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Rhagair 
 

Mae'r cynllun hwn yn nodi'n gweledigaeth ar gyfer Castell-nedd Port Talbot a'r camau y byddwn yn eu cymryd 
gyda'n gilydd i amddiffyn a  gwella gwasanaethau lleol a chefnogi ein cymunedau.  
  

Rydym yn byw mewn cyfnod economaidd cythryblus. Mae'n rhaid i ni fod yn glir ynghylch lle y dylem 
ganolbwyntio'n hymdrechion ar y cyd ar adeg pan mae ein cyllidebau'n lleihau a llawer o heriau'n wynebu pobl 
yn ein cymunedau. Dyma'r rheswm pam, ar ôl clywed eich barn, ein bod yn mynd i flaenoriaethu camau 
gweithredu mewn perthynas â phlant a phobl ifanc, gwrthdlodi, annhegwch iechyd a chludiant. 
 

Mae gennym lawer i ymfalchïo ynddo, ond os ydym am greu Castell-nedd Port Talbot lle mae gan bawb gyfle 
cyfartal i fod yn iachach, yn hapusach, yn fwy diogel ac yn fwy ffyniannus, yn yr hinsawdd sydd ohoni mae 
angen i ni ailddyblu ein hymdrechion i fynd i'r afael â thlodi ac afiechyd.  
 

Mae'r cynllun hwn yn amlinellu'n blaenoriaethau ar gyfer gweithredu a sut byddwn yn monitro'r cynnydd wrth i ni 
roi ein cynlluniau ar waith. Mae hefyd yn disgrifio'n gwaith partneriaeth ehangach y byddwn yn parhau i'w 
ddatblygu.  
 

Mae gennym hanes hir o weithio gyda'n gilydd ac mae hyn yn rhoi'r hyder i ni ein bod mewn sefyllfa dda i wneud 
gwahaniaeth ar draws Castell-nedd Port Talbot.  
 

Cefnogir y cynllun hwn gan y sefydliadau canlynol: 
 

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

• Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd 
Port Talbot 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

• Iechyd Cyhoeddus Cymru     

• Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 
Cymru  

• Adnoddau Naturiol Cymru    

• Canolfan Byd Gwaith    

• Siambr Fasnach De Cymru   

• Coleg Castell-nedd Port Talbot 

• Cynghorau Tref a Chymuned  

• Cartrefi Castell-nedd Port Talbot 

• Llywodraeth Cymru      

• Heddlu De Cymru 

• Ymddiriedolaeth Prawf Cymru 
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Castell-nedd Port Talbot - Y Cyd-destun 

 
Mae gan Gastell-nedd Port Talbot ardal ddaearyddol o 
442 km 2 a dyma'r unfed cyngor ar ddeg mwyaf yng 
Nghymru, gyda phoblogaeth o 139,880 (yn 8fed o ran 
dwysedd poblogaeth). Rhagwelir y bydd poblogaeth y 
Fwrdeistref Sirol yn cynyddu 8,900 (6.5%) erbyn canol 
2023 (yr unfed ar ddeg twf poblogaeth disgwyliedig 
uchaf). Mae amcangyfrifon yn nodi cynnydd o 17% yn 
nifer y bobl hŷn rhwng 2006 a 2031.  
  

Mae gan Gastell-nedd Port Talbot lawer i ymfalchïo 
ynddo, gyda sawl prosiect a menter llwyddiannus yn 
cyflwyno canlyniadau da ond rydym yn wynebu nifer o 
heriau, a cheir enghreifftiau o'r rhain isod. Fodd bynnag, 
rydym mewn sefyllfa dda i fynd i'r afael â'r materion hyn 
oherwydd ein bod wedi datblygu gweithio mewn 
partneriaeth yn dda. Rydym yn ymrwymedig i weithio 
gyda'n gilydd ar y cyd i drefnu ein hadnoddau yn 
effeithiol a manteisio i'r eithaf ar ganlyniadau cadarnhaol. 
 

 17 ardal sydd yn y 10% uchaf o gymunedau mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru. 

 4 Ardal Clwstwr Cymunedau'n Gyntaf. 

 Mae 179 o Blant sy'n Derbyn Gofal am bob 10,000 
o'r boblogaeth 0-17 oed; yng Nghymru mae 90 o 
Blant sy'n Derbyn Gofal am bob 10,000 o'r 
boblogaeth 0-17 oed.  

 Y pumed gyfradd uchaf o farwolaethau clefyd y 
galon. 

 Y nifer uchaf o achosion o asthma yng Nghymru sef 
7.73%. 

 61% o'r boblogaeth yn ordew neu dros bwysau, sef 
y drydedd ganran uchaf yng Nghymru. 

 1700 o achosion o bobl hŷn a dementia.  

 Cyfartaledd o 29% o bobl wedi'u cofnodi â salwch 
cyfyngol hirdymor. Cyfartaledd Cymru yw 23%, 
Abertawe 23% a Phen-y-bont ar Ogwr 25%. 

 25% o'r rhai sydd o oedran gwaith (16 - 64) yn 
hawlio budd-daliadau cyflogaeth o'i gymharu â 
chyfartaledd Cymru sef 14.7%. 

 Y 9fed incwm cartref cyfartalog isaf o'r 22 awdurdod 
lleol yng Nghymru. 

 24.6% o'r boblogaeth sydd o oedran gweithio yn 
hawlio budd-daliadau, o'i gymharu â 18.6% yn 
genedlaethol. 

 Y seithfed gyfradd uchaf o blant yn byw mewn 
aelwydydd di-waith yng Nghymru.   

 22.7% o ddisgyblion a chanddynt yr hawl i gael 
prydau ysgol am ddim o'i gymharu â'r ffigur 
cenedlaethol, 18.9% Dyma'r bedwaredd gyfradd 
uchaf yng Nghymru. 

 Mae gennym 20,365 o ofalwyr di-dâl (Cyfrifiad 
2011), sef cynnydd o 8% o 2001. Y gyfran fwyaf 
ledled Cymru. 
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Beth yw ein gweledigaeth ar gyfer Castell-nedd Port Talbot 
 
Ein gweledigaeth yw: 
Creu Castell-nedd Port Talbot lle mae gan bawb gyfle cyfartal i fod yn iachach, yn hapusach, yn fwy 
diogel a ffyniannus.  
                                                   
Beth mae'n ei olygu? 
 
Dros y 10 mlynedd nesaf, byddwn yn gweithio tuag at y weledigaeth hon fel bod:  

 Plant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot yn iach yn gorfforol ac yn emosiynol;  oedolion oedran 
gwaith yng Nghastell-nedd Port Talbot yn iach yn gorfforol ac yn emosiynol; ac mae pobl hŷn yng Nghastell-
nedd Port Talbot yn annibynnol ac yn mwynhau ansawdd bywyd da; 

 Mae pobl yng Nghastell-nedd Port Talbot yn "Teimlo'n ddiogel ac yn ddiogel”; 

 Cymunedau Castell-nedd Port Talbot a'r amgylchedd yn gynaliadwy; 

 Economi gref a ffyniannus gan Gastell-nedd Port Talbot sy'n arwain at lai o dlodi:  

 Pobl yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cyflawni eu potensial dysgu. 
 
Rydym wedi cynnal asesiad o anghenion manwl i nodi'r materion pwysicaf i ganolbwyntio arnynt yn lleol ac 
rydym hefyd wedi gwrando ar eich barn. Rydym wedi ystyried yr agenda ranbarthol sy'n datblygu'n gyflym a 
sicrhau ein bod wedi dewis materion sy'n bwysig i bobl leol a lle bydd gweithredu lleol drwy gydweithio ar draws 
asiantaethau yn gwneud gwahaniaeth pwysig.  
 
