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Ein Datganiad Cydraddoldeb 
 
“Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymroddedig i gyflawni mwy o gydraddoldeb fel 
cyflogwr ac wrth ymgymryd â phob agwedd o’i fusnes. Bydd y Cyngor yn sicrhau bod y 
gymuned rydym yn ei gwasanaethu a darpar aelodau staff yn cael cyfle cyfartal i 
ddefnyddio pob un o’n gwasanaethau a chyfleoedd. 
Bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau nad oes unrhyw un yn derbyn triniaeth llai ffafriol o 
ganlyniad i feddu ar nodwedd warchodedig benodol. Os yw’n amlwg bod anghydraddoldeb 
mewn triniaeth neu ganlyniad, bydd y Cyngor yn cymryd camau penodol i ddelio ag 
anghydraddoldeb o’r fath. 
Byddwn yn canolbwyntio ar adnabod materion anghydraddoldeb yn Nhorfaen a sut 
byddwn yn gweithio tuag at gael gwell canlyniadau i bobl lle mae tystiolaeth o 
anghydraddoldeb yn ein darpariaeth gwasanaeth. Credwn y gall holl ddinasyddion Torfaen 
ddisgwyl cael eu trin yn deg a chyda pharch wrth ddefnyddio neu ddod i gysylltiad â 
gwasanaethau’r Cyngor a byddwn yn gweithio’n agos gyda’r cyhoedd a’n partneriaid lle 
nad yw safonau felly yn amlwg. 
Mae sicrhau bod ein gwasanaethau yn helpu a chynorthwyo pobl sy’n agored i niwed yn 
ein cymunedau yn flaenoriaeth bwysig i’r Cyngor. Byddwn yn gweithio i wella a chynnal ein 
gwasanaethau fel eu bod yn cynorthwyo ac amddiffyn hawliau’r bobl a’r grwpiau sy’n dod 
dan y Ddeddf Cydraddoldeb.” 
 
Cyflwyniad  
 
Gallwn ond ddarparu gwasanaeth effeithiol os ydym yn cydnabod yr amrywiaeth sy’n 
bodoli yn ein cymunedau a galluogi ein gweithlu i ddiwallu anghenion a phryderon pob un 
o’n dinasyddion. 
Mae cydraddoldeb a thegwch yn sylfaen i waith ac ethos y Cyngor ar bob lefel. Er 
gwaethaf yr amgylchiadau economaidd caled rydym wedi eu wynebu fel Cyngor, rydym 
wedi parhau i geisio cyflawni tegwch ym mhob un o’n gwasanaethau ac ym mhob un o’n 
gweithgareddau. 
Mae Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar ein cynnydd ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
(2020 -2024) yn un o’r ffyrdd y mae’r Cyngor yn gwneud yn weladwy i ba raddau y mae’n 
cyflawni ei rwymedigaethau i gydnabod amrywiaeth a hybu mwy o gydraddoldeb. Mae’n 
adrodd llawer o’r hanes o ran ein cynnydd mewn perthynas â’r pum amcan cydraddoldeb y 
mae’r Cyngor wedi eu pennu ar gyfer ei hun, ond nid dyma’r stori gyflawn. Cafwyd llawer o 
lwyddiannau ac fe wnaed cynnydd ar faterion sy’n effeithio lles ehangach ein cymuned, ac 
ymhlith y sawl sy’n wynebu anfanteision yn arbennig, drwy hybu ein blaenoriaethau dan 
Gynllun Corfforaethol y Cyngor. 
 
Yn yr adroddiad hwn, rydym yn amlinellu’r gweithgareddau sydd wedi cael yr arwyddocâd 
mwyaf o ran cynnydd y Cyngor yn hyrwyddo mwy o gydraddoldeb a chyflawni 
cyfrifoldebau’r Cyngor dan y dyletswyddau cyhoeddus a gynhwysir yn y Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 yn ystod 2020-2021. 
 
Covid-19 
 
Mae adroddiad blynyddol eleni yn cynnwys cyfnod blwyddyn gyntaf y pandemig Covid-19. 
Felly, mae rhai meysydd gwasanaeth nad ydynt wedi gallu gwneud cynnydd ar eu camau 
gweithredu oherwydd pwysau’r pandemig.  
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Cyd-destun 
 
Yr Adroddiad Cydraddoldeb Strategol Blynyddol yw cynnydd Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Torfaen ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae’r adroddiad hwn ar gyfer y flwyddyn 
ariannol Ebrill 1af 2020 – Mawrth 31ain 2021, a dyma’r adroddiad blynyddol cyntaf ar 
gyfer y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 - 2024.   
 
Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar y 5 Amcan Cydraddoldeb Strategol ac yn ystyried y 
gwaith sy’n cael ei wneud dan y camau gweithredu ar gyfer pob un.   
 
Er gwaethaf yr amgylchiadau ariannol heriol iawn y mae’r sector cyhoeddus yn parhau i 
weithredu ynddo a phwysau’r pandemig CV-19, mae’r Cyngor wedi gallu gwneud cynnydd 
go iawn mewn nifer o feysydd yn ei Amcanion Cydraddoldeb, yn aml drwy waith 
partneriaeth, harneisio hyblygrwydd ac integreiddio ei waith i ddatblygu dull ystyrlon o ran 
cyflenwi ei flaenoriaethau i gymuned Torfaen.  
 
Mae’r blaenoriaethau cydraddoldeb y mae’r Cyngor wedi eu pennu, wrth gydnabod y bydd 
effeithiau ehangach yn y dyfodol ar wasanaethau a chymunedau o ganlyniad i’r pwysau 
ariannol presennol, wedi mynd beth ffordd drwy’r broses o ddatblygu’r gyllideb i gyfyngu’r 
effeithiau hynny, er wrth gwrs ni all eu dileu yn llwyr.  
 
Y Ddyletswydd Cydraddoldeb 
 
Fe wnaeth y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ddwyn at ei gilydd a disodli cyfreithiau gwrth-
wahaniaethu blaenorol gydag un Ddeddf. Daeth mwyafrif y Ddeddf i rym ar 1 Hydref 2010. 
Mae’r Ddeddf yn cynnwys dyletswydd cydraddoldeb sector cyhoeddus (y ‘ddyletswydd 
gyffredinol’). Daeth hon i rym ar 5 Ebrill 2011. 
 
Beth yw’r ddyletswydd gyffredinol? 
 
Nod y ddyletswydd gyffredinol yw sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a’r sawl sy’n 
ymgymryd â swyddogaeth gyhoeddus yn ystyried sut gallent gyfrannu yn gadarnhaol tuag 
at gymdeithas decach drwy hyrwyddo cydraddoldeb a pherthynas dda yn eu 
gweithgareddau beunyddiol. Mae’r ddyletswydd yn sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb 
yn cael eu cynnwys wrth ddylunio polisïau a chyflenwi gwasanaethau a’u bod yn cael eu 
harolygu’n rheolaidd. Bydd hyn yn cyflawni canlyniadau gwell i bawb. 
Mae gofyn i’r cyngor, dan Reoliadau’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau 
Statudol) (Cymru) 2011 i gynhyrchu adroddiad monitro blynyddol ar y camau y mae wedi 
eu cymryd i gyflawni’r ddyletswydd cydraddoldeb sector  cyhoeddus a’i Amcanion 
Cydraddoldeb ei hunan. Llywodraeth Cymru oedd y llywodraeth gyntaf i bennu 
dyletswyddau penodol ar wasanaethau cyhoeddus sy’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol dan y 
Ddeddf. Mae’r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ystyried sut maent yn 
cyfrannu’n gadarnhaol i gymdeithas decach drwy gyflenwi gwasanaethau wrth ystyried sut 
i ddileu gwahaniaethu.  
 
Mae gofyn i gyrff cyhoeddus dalu sylw at yr angen i: 
 
1. Ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddiad, erledigaeth ac ymddygiad arall a 

waherddir gan y Ddeddf.   

2. Hyrwyddo cydraddoldeb rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol 

a’r sawl nad ydynt.   
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3. Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a’r sawl nad 

ydynt.  

Mae’r canllawiau hyn yn cyfeirio at y dair elfen hon fel tri ‘nod’ y ddyletswydd gyffredinol ac 
felly pan fyddwn yn trafod y ddyletswydd gyffredinol rydym yn golygu’r tri nod. 
Mae’r dyletswydd gyffredinol yn delio gyda’r nodweddion gwarchodedig canlynol: 
 

• Oedran 

• Anabledd 

• Ailbennu rhywedd 

• Priodas a phartneriaeth sifil * 

• Beichiogrwydd a mamolaeth 

• Hil – yn cynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd 

• Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred 

• Rhywedd 

• Cyfeiriadedd rhywiol 

 
*Mae’r berthnasol i briodas a phartneriaeth sifil, ond dim ond o ran y gofyniad i ddileu 
gwahaniaethu mewn cyflogaeth. 
Defnyddir y term ‘grŵp gwarchodedig’ weithiau i gyfeirio at bobl sy’n rhannu nodwedd 
warchodedig. 
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 Ein Hamcanion Cydraddoldeb a’n Cynnydd 
 

