau
Diogelwch Dŵr
Diogelwch bwyd
Diogelwch adnoddau crai
Datblygiadau technolegol
Diogelwch ynni

Mae natur troseddu yn newid yn gyflym a bydd yn parhau i wneud hynny dros amser ac mae angen i wasanaethau cyhoeddus 
fod yn ddigon hyblyg i addasu i’r newidiadau hynny. Gan weithio gyda’r BGC eraill yng Ngwent, rydym wedi comisiynu gwaith 
i ddatblygu senarios yn y dyfodol i helpu i ddatblygu ein dealltwriaeth a llywio ein hymagweddau. Wrth i ni weithio gyda’n 
gilydd i greu cymunedau diogel, hyderus a hyrwyddo cydlyniad cymunedol, bydd angen i ni ystyried:

•  Bydd newidiadau demograffig a chymdeithasol yn y dyfodol, er enghraifft,  nifer y bobl hŷn yn Nhorfaen yn parhau i gynyddu yn yr 20 - 25 
mlynedd nesaf a bydd angen i gymunedau ddiwallu eu hanghenion. Gall methu â mynd i’r afael ag Ynysu Cymdeithasol effeithio ar iechyd 
meddwl unigol/cymunedol a lles corfforol.

•  Effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd ar bobl yn cyd-dynnu’n.
•  Bod yn atebol am diogelwch seiber nawr ac yn y dyfodol.
•  Gwydnwch ein cymunedau i hinsawdd sy’n newid.
•  Gallai patrymau newidiol ymfudo rhyngwladol a allai arwain at hinsawdd sy’n newid arwain at heriau newydd i’n cymunedau a’r 

gwasanaethau a ddarperir.
•  Effaith pwysau defnydd tir ar gydlyniant cymunedol.
•  Bwyd, dŵr, diogelwch ynni a gwytnwch i gostau cynyddol.
•  Gwydnwch adnoddau naturiol fel bod pob rhan o’n cymunedau yn gallu elwa ar fynediad i fannau gwyrdd, yn enwedig lle gall pobl gredu 

eu bod yn cystadlu am adnoddau prin.
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Atal

Bydd cymryd camau nawr i dorri cylchoedd ymddygiad a dechrau gweithio gyda chymunedau yn arwain at well dealltwriaeth a goddefgarwch 
rhwng pobl a bydd yn gwella diogelwch a chydlyniad yn ein cymunedau dros amser. Cyflawnir hyn trwy:

•  Canfod a datblygu mentrau partneriaeth arloesol a phrofiadol sy’n canolbwyntio ar ymyriadau cynnar i fynd i’r afael â throseddu ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol ac achosion ymddygiad troseddol.

•  Gweithredu i atal troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy weithio mewn partneriaeth ar draws gwasanaethau cyhoeddus a’r 
gymuned.

•  Lleihau aildroseddu yng Ngwent a defnyddio’r canlyniad mwyaf priodol i ddelio â phobl sy’n troseddu.

Cynnwys

Bydd gweithio gyda’n dinasyddion i geisio atebion a’u gweithredu, yn helpu i adeiladu cydlyniant cymunedol a balchder cymunedol.

Dylid annog unigolion i ddod i adnabod eu cymdogion a fydd yn ei dro yn cefnogi cydlyniant gwell a chefnogaeth 
ychwanegol i’r rheini sydd eisoes yn teimlo unigrwydd cymdeithasol. 
Beth gall cymunedau, unigolion, busnesau neu fudiadau eraill ei wneud i helpu? –sylw o’r ymgynghoriad

‘ ‘
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Cydweithio- pwy fydd yn gysylltiedig â chyflawni amcan 7

•  Bydd Heddlu Gwent a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn arwain partneriaid i ddatblygu ymatebion a chamau gweithredu i gyflawni’r 
amcan hwn.