 

Blaenoriaethau Trawsbynciol  
 
Mae eisoes gennym sawl partneriaeth sy'n gweithio i wneud gwahaniaeth. Wrth ddatblygu'r cynllun hwn, rydym 
wedi adolygu'n trefniadau partneriaethau a'n blaenoriaethau presennol a blaenoriaethau Rhaglen Lywodraethu 
Llywodraeth Cymru. Rydym hefyd wedi nodi cyfleoedd i gryfhau'r ffordd rydym yn gweithio gyda dinasyddion o'r 
grwpiau amrywiol sy'n bodoli yn y Fwrdeistref Sirol. Amlinellir gwaith ein partneriaethau ehangach yn yr adran 
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ganlynol. Er bod y rhain oll yn bwysig, ar ôl gwrando ar eich barn, rydym yn mynd i flaenoriaethu gweithredu yn y 
meysydd canlynol: 
 

 Plant a Phobl Ifanc – byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael y dechrau 

gorau posib mewn bywyd ac yn cyflawni eu potensial. Yn benodol, byddwn yn blaenoriaethu gwaith i: 

o Gefnogi rhoi'r Cynllun Gwella Strategol i blant a phobl ifanc ar waith yn effeithiol ac yn gyflym fel bod y 
plant a'r bobl ifanc sydd mewn perygl yn cael eu diogelu'n effeithiol. 

o Lleihau nifer y plant sy'n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol; 

o Rhoi pwynt mynediad cyffredinol ar waith i wasanaethau plant a phobl ifanc, a arweinir gan 
Wasanaethau Plant a Phobl Ifanc fel y gallwn sicrhau bod y cymorth a'r gefnogaeth gywir wedi'u 
targedu at deuluoedd ar yr adeg gywir, gan ddefnyddio ymagwedd tîm am y teulu yn ein gwaith; 

o Sicrhau bod gennym drefniadau lleol cadarn ar waith sy'n rhyngweithio'n effeithiol â Bwrdd Diogelu 
Plant Bae'r Gorllewin rhanbarthol newydd;  

o Cryfhau rhaglenni atal ac ymyrryd yn gynnar; a 

o Nodi'r hyn y gallwn ei wneud yn fwy gyda'n gilydd i sicrhau y gall plant a phobl ifanc fynd i'r gweithle, 
addysg bellach neu hyfforddiant pan fyddant yn gadael addysg amser llawn a'u bod yn cael eu cefnogi i 
fod yn oedolion annibynnol. 

 Gwrthdlodi – byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gefnogi teuluoedd ar incwm isel, gan flaenoriaethu: 

o Gwaith i liniaru effaith diwygio budd-daliadau lles - bydd hyn yn cynnwys nodi'r sawl yr effeithir arno 
fwyaf a sut gellir datblygu systemau a threfniadau presennol i sicrhau bod y rhai â'r anghenion mwyaf 
yn cael y cymorth a'r gefnogaeth angenrheidiol; a 

o Gwaith sy'n galluogi Castell-nedd Port Talbot i ddefnyddio'r arian sydd ar gael gan Ewrop yn y ffordd 

orau. 



 7 

 Anghydraddoldebau iechyd - byddwn yn adeiladu ar yr hyn rydym wedi'i gyflawni hyd yn hyn drwy ein 
partneriaeth iechyd a lles, a'r canlynol yn benodol: 

o Byddwn yn cwblhau ein gwaith i integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol i bobl hŷn 
a phobl anabl, gan ganolbwyntio'n benodol ar alluogi pobl i barhau i gadw neu adennill eu 
hannibyniaeth a lleihau nifer yr ymweliadau nas cynlluniwyd i'r ysbyty ac i wasanaethau gofal; a 

o Byddwn yn adnewyddu ein hymrwymiad partneriaeth i annog pobl i gymryd mwy o gyfrifoldeb dros eu 
hiechyd eu hunain, yn enwedig wrth atgoffa pobl o effaith ffordd o fyw gwael ar iechyd ac anabledd yn y 
tymor hir. 

o Byddwn hefyd yn annog newidiadau yn y polisi iechyd cyhoeddus cenedlaethol lle mae hyn er budd 
pobl ac yn cymryd camau i sicrhau bod sefydliadau partner yn cynnwys gwelliannau yn eu trefniadau 
llunio polisïau a chynllunio.  

 Cludiant - byddwn yn nodi problemau cludiant sy'n peri pryder mawr yn lleol ac yn archwilio sut y gellid mynd 
i'r afael â'r rhain trwy ddulliau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Byddwn yn nodi effeithiau'r trefniadau hyn ar 
ein cymunedau lleol a'r materion y mae angen eu hystyried wrth gynllunio newidiadau i wasanaethau. 

 

Egwyddorion 
 
Our work will also embrace the following principles: 
 
Bydd ein gwaith yn ymgorffori'r egwyddorion canlynol: 
 

 Ymyrryd yn gynnar - ceisio gweithredu ar gam cynnar naill ai i atal pethau rhag gwaethygu neu ddigwydd yn 
y lle cyntaf.  
 

 Cydweithio ac integreiddio gwasanaethau - ymuno neu integreiddio gwasanaethau a gweithgareddau ar 
draws ein sefydliadau i wella profiadau'r rhai sy'n defnyddio'n gwasanaethau. 
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 Cydlyniant cymunedol - helpu pobl i wneud mwy drostynt eu hunain a thros eu cymdogion gan gynnwys 
byw ochr yn ochr â'i gilydd gyda chyd-ddealltwriaeth a pharch.  
 

 Datblygiad cynaliadwy - archwilio effaith ein gwaith ar bobl, ein cymunedau a'n hadnoddau naturiol. 
 

 Cydraddoldeb - sicrhau ein bod yn ystyried anghenion y rhai sydd o bosib wedi'u heithrio o wasanaeth am 
eu bod yn perthyn i'r hyn a ystyrir yn grŵp dan anfantais gymdeithasol, ynghyd â'r rhai mewn perygl o wynebu 
gwahaniaethu oherwydd oed, rhyw, ailbennu rhywedd, anabledd, hil, cyfrifoldebau gofal, tueddfryd rhywiol, 
iaith, priodas/partneriaeth sifil, crefydd/cred a beichiogrwydd/mamolaeth. Lle mae themâu cyffredin wedi'u 
nodi yn ein Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol a pholisïau cydraddoldeb eraill, mae gennym gyfle i weithio 
gyda'n gilydd i geisio bodloni anghenion pobl yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys parhau i fynd i'r afael ag 
anghenion yr iaith Gymraeg a chymryd y cyfle i adolygu'r cynllun yn dilyn cyhoeddiad Safonau'r Iaith 
Gymraeg. 

 

 Lleihau tlodi - canolbwyntio'n gwaith i gefnogi'r grwpiau neu'r bobl sydd dan yr anfantais fwyaf ar draws y 
Fwrdeistref Sirol, er enghraifft, gweithio gyda'r asiantaethau angenrheidiol, yn enwedig mewn ardaloedd 
Cymunedau'n Gyntaf. Bydd y strategaeth hon yn sicrhau bod gan blant a phobl ifanc sy'n byw mewn tlodi yr 
un cyfleoedd bywyd â phobl eraill. Ein ffocws fydd lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn aelwydydd di-
waith, gwella lefel sgiliau rhieni a phobl ifanc mewn teuluoedd incwm isel fel y gallant sicrhau cyflogaeth a thâl 
da a lleihau anghydraddoldeb ym maes iechyd, addysg a chanlyniadau economaidd i blant sy'n byw mewn 
tlodi drwy wella canlyniadau'r tlotaf. Mae tlodi plant ym mhrif ffrwd y canlyniadau yn y cynllun. 

 
 

Cyflwyno a Monitro'r Cynllun 

 
Amlinellir y gwaith manwl i gyflawni'r weledigaeth mewn cynlluniau cyflawni a gaiff eu goruchwylio gan y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol (BGLl). Mae'r BGLl yn fforwm partneriaeth strategol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Daw 
ag uwch-arweinwyr ynghyd o bob rhan o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i nodi a chytuno ar feysydd 
ar gyfer cydweithio. Mae'r BGLl hefyd yn cefnogi'r amrywiaeth o fforymau partneriaeth a byrddau sydd ar waith 
dros ardal Castell-nedd Port Talbot ac yn darparu her iddynt. 
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I gael tystiolaeth gadarn o'r cynnydd yn erbyn y cynllun hwn, mae fframwaith rheoli perfformiad "yn seiliedig ar 
atebolrwydd" wedi'i ddatblygu. Mae'r fframwaith yn nodi sut byddwn yn gwybod bod pobl yn well eu byd o 
ganlyniad i'r camau gweithredu a gymerwyd gennym. Mae hefyd yn ein galluogi i weld a yw prosiectau a 
chamau gweithredu unigol yn cyfrannu yn y modd cywir at ein blaenoriaethau cytunedig. Bydd cyfleoedd 
rheolaidd i aelodau etholedig graffu ar y gwaith.  
 