Amcan 1 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyflogwr cyfle cyfartal, gyda gweithlu sy’n 
ymwybodol o ac yn deall pwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth 
 
Camau gweithredu 
 
a) Datblygu cyfres o hyfforddiant ar bynciau cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Mae gweithgor wedi dechrau cyfarfod i drafod sut gellir gweithredu hyn orau gyda’r nod o 
gyflwyno rhaglen hyfforddi ar gydraddoldeb yn ystod y flwyddyn 2021/22. 
 
b) Datblygu proses gynefino i staff a sicrhau bod y gwerthoedd a fanylir yn Sut 

Rydym yn Gweithio (gan gynnwys ymddygiad teg) wedi eu hymgorffori mewn 

goruchwyliaeth ac arfarniadau gwaith blynyddol. 

Yn seiliedig ar y pedwar gwerth, datblygwyd Sut Rydym yn Gweithio gan staff, mewn 
ymgynghoriad â staff. Mae’n nodi gwerthoedd cyffredin ac ymddygiad a ddisgwylir gan 
bob aelod staff e.e. “Rwy’n trin pawb yn deg heb wahaniaethu ac rwy’n parchu 
gwerthoedd eraill.” Mae’r canllaw yn sylfaen i lawer o’r polisïau sy’n dylanwadu ar daith y 
gweithiwr, gan gynnwys recriwtio, cynefino a rheoli perfformiad. Mae’r gwaith yn 
ymrwymo i sicrhau bod y gwerthoedd yn cael eu hymgorffori mewn cyfarfodydd un i un, 
goruchwylio ac arfarniadau gwaith blynyddol. Mae’r ddogfen yn cyd-fynd gyda’r agenda 
cydraddoldeb, gan atgyfnerthu disgwyliadau bod pobl yn cael eu trin yn deg ac yn 
atgyfnerthu hyn fel ein diwylliant. 
Ar ôl lansio Sut Rydym yn Gweithio, cynhaliodd y Grŵp Ffocws Staff ddigwyddiadau 
cyfranogiad yn edrych ar y broses gynefino i staff. Arweiniodd hyn at becyn cynefino 
arlein sydd nawr wedi ei gynhyrchu, sy’n cynnwys daran yn tanlinellu cyfrifoldebau 
cydraddoldeb holl aelodau staff ac yn pennu disgwyliadau gweithwyr newydd mewn 
perthynas â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. 
 

c) Ystyried arferion gorau mewn prosesau recriwtio ac ymgymryd ag arolwg i 

sicrhau ein bod yn recriwtio mor deg ag y bo modd. 

Wrth wneud cais am swydd, nid ydym yn gofyn am enw cyntaf, teitlau nac oedran fel bod 
pob cais yn cael eu trin ar eu haeddiant. Mae rheolwyr recriwtio yn cael eu hyfforddi mewn 
prosesau recriwtio teg ac effeithiol. 

d) Datblygu ein gwybodaeth o’n gweithlu drwy wella casglu data gweithlu i’n 

galluogi i ddileu unrhyw anghydraddoldebau. 

Mae’r newid mewn trefniadau gwaith yn ystod y pandemig wedi effeithio’n gallu i wneud y 
cynnydd a ragwelwyd i gwblhau data cydraddoldeb gweithwyr sydd gennym. Mae’r data 
anghyflawn yma yn effeithio ar ein gallu i adnabod meysydd lle gallwn wella cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant.  
 
Byddwn yn parhau i weithio tuag at gynnydd ar y cam gweithredu hwn. 
 
e) Hyrwyddo gweledigaeth Llywodraeth Cymru ac egwyddorion yr Arolwg 

Cydraddoldeb Rhywiau i geisio rhannu pŵer, adnoddau a dylanwad yn gyfartal i 

bob menyw, dyn a phobl anneuaidd. 
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Dim diweddariad i’w adrodd.  
 
f) Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau – cynnydd ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau 

mewn cyflog yn y gweithlu. 