•  Bydd CBST a Heddlu Gwent yn gweithio gyda Connect Gwent (Cymorth i Ddioddefwyr) i gynyddu’r adrodd ynghylch troseddau casineb a 
digwyddiadau casineb ac i gynnig cefnogaeth i’r sawl sy’n dioddef yn sgil y troseddau hyn.

•  Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn darparu gwybodaeth ar y mannau lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd yn cael effaith 
ar adnoddau naturiol.

•  Bydd Bron Afon yn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gadarn, yn gyflym ac yn deg, gan helpu i greu ymdeimlad o 
falchder yn y man lle rydym yn byw ac yn gweithio ac yn gweithio gydag eraill i wella ein cymdogaethau.

•  Bydd CBST ac Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn cadeirio a chydlynu’r Bwrdd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc ar y cyd a fydd yn datblygu 
camau i gyfrannu at yr amcan hwn.

•  Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynnal ymweliadau diogelwch yn y cartref, sy’n cynnwys cyngor ar roi’r gorau i ysmygu, 
carbon monocsid ac atal trosedd, wedi’i dargedu at y rhai mwyaf agored i niwed.

•  Bydd GTaADC yn gweithio mewn partneriaeth â Heddlu Gwent i ganfod y rheini sy’n cynnau tân ac ymddygiad gwrthgymdeithasol - sy’n 
gysylltiedig â rhaglenni atgyfeirio fel Rhaglen Phoenix.

•  Bydd GTaADC yn gweithio gyda sefydliadau sy’n bartneriaid i leihau nifer yr achosion o wrthdrawiadau ar y ffyrdd; a bydd yn cefnogi 
gwaith diogelwch dŵr gan gynnwys atal llifogydd (a mynd i’r afael â hwy).

•  Bydd GTaADC yn gweithredu mentrau tymhorol fel BANG - i wella diogelwch ar noson tân gwyllt.
Mae rhai partneriaid heb gadarnhau eu cyfranogiad eto a gall sefydliadau eraill gymryd rhan wrth i ni ddatblygu ein gweithredoedd.
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6.7.3 Cyfraniad at y nodau llesiant

Cipolwg ar nodau lles

Cymru gydnerth Cymru fwy cyfartal Cymru o 
gymunedau 
cydlynol

Cymru iachach Cymru fwy gwydn Cymru sy’n gyfrifol 
yn fyd-eang

Cymru â 
diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu

Ffigur 22: Cyfraniad amcan 7 i’r nodau llesiant cenedlaethol

Bydd poblogaeth ddiogel a hyderus yn cefnogi pobl i gymryd 
balchder yn eu bro gan ei gwneud yn ddeniadol i fuddsoddwyr 
ac ymwelwyr. Bydd gostwng effaith trosedd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ar fusnesau lleol yn cefnogi’r economi lleol.

Bydd galluogi pob rhan o’r gymuned i gyfrannu at greu lle ac at 
benderfyniadau lleol yn helpu cefnogi gwell cydraddoldeb. 

Bydd cymryd camau i wella perthnasoedd rhwng unigolion a 
chymunedau, ac i gael gwared ar wahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth, yn helpu cefnogi Torfaen sy’n fwy cyfartal. 
Mae cefnogi grwpiau amrywiol o bobl (gan gynnwys y rheiny o 
wahanol ddiwylliannau ac ethnigrwydd) i gyd-dynnu’n dda, yn bwysig 
i lesiant a bydd yn helpu hybu cyfrifoldeb byd-eang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, chwaraeon a 
hamdden, yn hybu cydlyniant cymunedol a gall ostwng ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.

Bydd cyflwyno mesurau i daclo trosedd, gweithgarwch 
gwrthgymdeithasol a gwella diogelwch yn cefnogi gwell cydlyniant yn 
ein cymunedau. Bydd gwella teimladau o ddiogelwch yn helpu cefnogi 
llesiant corfforol a meddyliol pobl e.e. bydd pobl yn teimlo’u bod yn 
gallu mwynhau’r awyr agored i gerdded, rhedeg, beicio a chymryd rhan 
mewn gweithgareddau eraill sy’n eu cadw’n iach.