Adroddir am y cynnydd i'r BGLl gan ddefnyddio mesurau perfformiad cytunedig a setiau data perthnasol. Ar 
ddiwedd pob blwyddyn, cyhoeddir adroddiad blynyddol a fydd yn crynhoi'r cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn 
ac yn cadarnhau'r blaenoriaethau ar gyfer gweithredu ar y cyd yn y flwyddyn i ddod. Ymgymerir ag adolygiad 
mwy trylwyr yn ôl yr angen. Bydd hyn yn cynnwys adolygiad bob 4 blynedd, yn unol â'r cylch etholiadol lleol. 
Bydd asiantaethau partner hefyd yn sicrhau bod eu cynlluniau trefniadol yn cyd-fynd â'r weledigaeth a'r 
blaenoriaethau ar gyfer gweithredu.  

 
Mae Strategaeth Wybodaeth wedi'i llunio, sy'n nodi ein hymrwymiad i ddefnyddio ein hadnoddau yn y ffordd 
orau i ddarparu'r wybodaeth gywir ar yr amser cywir i gyfeirio'r gwaith hwn. Gweler y Strategaeth Wybodaeth am 
fwy o fanylion.  
 
 

Cynnwys 
 
Cafwyd llawer o ymgynghori eisoes gan y partneriaethau presennol, yn enwedig wrth nodi'r blaenoriaethau 
pwysicaf i bartneriaid ganolbwyntio arnynt. 
 
Cynhaliwyd cyfnod arall o ymgynghori ar y cynllun i sicrhau bod yr amrywiaeth ehangaf o bobl a sefydliadau yn 
gallu llunio'r cynllun ar bob cam o'i ddatblygiad. O ganlyniad i adolygu'r sylwadau a wnaed yn ystod y cyfnod 
ymgynghori, roedd rhaid gwneud rhai newidiadau i'r cynllun drafft, a oedd yn cynnwys ychwanegu rhai camau 
gweithredu newydd. 
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Mae'n bwysig bod cyfranogaeth eang wrth roi'r camau gweithredu y mae angen i ni eu cymryd ar waith yn 
parhau i fynd i'r afael â'r blaenoriaethau. Mae Strategaeth Cynnwys Dinasyddion ar y Cyd wedi'i llunio sy'n 
esbonio sut byddwn yn gwneud hyn. Bydd hyn yn helpu i sicrhau y gall dinasyddion a chymunedau ar draws y 
Fwrdeistref Sirol, gan gynnwys plant, pobl ifanc a'u teuluoedd, gymryd rhan yn llawn yn y cynllun.  Gweler y 
Strategaeth Cynnwys Dinasyddion ar y Cyd am fwy o wybodaeth.  
  
Yn y cynllun hwn, rydym eisoes wedi amlinellu'r pedair ardal rydym wedi'u blaenoriaethu ar gyfer camau 
gweithredu. Bydd y rhan nesaf o'r cynllun hwn yn nodi'r gwaith partneriaeth ehangach y byddwn yn ei wneud er 
mwyn cyflawni'n weledigaeth ac yn disgrifio: 
 

 Beth rydym ni am ei wella? 

 Pam rydym ni am wneud y gwelliannau hyn? 

 Beth byddwn yn ei wneud? 

 Beth gallwch chi ei wneud? 

 Sut byddwn yn gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth? 
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1. Canlyniadau: Mae plant a phobl ifanc Castell-nedd Port Talbot yn iach yn gorfforol ac 
yn emosiynol; Mae oedolion oedran gwaith yng Nghastell-nedd Port 
Talbot yn iach yn gorfforol ac yn emosiynol; ac mae pobl hŷn yn 
annibynnol ac mae ganddynt ansawdd bywyd da. 

  

Beth rydym ni am ei wella? 
 
Rydym am wella iechyd a lles pawb sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot a lleihau'r bwlch rhwng y bobl fwyaf 
iach a lleiaf iach. 
 
 

Pam rydym ni am wneud y gwelliannau hyn?  
 
Er ein bod yn darparu gwasanaethau cyhoeddus gwych, yn unigol ac mewn partneriaeth ar draws sectorau 
cyhoeddus preifat a gwirfoddol, a bod gennym ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol a mannau agored, mae 
iechyd y bobl leol yn gyffredinol waeth nag yng ngweddill Cymru, a cheir bwlch mawr rhwng y bobl fwyaf iach a 
lleiaf iach. 
 
 

Beth byddwn yn ei wneud? 
 
Parhau i annog pawb i fabwysiadu ffyrdd iachach o fyw 

 Lleihau gordewdra. 

 Lleihau goryfed alcohol ymhlith oedolion. 

 Annog pobl ifanc i beidio â dechrau smygu ac annog 'smygwyr i roi'r gorau iddi. 

 Lleihau cyfraddau beichiogi ymhlith merched yn eu harddegau. 

 Lleihau achosion o ymddygiad peryglus ymhlith plant a phobl ifanc. 

 Cynyddu nifer y plant o dan bump, oedolion diamddiffyn a phobl hŷn sy'n cael eu himiwneiddio a'u brechu. 

 Gwella lles emosiynol grwpiau targed gan gynnwys plant a phobl ifanc. 
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 Gwella iechyd deintyddol plant ifanc. 

 Lleihau cyfraddau damweiniau ac anafiadau. 
 

Parhau i ymgorffori gwelliannau iechyd yn ein trefniadau gwneud polisïau a chyflwyno gwasanaethau 

 Cwblhau'r gwaith rydym wedi'i ddechrau i ymgorffori gwelliannau iechyd yn y Cynllun Datblygu Lleol. 

 Annog cyflogwyr ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus a'r trydydd sector i hyrwyddo gwell iechyd a lles 
yn y gweithlu. 

 Grymuso grwpiau penodol i reoli eu hiechyd a'u lles eu hunain yn well drwy fynd ati i gyfranogi e.e. Prosiect 
airAware. 

 Nodi ffyrdd eraill y gallwn wella trefniadau gwneud polisïau a chyflwyno gwasanaethau i hyrwyddo a sicrhau 
gwell iechyd a lles. 

 
Parhau i ailfodelu ac integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
Byddwn yn cefnogi datblygu cyflwyno gwasanaethau integredig rhwng iechyd, y gwasanaethau cymdeithasol ac 
asiantaethau eraill ar draws ardal Bae'r Gorllewin (Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr). 
Yn lleol, byddwn yn canolbwyntio ar: 

 Sefydlu Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol 

 Rhoi'r Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd Dwys ar waith. 

 Rhoi'r cynlluniau lleol a fydd yn cyflwyno'r Strategaeth Awtistiaeth Genedlaethol ar waith yn llawn. 

 Rhoi'r camau gweithredu sy'n dod o Raglen Bae'r Gorllewin ar waith. 

 Rhoi'r camau gweithredu sy'n deillio o Fesur Iechyd Meddwl 2010 ar waith yn llawn. 

 Rhoi gwelliannau i'r llwybr gofal strôc ar waith yn llawn. 

 Gwella trefniadau ymhellach pan fo plant yn symud rhwng y gwasanaethau i blant a'r gwasanaethau i 
oedolion. 

 Parhau i gefnogi pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref/sy'n ddigartref. 

 Gwella gwasanaethau i blant a phobl ifanc anabl. 

 Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn, gan roi sylw arbennig i'r ffordd y 
gallwn gefnogi gwella'r gwasanaethau cymdeithasol i blant. 



 13 

 Adolygu a datblygu'r gwasanaethau cymorth i deuluoedd sy'n berthnasol i deuluoedd y mae eu hangen fwyaf 
arnynt, ac wedi targedu ar eu cyfer. 

 Gwella mynediad i wybodaeth am wasanaethau gofal iechyd a lles. 
 
 

Beth gallwch chi ei wneud? 
 