Dim diweddariad i’w adrodd.  
 
g) Gweithredu’r Strategaeth Iechyd Meddwl 

Bydd hyn yn flaenoriaeth ym mlwyddyn adrodd 2021/22. 
 
h) Datblygu a gweithredu’r Strategaeth Gweithlu 

 

Bydd hyn yn flaenoriaeth ym mlwyddyn adrodd 2021/22. 
 

i) Hyrwyddo ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ar Nodweddion Gwarchodedig  

Oherwydd heriau’r pandemig, gan gynnwys capasiti staff, ni chafodd y cam gweithredu 
hwn ei flaenoriaethu fel ymdrech edrych at allan yn ystod 2020/2021. Yn hytrach, 
sianelwyd adnoddau i gymorth ymarferol i’r rhai a oedd yn gwarchod eu hunain, gan 
gynnwys yr henoed, anabl a’r rhai a oedd yn agored i niwed yn glinigol. 
 
j) Parhau i fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall ac ymdrechu i fod yn weithle 

cynhwysol i staff Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol 

Parhaodd y Cyngor i danysgrifio i raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall a manteisio 
ar gyfarwyddyd Stonewall a’u hawgrymiadau ar sut i fod yn fwy cynhwysol i’r gymuned 
LHDTC, o recriwtio i gylch bywyd cyfan y gweithiwr. 
Fel gydag unrhyw aelodaeth gorfforaethol, rydym yn parhau i fonitro i sicrhau ein bod yn 
cael gwerth am arian. 
 
Cychwynnodd AD waith ar ddwy ddogfen bolisi arwyddocaol, Polisi eang Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant a Pholisi Cynhwysiant Trawsrywiol. 
 
Creodd y pandemig a’r symudiad i gyfarfodydd arlein gyfleoedd i swyddogaeth 
cydraddoldeb ledled Cymru i gyfarfod yn fwy hwylus ac yn fwy rheolaidd, i fonitro 
effeithiau’r pandemig ac yn benodol y problemau roedd pobl gydag anabledd a 
nodweddion gwarchodedig eraill yn eu profi. Yn benodol, elwodd y rhwydwaith Cynghorau 
Balch o’r newid hwn a chynhaliwyd mwy o gyfarfodydd nag arfer i ystyried rhannu arferion 
da a sut y gall y grŵp hyrwyddo gweithleoedd cynhwysol at y dyfodol. 
Yn ystod Mis Hanes LHDTC (Chwefror 2021), gweithiodd Rhwydweithiau STAFF LHDTC+ 
o Gaerdydd a Rhondda Cynon Taf gyda CLlLC i gynhyrchu digwyddiad o’r enw Proud 
Insights a oedd yn ystyried manteision cael Rhwydweithiau Staff LHDTC. Rhannwyd y 
ffilm gydag AD, DG a swyddogion Grŵp Ffocws Staff yn Nhorfaen er ystyriaeth. 
k) Datblygu a gweithredu cynllun gweithredu Hyderus o ran Anabledd. 

Mae’r Cyngor wedi derbyn Statws Hyderus o ran Anabledd ar gyfer y cyfnod 22/05/2019 
hyd at 18/05/2022. 
 
Fel Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, rydym wedi ymgymryd a chwblhau yn llwyddiannus 
yr hunan-asesiad Hyderus o ran Anabledd ac rydym yn cymryd yr holl gamau craidd i fod 
yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. 
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Rydym yn ystyried uwchraddio statws Hyderus o ran Anabledd y Cyngor ac mae gennym 
gynigion sy’n cael eu hystyried i wella’r cymorth a roddwn i weithwyr sydd wedi colli 
beichiogrwydd, a’r sawl sy’n ailbennu yn y gweithle. 
 
Amcan 2 
 
Sicrhau bod pobl a chymunedau yn cael parchu eu hawliau ac yn teimlo’n ddiogel 
rhag trais a chamdriniaeth. 
 
a) Cynyddu ymwybyddiaeth o hawliau’r unigolyn 

Ar ôl cyhoeddi Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygiad) 2019, mae Torfaen wedi ymuno ag 
awdurdodau eraill Gwent i fabwysiadu agwedd Gwent eang i gefnogi’r gweithrediad a fydd 
yn cyflwyno fframwaith cyfreithiol newydd, Safonau Amddiffyn Rhyddid. Mae awdurdodau 
lleol Gwent yn cynnwys Cyngor Sir Caerffili, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Dinas Casnewydd, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan.  
 