Bydd galluogi pobl i fwynhau eu cymuned a mannau agored ehangach 
yn Nhorfaen a hynny heb ofni am eu diogelwch eu hunain neu eu 
teuluoedd yn cyfrannu at Dorfaen sydd yn fwy diogel a mwy cydlynol. 
Bydd gwella diogelwch ar y ffyrdd yn cael effaith uniongyrchol ar lesiant 
corfforol. Bydd heolydd mwy diogel yn galluogi mwy o bobl i fanteisio 
ar fuddion iechyd teithio actif.
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Mae cysylltiadau cryf rhwng diogelwch, ffyrdd iach o fyw ac adeiladu’r 
economi.

Bydd cynyddu’r cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y mannau 
maen nhw’n byw a gweithio yn helpu i greu cymunedau mwy 
cydlynol.

Gall cymryd camau i atal pobl rhag gyrru’n anghyfreithlon oddi ar y 
ffordd a thanau gwyllt yn yr ucheldiroedd, helpu gwarchod y dirwedd 
a’r adnoddau naturiol ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.
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7.0 Gwerthuso a monitro
Mae’r Cynllun hwn yn edrych ar wella lles yn y tymor hir, gan ddelio â 
materion cymhleth sy’n gofyn i bob partner yn y BGC weithio gyda’i 
gilydd, a gyda chyrff cyhoeddus eraill a sefydliadau preifat. Mae 
angen i fesur a gwerthuso perfformiad ganiatáu adrodd ar gynnydd 
blynyddol a rhai dangosyddion tymor byr, fodd bynnag, bydd llawer 
o’r gwaith yn digwydd dros nifer o flynyddoedd. Mae hyn yn galw am 
yr angen i’r wybodaeth gywir gael ei olrhain a’i defnyddio’n gyson 
er mwyn darparu gwybodaeth i’r BGC a’r cyhoedd ynghylch yr hyn 
sy’n gweithio’n dda, yr hyn nad yw’n gweithio cystal, a lle mae angen 
newidiadau i weithgareddau neu gyfeiriad strategol er mwyn sicrhau 
gwell lles i’r lleoedd a’r bobl yn Nhorfaen.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi set o ddangosyddion llesiant 
cenedlaethol i helpu i fesur cynnydd y genedl tuag at wella lles. Ni 
fwriadwyd i’r dangosyddion hyn gael eu defnyddio i fesur perfformiad 
sefydliadau unigol, serch hynny, lle mae data perthnasol lleol ar gael, 
bydd y BGC yn ei ddefnyddio i helpu i fesur cynnydd yn erbyn ei 
amcanion lles.

Mae cynllun peilot ar draws y pum Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus 
yng Ngwent, i ddatblygu Mynegai Lleoedd Rhanbarthol Sy’n Ffynnu, 
yn nodi 62 o ddangosyddion sydd ar gael yn lleol o amrywiaeth o 
ffynonellau data agored cyfredol gan gynnwys Stats Wales, y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn 
hefyd yn defnyddio’r rhain i helpu i fesur ein cynnydd yn y rownd.

Mae Atodiad 7 yn rhestru’r dangosyddion cenedlaethol perthnasol y 
byddwn yn eu defnyddio i helpu i fesur cynnydd ar sail ein hamcanion 
llesiant.

Bydd aelodau’r BGC yn noddi meysydd gweithgarwch dan yr 
amcanion llesiant ac yn derbyn adroddiadau ar gynnydd gan  
swyddogion arweiniol. Lle mae yna rhwystrau neu bryderon, bydd 
y noddwr yn trafod gyda’r BGC llawn i ganfod y camau gweithredu 
priodol.

Bydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r BGC yn adolygu’r amcanion a 
chynnydd y gweithgareddau o leiaf unwaith y flwyddyn, a hynny’n 
rhan o’r broses adrodd flynyddol.

Bydd y BGC yn cymeradwyo adroddiadau blynyddol a’u cyhoeddi ar 
wefan y BGC bob hydref o 2019 ymlaen.

Mae gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
ill dau rôl i’w chwarae o ran monitro gweithgaredd a chanlyniadau 
BGC. Gwneir hyn yn bennaf trwy adolygu adroddiadau blynyddol ond 
hefyd trwy ymgysylltu â BGC ar feysydd penodol o gynlluniau lles, 
trwy ddigwyddiadau cenedlaethol a deialog dwy ffordd gyda Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, swyddogion cymorth, cyrff cyhoeddus 
eraill ac arolygon o’n poblogaethau.
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Mae dyletswydd ar Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) o dan y Ddeddf 
i archwilio pob un o’r 44 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru ynghylch 
eu gweithgareddau a’u hymateb i’r ddeddfwriaeth. Er nad yw BGC yn 
destun archwiliad gan SAC, mae BGC Torfaen yn cymryd rhan mewn 
cynllun peilot gwirfoddol fel y gall SAC ddeall yr hyn y cyrff unigol yn 
cyfrannu at agenda BGC, sut maent yn cyfrannu at waith corfforaethol 
ym mhob sefydliad . Bydd y cynllun peilot hwn yn helpu BGC Torfaen i 
ddatblygu ein rhaglenni gwaith, yn enwedig mewn perthynas â sut yr 
ydym yn cydweithio.
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8.0 Camau nesaf
Figure 23 sets out the PSB’s well-being planning cycle.

Cynllun cynllunio llesiant y BGC

… ac yn olaf
Diolch am gymryd diddordeb yn ein cynllun i wella llesiant yn 
Nhorfaen. Rydym wedi gweithio gyda phobl a busnesau ar draws 
ein cymunedau i ddatblygu’r cynllun a diolchwn i bawb a roddodd 
o’u hamser, eu syniadau a’u sylwadau inni mewn cyfarfodydd, wrth 
ymateb i arolygon, mynychu sioeau teithiol, digwyddiadau ymgysylltu 
ac ymgynghori.

Hoffem ddiolch i’r swyddogion ar draws ein holl bartneriaid sydd 
wedi darparu gwybodaeth ac wedi cyfrannu at y cynnwys. Cynllun 
partneriaeth yw hon a fydd yn galw ar ein holl wasanaethau 
cyhoeddus a chymunedau i gydweithio i gyflawni’r meysydd 
gweithredu a nodir yn y cynllun hwn. Dim ond gyda’n gilydd y gallwn 
ni wireddu ein gweledigaeth.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau gallwch gysylltu â 
thîm cymorth y BGC ar:

Uned Cefnogi’r Gwasanaethau Cyhoeddus, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, y Ganolfan Ddinesig,  
Pont-y-pŵl 
NP4 6YB 
E-bost: pssu@torfaen.gov.uk

Mae cynllun hwn yn dechrau 
cael ei weithredu ym mis Mai 

2018

Bydd yr adroddiad blynyddol 
cyntaf yn cael ei gyhoeddi 

ym mis Hydref 2019

Bydd y cynllun hwn yn cael 
ei adolygu yn dilyn gwaith 

cynnar a bydd fersiwn 
ddiwygiedig yn cael ei 

chyhoeddi ym Mai 2020

Bydd cynllun newydd yn cael 
ei gyhoeddi ym mis Mai 2023   

Bydd yr asesiad yn cael ei 
ailgyhoeddi ym mis Mai 2022

Bydd yr asesiad yn cael ei 
adolygu a’i adnewyddu yn 

ystod 2021/ 22

➡ ➡

➡➡

➡

➡
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