 Cymryd cyfrifoldeb am eich iechyd chi a'ch teulu drwy ymrwymo'ch hunain i ymarfer corff rheolaidd a bwyta'n 

iach, gan sicrhau ei fod yn hwyl ac yn bleserus i bawb. I gael syniadau am sut i wella'ch iechyd a'ch lles, 
ewch i wefan Her Iechyd Castell-nedd Port Talbot www.healthchallengenpt.org  

 Ewch i gyfeiriadur  Gwasanaethau Cefnogi Galw Iechyd Cymru yn www.nhsdirectwales.nhs.uk i chwilio am 
wasanaethau iechyd lles neu gefnogi lleol. Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth eang o 
grwpiau cymunedol, cynlluniau cyfeillio, grwpiau cefnogi ar gyfer cyflyrau penodol, cynlluniau cludiant a 
gwasanaethau rheoli cyflyrau cronig i enwi rhai yn unig. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael brechiadau pwysig fel y brechiad ffliw. Os ydych yn perthyn i un o'r 
categorïau canlynol, ewch i weld eich meddyg teulu i gael brechiad ffliw am ddim: 

 gofalwyr di-dâl neu sy'n cael ei dalu,  
 dros 65 oed,  
 yn byw mewn cartref nyrsio neu ofal preswyl,  
 o dan 65 oed ac mae gennych broblem feddygol tymor hir  

I sicrhau eich bod wedi’ch amddiffyn, dylech gael brechiad newydd bob blwyddyn. 

 

Sut byddwn yn gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth? 
 
Mae plant a phobl ifanc yn iach yn gorfforol ac yn emosiynol: 

 % y genedigaethau byw â phwysau geni'n llai na 2,500g 

 % y plant oedran derbyn sydd â phwysau iach (Agenda Datblygu Data) 

 % y nifer sy'n derbyn MMR2 
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 % y nifer sy'n derbyn brechiad HPV 

 Sgôr dannedd pwdr/coll/wedi'u llenwi (plant 5 oed) 

 Cyfradd genhedliad am bob 1,000 o fenywod 13-15 oed sy'n drigolion yma 
 
Mae oedolion oedran gwaith yn iach yn gorfforol ac yn emosiynol: 

 % yr oedolion sy'n smygu  

 % yr oedolion sydd dros bwysau neu'n ordew  

 % yr oedolion sy'n yfed mwy na'r  hyn a argymhellir, o leiaf un diwrnod yr wythnos 

 % yr oedolion sy'n cael triniaeth am salwch meddyliol 

 % y boblogaeth oedran gwaith sy'n anweithgar yn economaidd (ac eithrio myfyrwyr) 

 % y nifer sy'n derbyn y brechiad ffliw (y rhai dan 65 oed, mewn perygl) 

 % y nifer sy'n derbyn prawf sgrinio'r coluddyn 

 Sgrinio Bronnau - % y trigolion cymwys a'r menywod sy'n cael eu sgrinio 

 Oedolion sy'n dweud eu bod wedi bod yn actif yn gorfforol ar 5 diwrnod neu fwy yn ystod yr wythnos 
ddiwethaf 

 
Mae pobl hŷn yn annibynnol ac yn mwynhau ansawdd bywyd da:   

 Disgwyliad oes  

 % y nifer sy'n derbyn y brechiad ffliw (65+ oed) 

 Dangosyddion ansawdd bywyd: 
 % yr oedolion (65+ oed) sy'n smygu 
 % yr oedolion (65+ oed) sy'n yfed mwy na'r hyn a argymhellir 
 % yr oedolion (65+ oed) sy'n bodloni canllawiau gweithgareddau corfforol 
 % yr oedolion (65+ oed) sydd dros bwysau neu'n ordew 
 % yr oedolion (65+ oed) sydd â salwch cyfyngol hir dymor 

 Ymweliadau brys â'r ysbyty â diagnosis o wddf neu asgwrn y forddwyd wedi torri 
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2. Canlyniad:  Mae pobl yng Nghastell-nedd Port Talbot yn "Teimlo'n ddiogel ac yn ddiogel" 
 

Beth rydym ni am ei wella?  
 
Rydym am wella diogelwch go iawn a chanfyddiedig pobl.  
 
 

Pam rydym ni am wneud y  gwelliannau hyn?  
 
Er bod cyfanswm y troseddau a gofnodwyd yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi gostwng 31% dros y 5 mlynedd 
diwethaf, cafwyd cynnydd amlwg mewn un math o droseddu: trais gydag anafiadau. Mae hon yn duedd sy'n peri 
pryder ac sy'n debygol o waethygu o ystyried y Diwygiadau Lles sydd i ddod a'r dirwasgiad economaidd 
parhaus.  
 
Bydd datblygiadau a thueddiadau yn y dyfodol, gan gynnwys goblygiadau Deddf Diwygio Lles 2010-12, 
cyffredinrwydd sylweddau seicoweithredol newydd a cham-drin cyffuriau ac alcohol yn gyffredinol ymhlith eraill, 
yn effeithio ar ddiogelwch pobl.  
 
 

Beth byddwn yn ei wneud? 
 

Lleihau effaith troseddau ac ofn troseddau  

 Lleihau lefel gyffredinol troseddu drwy atal ac ymyrryd.  

 Lleihau effaith troseddau personol (trais a byrgleriaeth etc)  

 Lleihau trais sy'n arwain at anafiadau 

 Lleihau aildroseddu drwy fonitro Cynllun Integredig i Reoli Troseddwyr Cymru.  

 Cynyddu hyder pobl wrth adrodd am broblemau a gwella lefelau boddhad cyhoeddus a bodlonrwydd 
dioddefwyr. 

 Mesur lefelau o gynnwys y cyhoedd. 

 Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu ymagwedd gydlynol at droseddu casineb.. 
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Lliniaru effeithiau tân ar y gymuned 

 Datblygu mentrau diogelwch cymunedol i leihau nifer y tanau a gynnwyd yn fwriadol. 

 Parhau i roi mesurau ar waith i wneud i bobl fod yn ymwybodol o beryglon tanau damweiniol. 
 
Gwella hyder a bodlonrwydd y cyhoedd ynghylch lefelau o ymddygiad gwrthgymdeithasol 

 Cydymffurfio â Safonau Gofynnol Cyffredin De Cymru sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

 Lleihau nifer y rhai sy'n dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gyson a dioddefwyr diamddiffyn.  
 
Lleihau achosion ac effaith cam-drin yn y cartref  

 Cynyddu nifer y plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n derbyn gwasanaethau priodol ar gyfer eu hanghenion. 

 Cynyddu nifer y bobl ifanc sy'n ymwybodol o effaith a chanlyniadau trais a cham-drin yn y cartref ac yn eu 
deall. 

 Cynyddu nifer y gweithwyr proffesiynol rheng flaen sy'n deall ac yn ymwybodol o gam-drin yn y cartref a'i 
effaith. 

 Cynyddu dealltwriaeth y boblogaeth gyffredinol o drais a cham-drin yn y cartref a'i hymwybyddiaeth ohono. 
 
Lleihau nifer y bobl ifanc sy'n ymgymryd ag ymddygiad troseddol  

 Mentrau ataliaeth a dargedwyd yn well.  

 Gweithio gyda phobl ifanc sy'n dod i'r system cyfiawnder ieuenctid ffurfiol am y tro cyntaf.  

 Lleihau nifer y bobl ifanc sy'n dod i'r system cyfiawnder ieuenctid am y tro cyntaf. 

 Atal cynifer o bobl ifanc â phosib rhag mynd i gystodaeth.  

 Lleihau tebygolrwydd aildroseddu i'r rhai sy'n dod i'r System Cyfiawnder Ieuenctid.  
 
Lleihau niwed yn sgîl Camddefnyddio Sylweddau  

 Cynyddu nifer y bobl sy'n cael eu derbyn i raglenni triniaeth ac yn eu cwblhau.  

 Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o ganlyniadau camddefnyddio sylweddau.  

 Lleihau camddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon a phresgripsiwn..   
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Beth gallwch chi ei wneud? 
 