Unwaith y bydd wedi ei weithredu, bydd y fframwaith Safonau Amddiffyn Rhyddid yn 
disodli’r Diogeliadau Amddifadu o Ryddid. Bydd y fframwaith yn cynnal yr Hawliau Dynol 
ac yn amddiffyn pobl 16+ nad oes ganddynt y capasiti i gydsynio i’w gofal neu drefniadau 
triniaeth sy’n gyfystyr ag amddifadiad o’u rhyddid. Mae’r newidiadau allweddol i’r 
fframwaith cyfreithiol fel a ganlyn: 
 

• Cod Ymarfer Deddf Galluedd Meddyliol diwygiedig a fydd yn ymgorffori’r fframwaith 
Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid (a fydd yn cynnwys manylion hawliau rhywun i apelio ac 
arolygiad dan y fframwaith newydd, gan gynnwys yr hawl i herio yn y llys) 

• Bydd y fframwaith yn alinio egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol  

• Bydd ymgynghori ar reoliadau newydd ac yna byddant yn cael eu cyhoeddi 

• Bydd y fframwaith yn berthnasol i’r sawl nad oes ganddynt y capasiti i gydsynio i’w 
trefniadau gofal neu driniaeth sy’n 16+ gan roddi’r un broses gyfreithiol iddyn nhw â 
phobl 18+. 

• Yn wahanol i’r Diogeliadau Amddifadu o Ryddid, bydd Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid 
yn berthnasol mewn unrhyw leoliad lle mae trefniadau triniaeth rhywun yn gyfystyr ag 
amddifadu.  

 

Mae cynllun gweithredu Gwent wedi ei ddyfeisio, ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar baratoi 
gweithlu’r rhanbarth a’r cyhoedd ar gyfer ymgynghoriad a’r newidiadau arfaethedig. Mae’r 
cynllun gweithredu wedi cwblhau Asesiad Tegwch a Chydraddoldeb drafft yn adnabod yr 
effaith ledled Gwent, gan arolygu wrth i ni symud tuag at ei weithredu.  
Wrth i ni aros am y cod ymarfer, rydym yn parhau i friffio a chynyddu ymwybyddiaeth ar 
draws y gweithlu, er mwyn paratoi a chynorthwyo i gefnogi’r cyhoedd yng Ngwent. Mae 
hyfforddiant ffurfiol yn cael ei ddrafftio gan y Llywodraeth a fydd yn cael ei fabwysiadu’n 
genedlaethol i roddi’r wybodaeth a’r sgiliau i’r gweithlu mewn iechyd a gofal cymdeithasol i 
ddefnyddio’r fframwaith cyfreithiol newydd ac i gefnogi cymunedau.  
 
Wrth i ni weithio tuag at weithrediad a chyflwyno’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid newydd, 
bydd yn hanfodol bod gweithluoedd ledled y sector a dinasyddion yn ymwybodol o’r effaith 
a gaiff hyn arnynt, ymwybyddiaeth o’r newidiadau arfaethedig a dealltwriaeth o’u hawliau 
neu eu cyfrifoldebau dan y fframwaith newydd. Bydd y gweithrediad yn annog cyfranogiad 
yn yr ymgynghoriad ar y cod ymarfer a darparu gwybodaeth sy’n hygyrch i’r cyhoedd. Dan 
y fframwaith newydd, bydd gofyn newid arferion i gydymffurfio gyda’r fframwaith cyfreithiol, 
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gydag ystyriaeth fanwl o’r asesiad o’r effaith gan sicrhau ymgysylltiad ac ymgynghoriad 
priodol.  
Er bod gweithrediad wedi cael ei oedi o fis Ebrill 2022, gyda dyddiad newydd i’w 
gadarnhau gan y Llywodraeth, bydd partneriaeth Torfaen a Gwent yn parhau lle’n briodol i 
ymgysylltu gyda staff a’r cyhoedd i gefnogi Gwent a’r gweithlu i baratoi cymaint ag y bo 
modd.  
 
b) Darparu cymorth i ysgolion i ymgorffori tegwch a chydraddoldeb yn eu cynlluniau 

a pholisïau ysgol. 

I sicrhau tegwch a chydraddoldeb, mae Ysgolion Iach yn parhau i ddarparu polisïau 
templed ar iechyd a lles i ysgolion yn seiliedig ar ganllawiau Llywodraeth Cymru e.e. 
Addysg Camddefnyddio Sylweddau ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. 
 