 Defnyddio'r rhif 101 nad yw'n rhif argyfwng i roi gwybod am ymddygiad amheus, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, achosion o droseddau casineb etc. i'r heddlu neu ffonio'r Llinell Gymorth Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol ar 01639 889709. 

 Cymryd cyfrifoldeb am eich diogelwch, eich diogeled a'ch eiddo eich hun. Ffonio Tîm Diogelwch Cymunedol 
Castell-nedd Port Talbot ar 01639 889161 i gael cyngor neu os ydych am roi gwybod am graffiti, ffoniwch yr un rhif. 

 Rhoi gwybod am weithgaredd troseddol yn ddienw i Taclo'r Tacle ar 0800 555111. 

 Ymuno â'ch Cynllun Gwarchod Cymdogaeth lleol neu sefydlwch un - ffoniwch  01639 889162 a gofynnwch i 
siarad â Chydlynydd Gwarchod y Gymdogaeth Castell-nedd Port Talbot. 

 Cymryd rhan mewn mentrau atal troseddau megis mynd i gyfarfodydd Partneriaid a Chymunedau Gyda'n 
Gilydd (PACT) i drafod unrhyw bryderon sydd gennych am droseddu ac anrhefn yn lleol.   

 Mynd i www.einbobi.com i gael gwybodaeth am blismona cymdogaethau a mentrau ataliol.  

 Annog teulu a ffrindiau i drafod materion cam-drin yn y cartref yn agored a chael cefnogaeth. Ffoniwch y 
Llinell Gymorth Cam-drin yn y Cartref 0808 8010800. 

 Cymryd rhan, mae llawer o adrannau yn y bartneriaeth yn dibynnu ar wirfoddolwyr cymunedol (Cymorth i 
Ddioddefwyr, Cymorth i Fenywod, Tîm Troseddau Ieuenctid). 

 
 

Sut byddwn yn gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth? 
 

 Cyfradd cyfanswm y troseddau a gofnodwyd am bob 1,000 o bobl.  

 Nifer y rhai sy'n dod i'r system troseddau ieuenctid am y tro cyntaf 

 Cyfradd aildroseddu 

 Nifer yr achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol yr adroddwyd amdanynt 

 Nifer yr ymweliadau â'r adran argyfwng a brys (ymosodiadau) yr adroddwyd amdanynt 

 Nifer yr achosion troseddau yr adroddwyd amdanynt 

 Nifer y tanau yr adroddwyd amdanynt - damweiniol a bwriadol 

 Cyfradd y bobl a gyfeiriwyd am driniaeth oherwydd cyffuriau am bob 100,000 

 Cynyddu ymwybyddiaeth gyhoeddus o ganlyniadau camddefnyddio sylweddau (Agenda Datblygu Data) 

 Nifer yr achosion o gam-drin yn y cartref yr adroddwyd amdanynt (Agenda Datblygu Data) 

 % yr achosion cam-drin yn y cartref a ailadroddwyd (Agenda Datblygu Data) 

http://www.einbobi.com/
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3. Canlyniad:  Mae cymunedau Castell-nedd Port Talbot a'r amgylchedd yn gynaliadwy 
 

Beth rydym ni am ei wella?  
 
Rydym am wella cynaladwyedd ein cymunedau a'r amgylchedd.  
 
 

Pam rydym ni am wneud y gwelliannau hyn?  
 
Mae ein cymunedau a'r amgylchedd yn agweddau pwysig a hanfodol ar Gastell-nedd Port Talbot. Fodd bynnag, 
gallant fod yn hynod fregus.  
 
Bydd angen cymunedau cryf a chynaliadwy i wynebu'r heriau mwyfwy cynyddol sydd o'n blaenau. Bydd 
datblygu'r trydydd sector i ddarparu gwasanaethau gan, ar gyfer ac o fewn cymunedau yn helpu i gryfhau gallu 
cymunedau.  Yn ogystal, mae angen gwelliannau ar draws yr holl ddaliadaethau tai i sicrhau bod ein 
cymunedau'n manteisio i'r eithaf ar eu potensial llawn.  
 
Mae ein gorffennol hanesyddol o ddiwydiant trwm wedi'n gadael ag un o'r olion traed carbon uchaf y pen yn y 
DU. Mae angen lleihau ein hôl-traed carbon gymaint â phosib drwy newid ein ffyrdd o fyw, ac ar yr un pryd, 
sicrhau ein bod yn gwella'n hamgylchedd naturiol a'i ddiogelu ar gyfer cenedlaethau i ddod.  
 
Mae treftadaeth ddiwylliannol a hanesyddol ein cymunedau'n bwysig yn ogystal ag anghenion grwpiau 
(cydraddoldeb) â nodweddion gwarchodedig.  Ein nod yw cynhwysiad cymdeithasol ar draws cymunedau 
cynaliadwy gan gynnwys diogelu'r iaith Gymraeg yn ein cymunedau lle mae'r iaith Gymraeg yn bwysig. 
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Beth byddwn yn ei wneud? 
 
Datblygu cymunedau sy'n gryf ac yn gynaliadwy trwy ddiwallu anghenion tai ar draws yr holl 
ddaliadaethau 

 Gwella'r cyflenwad o dai fforddiadwy newydd gan ddefnyddio'r grant tai cymdeithasol a chyfraniadau 
datblygwyr a chyfleoedd ariannu eraill  

 Lleihau nifer yr eiddo gwag.  

 Parhau i atal digartrefedd drwy weithio gydag aelwydydd sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. 

 Gwella gallu trigolion eu hunain i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain drwy ddarparu cefnogaeth/neu 
addasu eu cartrefi eu hunain i ddiwallu eu hanghenion. 

 Adfywio ein cymunedau difreintiedig drwy ymyriad a gweithgareddau ym maes tai a'r amgylchedd. 

 Hyrwyddo sector sydd wedi'i rentu'n breifat o safon ac sydd wedi'i reoli'n dda. 

 Sicrhau bod landlordiaid tai cymdeithasol yn buddsoddi mewn tai cymdeithasol i fodloni safonau diffiniedig 
Ansawdd Tai Cymru.  

 Monitro'r angen am dai a'r lefelau galw.  
 
Sicrhau cynaladwyedd amgylcheddol drwy fyw o fewn ein terfynau a sicrhau aer, tir a dŵr glân ac iach 

 Newid systemau a phrosesau a chynyddu ymwybyddiaeth fel y gellir lleihau ôl-troed carbon y Fwrdeistref 
Sirol yn sylweddol, lle mae sefydliadau a thrigolion yn defnyddio ynni'n fwy effeithiol a'n bod yn hybu twf 
technoleg ynni adnewyddadwy cynaliadwy sy'n arwain at ffordd o fyw carbon isel. 

 Gweithio i sicrhau bod ôl-troed carbon sefydliadau partner y BGLl yn cael ei leihau drwy ddefnyddio ynni'n fwy 
effeithiol. 

 Sicrhau bod polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol yn amddiffyn cefn gwlad, tirluniau, trefluniau, bioamrywiaeth a 
threftadaeth ddiwylliannol a hanesyddol yr ardal rhag datblygiadau diangen neu niweidiol wrth ddiwallu 
anghenion cymunedau lleol. 

 Sicrhau bod systemau rheoliad a rheoli amgylcheddol cadarn yn darparu aer, tir a dŵr glân ac iach, gan 
ganiatáu i'r holl ddinasyddion fwynhau'r awyr agored yn ddiogel. 

 Sicrhau ein bod yn gweithio gyda'n gilydd i fodloni gofynion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a chyflawni 
statws Baner Las ar gyfer Traeth Aberafan. 
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 Gweithio gyda'n gilydd i wella nifer y bobl sy'n cofrestru ar gyfer y gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd mewn 
ardaloedd sydd mewn perygl llifogydd ar draws y Fwrdeistref Sirol.  

 Gweithio gyda'n gilydd i leihau tipio'n anghyfreithlon ar draws y Fwrdeistref Sirol. 
 
Gwarchod, gwella a chadw ein hamgylchedd naturiol ac adeiledig 

 Sicrhau bod gan bob cymuned fynediad i amgylchedd diogel ac iachus gan gynnwys cyfle i ddefnyddio 
mannau cymunedol agored y gellir cerdded iddynt o'u cartrefi ac i Hawliau Tramwy Cyhoeddus o safon. 

 Sicrhau bod amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau lleol yn cael ei reoli, ei warchod a'i wella'n 
llwyddiannus; helpu dinasyddion i fwynhau bywyd gwyllt mewn amgylchedd iach. 

 Gweithio ac annog gwirfoddolwyr a grwpiau i warchod a gwella ein hamgylchedd a'n bioamrywiaeth naturiol. 

 Gweithio gyda phartneriaid i gyflwyno Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd y cyngor 

 Mynd i'r afael ag adfeiliedigrwydd a cholli cymeriad yn ein haneddiadau a'n canolfannau trefol. 

 Amddiffyn a gwella treftadaeth hanesyddol, amgylchedd adeiledig a hunaniaeth y Fwrdeistref Sirol. 
 
Datblygu Cludiant Cynaliadwy 

 Gweithio gyda phartneriaid, cynllunwyr a datblygwyr i hyrwyddo buddsoddiad ac adfywio, gan gynnwys 
opsiynau cludiant cynaliadwy, gan ddarparu mynediad i gyflogaeth ac amwynderau i bawb. 

 Cwblhau Cam 2 Ffordd yr Harbwr er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer datblygiad economaidd a lleihau 
tagfeydd ar yr M4. 

 Cwblhau ailddatblygu Gorsaf Parkway Port Talbot. 

 Gwella ac integreiddio Cludiant Cymunedol ymhellach.  

 Datblygu rhwydwaith beicio cynhwysfawr i gymudwyr sy'n galluogi trigolion ac ymwelwyr i gyrraedd trefi, 
canolfannau cyflogaeth ac atyniadau i ymwelwyr yn effeithiol ac yn ddiogel. 

 
Lleihau gwastraff ac ailgylchu'n fwy 

 Gweithio i gynyddu ymdeimlad o gyfrifoldeb y cyhoedd i ailddefnyddio, lleihau ac ailgylchu gwastraff, gan 
ragori ar dargedau cenedlaethol 

 Pennu a chyflwyno'r opsiwn gorau i'r cyngor ar gyfer ymdrin â gwastraff gweddilliol a gwastraff bwyd. 

 Bodloni gofynion cynlluniau rheoli gwastraff rhanbarthol a lleol. 
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Cefnogi cyfleoedd ar gyfer adeiladu cymunedau diogel, cadarn a chynaliadwy sy'n ymarferol yn 
economaidd 

 Paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sy'n rhagamcanu twf cyffredinol y Fwrdeistref Sirol (poblogaeth, 
economaidd, tai) ac sy'n hyrwyddo datblygu cynaliadwy. 

 Cefnogi datblygiad cynnyrch lleol a'r farchnad ar ei gyfer yng Nghastell-nedd Port Talbot a'r tu allan i'r 
fwrdeistref. 

 Cefnogi a hyrwyddo datblygu mentrau cymdeithasol ac annog sefydliadau trydydd sector i fod yn annibynnol 
heb gymorth grantiau a chreu mwy o incwm drwy fasnachu a ffynonellau incwm cynaliadwy eraill. 

 Cyflwyno rhaglenni a ariennir gan arian Cydgyfeirio a'r nod o wneud mentrau cymdeithasol yn fwy 
cynaliadwy. 

 Cefnogi a hyrwyddo buddiannau'r trydydd sector i ffynnu'n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.  

 Cynyddu'r potensial ar gyfer cymunedau lleol i'r eithaf, yn benodol drwy hyrwyddo arian cymunedol sy'n 
gysylltiedig â darparwyr ynni adnewyddadwy.  

 Cynnal a gwella treftadaeth ddiwylliannol a hunaniaeth y Fwrdeistref Sirol gan gynnwys yr iaith Gymraeg 
mewn ardaloedd sy'n sensitif yn ieithyddol. 

 Gwella cyfleoedd chwarae drwy ddefnyddio'r argymhellion gan Asesiad Digonolrwydd Chwarae 2013 i 
ddatblygu cynllun ar gyfer rhoi'r Strategaeth Chwarae newydd ar waith.  

 Gwella diogelwch y cyhoedd drwy hyrwyddo ymwybyddiaeth diogelwch ffyrdd drwy gyfranogi'n weithredol. 
 
 

Beth gallwch chi ei wneud? 
 
 Rhannu eich barn a'ch safbwyntiau (h.y. oddi wrth bobl sy'n derbyn cefnogaeth sy'n gysylltiedig â thai) drwy 

gymryd rhan mewn grwpiau cymunedol a gwerthuso cyfoedion. 

 Ceisio cyngor cynnar os oes gennych ôl-ddyledion rhent neu forgais a mynd i Gyngor ar Bopeth 
www.citizensadvice.org.uk a Shelter www.sheltercymru.org.uk  

 Ewch i www.npt.gov.uk/housing a www.neathporttalbothousing.co.uk i gael cyngor da. 

 E-bostiwch Strategaeth Tai (housing.strategy@npt.gov.uk) i fod ar y gronfa ddata tai fforddiadwy. 

http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.sheltercymru.org.uk/
http://www.npt.gov.uk/housing
http://www.neathporttalbothousing.co.uk/
mailto:housing.strategy@npt.gov.uk
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 Lleihau eich ôl-troed carbon drwy newid eich ffordd o fyw.  

 Bod yn ymwybodol o sut gall eich presenoldeb a'ch gweithgareddau effeithio ar yr ardal lle'r ydych yn byw a'r 
ardal wledig o'ch cwmpas.  

 Ystyried o ddifrif gerdded, beicio a/neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus fel ffordd arall o deithio i gymudo, i 
siopa ac er dibenion hamdden. 

 Sicrhau bod eich eiddo a'r ardal lle'r ydych yn byw yn cael eu cadw'n lân, yn daclus ac yn ddiogel. 

 Cefnogi'ch economi leol drwy siopa'n lleol ac ymweld ag atyniadau lleol. 

 Arbed, Ailddefnyddio, Ailgylchu, meddwl cyn prynu, defnyddio'r gwasanaethau casglu gwastraff o ymyl y 
ffyrdd, defnyddio'r safleoedd amwynderau dinesig i gael gwared ar eich sbwriel. 

 
 

Sut byddwn yn gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth? 
 
 Nifer yr unedau tai fforddiadwy a darparwyr yn ystod y flwyddyn 

 % yr aelwydydd digartref posibl lle'r ataliwyd digartrefedd am o leiaf chwe mis 

 % yr anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na chwe mis ar 1  Ebrill y daeth pobl i fyw 
ynddynt yn ystod y flwyddyn trwy weithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleol 

 % yr achosion tipio'n anghyfreithlon a gliriwyd o fewn pum niwrnod gwaith 

 % cyfanswm hydoedd yr hawliau tramwy y mae'n hawdd i'r cyhoedd eu defnyddio 

 % y gwastraff dinesig a gasglwyd gan yr awdurdod lleol sy'n cael ei baratoi i'w ailddefnyddio, ei ailgylchu a'i 
gompostio 

 % yr anafedigion ffyrdd a laddwyd neu a niweidiwyd yn ddifrifol (Agenda Datblygu Data) 

 % y trigolion sy'n ailgylchu yn y Fwrdeistref Sirol (Agenda Datblygu Data) 

 Byddwn wedi gwella'r sgôr Ymrwymiad Lleihau Carbon 

 Byddwn wedi bodloni deddfwriaeth Ewrop ar ansawdd aer, tir halogedig ac ansawdd dŵr 
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4. Canlyniad:  Mae gan Gastell-nedd Port Talbot economi gref a ffyniannus sy'n arwain at lai 
o dlodi 

 

Beth rydym ni am ei wella? 
 

Rydym am wella ein heconomi leol a helpu i leihau tlodi. 
 
 

Pam rydym ni am wneud y gwelliannau hyn?  
 

Mae cwtogiad diwydiant trwm yn yr ardal wedi cael effaith ar dwf economaidd Castell-nedd Port Talbot. Mae 
heriau'r ddaearyddiaeth wedi creu problemau mynediad rhwng ardaloedd gwledig a threfol ac o ganlyniad i hyn, 
effeithir ar allu cymunedau i gael mynediad i gyfleoedd cyflogaeth. Mae'r cyfnod economaidd hynod anodd hwn 
wedi ychwanegu at yr heriau o ran twf economaidd a chreu swyddi.  
 

 

Beth byddwn yn ei wneud? 
 

Rydym yn mynd i ddatblygu safleoedd, prosiectau ac isadeiledd allweddol fel y gallwn ddenu 
buddsoddiad i'r economi leol 

 Datblygu safleoedd ac adeiladau allwedl ar draws y Fwrdeistref Sirol i annog twf economaidd a sicrhau bod 
datblygu'r Cynllun Datblygu Lleol a'i roi ar waith yn caniatáu i ni wneud hynny. Mae'r safleoedd yn cynnwys 
Pentref Trefol Coed Darcy, Campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd newydd Prifysgol Abertawe, Parc Ynni 
Baglan, Glannau'r Harbwr wedi'i wasanaethu gan Ffordd yr Harbwr newydd, Parkway Port Talbot, 
gwelliannau ffisegol i ganol trefi Port Talbot, Pontardawe a Chroeserw, ailddatblygu canol tref Castell-nedd a 
Chanolfan Menter Gymunedol Croeserw.  

 Cynnal briff i gadw llygad ar ddatblygiadau dinas-ranbarth a rhaglenni adfywio Llywodraeth Cymru ar gyfer y 
dyfodol ac ystyried ffyrdd y gall Castell-nedd Port Talbot elwa ohonynt.  

 Datblygu'r sector twristiaeth, yn benodol busnesau sy'n gysylltiedig â thwristiaeth, ac o ganlyniad, cynyddu 
swyddi yn yr ardal leol.  
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 Cynyddu cymalau budd cymdeithasol yn yr holl gontractau a'r broses gynllunio i gynyddu swyddi lleol a 
buddion i fusnesau lleol.  

 Manteisio i'r eithaf ar fuddsoddiad cymunedol drwy weithio mewn partneriaeth â Chartrefi Castell-nedd Port 
Talbot a Gwalia sy'n cyflwyno rhaglenni buddsoddi sylweddol yn y Fwrdeistref Sirol. 

 Cyflwyno'r prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru/Cydgyfeirio i ddatblygu beicio mynydd yn ne Cymru.  

 Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ennill buddsoddiad o flwyddyn derfynol Ardal Adfywio Strategol Cymoedd 
y Gorllewin.  

 
Rydym yn mynd i greu swyddi o safon a thwf economaidd ar draws y Fwrdeistref Sirol drwy ddatblygu a 
buddsoddi 

 Cyflwyno'r rhaglen gyfredol o brosiectau a ariennir gan Gydgyfeirio Ewrop a Chynllun Datblygu Gwledig 
Cymru i adeiladu cymunedau lleol a rhanbarthol cryfach.  

 Cymryd ymagwedd fwy strategol wedi'i thargedu at fanteisio i'r eithaf ar arian oddi wrth Ewrop a ffynonellau 
domestig yn y dyfodol. 

 Ymgysylltu ag eraill i gyflwyno prosiectau cydweithrediadol rhanbarthol megis mewn perthynas â buddsoddi 
mewnol, marchnata lleoedd a datblygu busnesau drwy Bartneriaeth Bae Abertawe 

 
Rydym yn mynd i fanteisio i'r eithaf ar nifer y bobl sy'n gallu cael mynediad i gyflogaeth drwy fynd i'r 
afael â rhwystrau i gyflogaeth 

 Lleihau nifer y bobl nad ydynt yn gweithio trwy fentrau cymorth cyflogaeth allweddol megis prosiect 
Gweithffyrdd y De-Orllewin, prosiect COASTAL, Grwpiau Cymorth Cyflogaeth lleol, mentrau eraill a 
noddir/arweinir gan Ganolfan Byd Gwaith a phrosiectau cyflogadwyedd a gefnogir mewn ardaloedd 
Cymunedau'n Gyntaf.   

 Gweithio gyda phobl ifanc a rhieni dan anfantais i sicrhau bod ganddynt y sgiliau a'r hyder fel eu bod yn y 
sefyllfa orau i ddechrau ar fywyd gweithio.  

 Datblygu cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth ymhellach i grwpiau dan anfantais gan gynnwys gofalwyr ifanc, 
y sawl sy'n gadael gofal, cyn-droseddwyr a phobl ifanc ddi-waith 18-25 oed. 

 Hyrwyddo mentrau hunangyflogaeth. 

 Sicrhau bod rhwydwaith cefnogi cryf ar gael i helpu unigolion reoli newidiadau i Ddiwygio Lles, er mwyn mynd 
i'r afael â rhwystrau sy'n atal pobl rhag cael mynediad i gyflogaeth.  
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Rydym yn mynd i ddatblygu rhwydwaith cryf o fusnesau lleol sy'n gallu cynhyrchu twf economaidd  

 Darparu gwasanaethau cefnogi busnes o safon.  

 Annog cwmnïau ifanc, uwch-dechnoleg i ddod i'r amlwg o Ganolfan Arloesedd Bae Baglan.  

 Denu arweinwyr busnes mewn Ymchwil a Datblygiad i adeiladau a gynlluniwyd at y diben megis y Pentref 
Ymchwil a Datblygiad yng Nglannau'r Harbwr, Port Talbot.  

 Cefnogi datblygu mentrau cymdeithasol, fel model busnes amgen lle y bo'n briodol 
 
 

Beth gallwch chi ei wneud? 
 

 Cefnogi busnesau lleol drwy brynu'n lleol lle bynnag y bo modd. Ymuno â Grŵp Cynhyrchwyr Lleol CNPT 
(01639 686830).  

 Datblygu menter gymdeithasol a chyfleoedd trydydd sector. Cysylltwch â Chymunedau Cydweithredol yn 
(01639 631246) am gefnogaeth  

 Cysylltwch ag Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot (01639 632100) i gael help i reoli'ch cyllid yn fwy effeithiol. 

 Gallwch gael cyngor a chefnogaeth ar gyfer eich busnes drwy Dîm Datblygu Busnesau Castell-nedd Port 
Talbot (01639 686835).  

 Ewch i www.gyrfacymru.com i gael gwybodaeth ddiduedd am yrfaoedd, cyngor ac arweiniad i bob oed.  

 Cysylltwch â Gweithffyrdd (01639 684250) i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith 
 
 

Sut byddwn yn gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth? 
  

 % y bobl oedran gwaith (16 – 64 oed) sydd wedi'u cyflogi 

 % y bobl oedran gwaith (16 – 64 oed) sy'n weithgar yn economaidd 

 % y bobl oedran gwaith (16 – 64 oed) sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith 

 % y bobl ifanc (16 – 24 oed) sy'n ddi-waith 

 Nifer y mentrau newydd 

 Nifer y mentrau sy'n dod i ben  

 Cyfran y plant sy'n byw mewn teuluoedd sy'n derbyn budd-daliadau diweithdra (prawf modd) neu'n derbyn 
credydau treth lle mae'r incwm hysbys yn llai na 60% o'r incwm canolrif (Agenda Datblygu Data) 

http://www.gyrfacymru.com/
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5. Canlyniad:      Mae pobl yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cyflawni eu potensial dysgu   
 

Beth rydym ni am ei wella?  
 
Rydym am helpu a chefnogi pobl i gyflawni eu potensial dysgu. 
 
 

Pam rydym ni am wneud y gwelliannau hyn?   
 
Er bod ein disgyblion yn perfformio'n dda yn gyffredinol yn yr ysgol, rydym yn cydnabod bod achosion o 
dangyflawni a fydd yn cael effaith sylweddol ar ragolygon yr unigolyn a'r cymunedau yn y dyfodol.  
 
Rydym wedi gweld bod angen codi safonau perfformiad ysgolion a disgyblion a sicrhau gwelliant parhaol wrth 
ddarparu gwasanaethau. 
 
Mae angen gwelliannau wrth gyflwyno gwasanaeth effeithiol a phriodol i'r rhai mewn addysg amser llawn yn 
ogystal ag aelodau eraill o'n cymunedau drwy amrywiaeth eang o brofiadau dysgu.   
 

 

Beth byddwn yn ei wneud? 
 
Gwella addysg -  ysgolion pwrpasol sy'n gallu cyflwyno profiadau addysgol o safon 

 Byddwn yn rhoi rhaglen strwythuredig o aildrefnu ysgolion ar waith sy'n cyflwyno ysgolion 'pwrpasol', yr 21ain 
ganrif. 

 Byddwn yn hwyluso codi safonau a gwella deilliannau disgyblion.  

 Byddwn yn sicrhau bod digon o leoedd ysgol priodol ar gael a bod ysgolion yn hygyrch i ddisgyblion, gan 
gynnwys ysgolion Cymraeg. 

 Byddwn yn lleihau lleoedd dros ben. 
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 Byddwn yn hyrwyddo ffyrdd mwy effeithiol o reoli darpariaeth addysgol, gan gynnwys trefniadau llywodraethu 
ysgolion eraill. 

 Byddwn yn sicrhau bod darpariaeth addysg yn y Fwrdeistref Sirol yn cael ei chyflwyno mewn ffordd effeithiol 
a chost-effeithlon. 

 
Cefnogi plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial 

 Hyrwyddo darpariaeth gofal plant o safon a mynd i'r afael â bylchau a nodwyd fel yr argymhellwyd yn ein 
Hasesiad Digonolrwydd Gofal Plant.  

 Lleihau bylchau presenoldeb a chyrhaeddiad y grwpiau diamddiffyn gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal a'r 
rhai sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim. 

 Sicrhau bod disgyblion yn datblygu eu sgiliau rhifedd a llythrennedd (Cymraeg a Saesneg.) 

 Gwella dulliau nodi gofalwyr ifanc a'u mynediad i'r holl wasanaethau cefnogi ieuenctid a fydd yn eu helpu i 
gyflawni eu potensial llawn. 

 Sicrhau bod plant a phobl ifanc y mae angen gofal/triniaeth yn yr ysbyty arnynt yn derbyn y gefnogaeth 
angenrheidiol i gyflawni eu potensial llawn a lliniaru unrhyw effeithiau niweidiol y sefyllfa ar eu teuluoedd.  

 Sicrhau bod y rhaglen Llwybrau Dysgu 14 -19 yn cefnogi'r holl bobl ifanc i gyflawni eu potensial dysgu llawn.  

 Darparu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc gael cydnabyddiaeth am addysg ffurfiol ac anffurfiol y tu allan i'r ysgol. 

 Rhoi'r Strategaeth Gwrth-fwlio ar waith 
 
Gwella deilliannau dysgu i oedolion 

 Hyrwyddo diwylliant o ddysgu gydol oes i wella'r ddarpariaeth ar gyfer yr holl ddysgwyr sy'n oedolion a'u 
cyrhaeddiad.  

 
 

Beth gallwch chi ei wneud?  
 
 Ymuno â'r llyfrgell leol a benthyg llyfrau, cerddoriaeth, DVDs, llyfrau llafar neu drefnu ar-lein i ddefnyddio 

cyfrifiadur personol y llyfrgell.  
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 Rhoi'r dechrau gorau i'ch plentyn drwy ddarllen iddo o oed cynnar a'i gynnwys mewn amrywiaeth eang o 
weithgareddau dysgu. Ewch i www.npt.gov.uk/play am syniadau chwarae. 

 Cysylltwch â Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Castell-nedd Port Talbot, 01639 898581 i gael cyngor ac 
arweiniad ar gyfleoedd dysgu lleol. 

 Cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gael gwybodaeth am ofal plant cofrestredig, addysg a 
gwasanaethau dysgu i deuluoedd, gwasanaethau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliant etc. ar 01639 
873018 neu ewch i www.nptshake.com. 

 Sicrhewch fod eich plentyn yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd gan fod  plant y mae canran eu presenoldeb dros 
90% yn fwy tebygol o ennill 5 TGAU neu fwy, gradd A - C neu gymwysterau cyfwerth.  

 
 

Sut byddwn yn gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth?  
 

 % presenoldeb disgyblion yn y sector cynradd 

 % presenoldeb disgyblion yn y sector uwchradd  

 Nifer y gwaharddiadau parhaol  

 Diwrnodau a gollwyd o ganlyniad i waharddiadau cyfnod penodol 

 % y disgyblion sy'n cyflawni Trothwy Lefel 2 (5 TGAU A*- C neu gyfwerth) gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a 
Mathemateg 

 % y gadawer ysgol blwyddyn 11 nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)

http://www.nptshake.com/


Atodiad  
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Cynllun Integredig Sengl Castell-nedd Port Talbot 

 
Legend 
 

 

Blaenoriaethau Trawsbynciol â Chanlyniadau Lluosog CNPT (Tymor Byr i Ganolig) 
 

Plant a Phobl Ifanc, Gwrthdlodi, Anghydraddoldeb Iechyd a Chludiant 

Canlyniadau (Tymor Hir) 
 

           
      potential 
                                                         
 
   

Rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer Canlyniadau’r Llywodraeth 
(A) 

Gweledigaeth Gweithio mewn Partneriaeth Castell-nedd Port Talbot: Cyfle cyfartal i fod yn iachach, yn hapusach, yn fwy diogel ac yn fwy ffyniannus. 

Egwyddorion (B) 

1. Iach * 2. Yn teimlo’n ddiogel 
ac yn ddiogel 

3. Cymunedau a’r 
amgylchedd yn 
gynaliadwy 

4. Economi gref a 
ffyniannus  sy’n arwain at 
lai o dlodi 

5. Cyflawni eu 
potensial 

Cyflwyno 
Rhaglenni, Prosiectau a Chynlluniau Gweithredu i Gefnogi Gweithio mewn Partneriaeth drwy Gydweithio â Dinasyddion a Chymunedau 
 

Rhaglenni Partneriaethau Lleol Eraill 

1. Ffyrdd Iachach o Fyw 
Gwella Iechyd     

2. Troseddu ac Ofn 
Troseddu Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol Cam-
drin yn y cartref Pobl Ifanc 
a Throseddu 
Camddefnyddio  ylweddau 

 

4. Tai 
Aer, Tir a Dŵr 
Yr Amgylchedd Naturiol 
ac Adeiledig 
Cymunedau Cynaliadwy 

4. Rhwydweithiau Busnes 
 Rhwystrau i Gyflogaeth 

5. Plant a Phobl Ifanc I 
Gyflawni eu Potensial 

Rhaglenni Rhanbarthol   
Ailfodelu ac Integreiddio  Cludiant Safleoedd, Prosiectau ac  Ysgolion 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol  Isadeiledd                 Dysgu i Oedolion
       
Services                      Schools  
        Waste         Jobs & Economic Growth 
                 Employment Barriers     
  
           Employment Barriers 
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Allwedd  
A. Rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer Canlyniadau'r Llywodraeth o arwyddocâd sylweddol  i gyflwyno 

amlasiantaeth: 

 Gwella profiadau'r blynyddoedd cynnar: 

 Gwella iechyd a deilliannau addysgol plant, pobl ifanc a theuluoedd mewn tlodi; 

 Atal iechyd gwael a lleihau anghydraddoldebau iechyd; 

 Mwy o gymunedau cynhwysol a chydlynol; 

 Gwella sgiliau pobl ifanc a theuluoedd; 

 Sicrhau bod pobl yn cael yr help mae ei angen arnynt i fyw bywydau bodlon. 

 Creu mannau cynaliadwy i bobl. 
 
 

B. Egwyddorion Cynllun Integredig Sengl Castell-nedd Port Talbot 

 Ymyrryd yn Gynnar 

 Cydweithio ac integreiddio gwasanaethau 

 Cydlyniad Cymunedol 

 Datblygu Cynaliadwy 

 Cydraddoldeb 

 Lleihau tlodi 
 
 

* Iach: Mae plant a phobl ifanc yn iach yn gorfforol ac yn emosiynol; Mae oedolion sy'n gweithio yng 
Nghastell-nedd Port Talbot yn iach yn emosiynol; ac mae pobl hŷn yng Nghastell-nedd Port Talbot yn 
annibynnol ac yn mwynhau ansawdd bywyd da.  

 