Mae’r cymorth a ddarperir gan Rwydwaith Cymru o Gynlluniau Ysgolion Iach yn seiliedig 
ar fesurau, gwerthoedd ac egwyddorion gwella iechyd Sefydliad Iechyd y Byd a Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, sy’n sicrhau tegwch a chydraddoldeb i bawb.   
 
c) Sicrhau bod gan holl ysgolion Torfaen strategaeth glir i wella ansawdd dysgu ac 

addysgu, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd, i leihau amrywiaeth o fewn yr 

ysgol fel bod pob disgybl, gan gynnwys bechgyn a dysgwyr sy’n agored i niwed, 

yn gwneud cynnydd priodol dros amser. 

Mae Swyddog Ysgolion Iach ac ABCh yn rhoi cymorth a chyngor i ysgolion ar agweddau’r 
cwricwlwm newydd, Maes Iechyd a Lles Dysgu a Phrofiad. 
Trefnwyd cyfarfodydd rheolaidd Cydgysylltwyr Ysgolion Iach i drafod datblygiadau yn y 
cwricwlwm iechyd a lles ac adnoddau dysgu ac addysgu.  
 
Anogir holl ysgolion uwchradd i gymryd rhan yn Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr y 
Rhwydwaith Ymchwil Ysgolion Iach (SHRN). Cynhelir yr arolwg bob dwy flynedd ac mae 
ysgolion sy’n cymryd rhan yn derbyn Adroddiad Iechyd a Lles Myfyrwyr unigol yn nodi 
meysydd o arferion da a materion sy’n achosi pryder mewn perthynas ag ystod o 
ymddygiad a chanlyniadau iechyd e.e. Bwyd a Ffitrwydd: Gweithgaredd  Corfforol, Lles ac 
Iechyd Emosiynol, Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau, Rhyw a Chydberthnasau. 
Dangosir y data mewn siartiau bar, fel rheol yn ôl oedran a rhywedd gyda chyfartaledd 
cenedlaethol ar gyfer merched a bechgyn yn cael eu dangos fel llinellau, ar gyfer cymharu. 
Mae’r Swyddog Ysgolion Iach ac ABCh yn cynorthwyo ysgolion i wella ymddygiad iechyd 
grwpiau a nodir sy’n achosi pryder.  
 
d) Gwella adrodd am gamdriniaeth, bwlio ac aflonyddiad seiliedig ar hunaniaeth 

mewn ysgolion a chymryd camau priodol fel y bo angen. 

Mae’r Swyddog Ysgolion Iach ac ABCh wedi arolygu ac ail-ysgrifennu Canllawiau Gwrth-
fwlio Torfaen a Pholisi ar gyfer Lleoliadau Addysg i alinio gyda chyfres dogfennau canllaw 
Hawliau, Parch a Chydraddoldeb Llywodraeth Cymru yn 2019. Caiff y canllawiau eu 
cyflwyno ysgolion bob tymor.  
 
Anogir ysgolion i gofnodi achosion o fwlio yn fewnol gan ddefnyddio ffurflenni a argymhellir 
gan Lywodraeth Cymru h.y. ‘Ffurflen cofnodi achos o fwlio’ a ‘Ffurflen cofnodi bwlio arlein’. 
 
Anogir ysgolion i adrodd am achosion a gadarnhawyd o fwlio mewn perthynas â’r 
nodweddion gwarchodedig bob tymor. Mae ysgolion cynradd yn cofnodi achosion o fwlio 
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drwy SIMS. Mae ysgolion uwchradd yn adrodd am achosion o fwlio a gadarnhawyd ar 
“Ffurflen Adroddiad Tymhorol”. 
Dadansoddir data i chwilio am batrymau a thueddiadau mewn ymddygiad bwlio. Cynigir 
hyfforddiant priodol i staff ysgol.  
Anogir pob ysgol i gymryd rhan yn Arolwg Gwrth-fwlio blynyddol Torfaen. Mae disgyblion 
yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3, 4 a 5 yn ymateb i gyfres o gwestiynau yn ymwneud â’u 
profiad o fwlio yn yr ysgol. Mae adroddiadau bwlio unigol yn cael eu cyflwyno i ysgolion ar 
gyfer gwneud gwaith gwrth-fwlio yn y dyfodol.    
 
e) Monitro lefelau achosion / troseddau casineb yn Nhorfaen drwy’r Hwb Diogelwch 

Cymunedol. Gweithredu unrhyw gamau angenrheidiol. 

Bob wythnos mae manylion holl droseddau casineb a adroddir i Heddlu Gwent yn cael eu 
hanfon at y Tîm Cydlyniant. Caiff hyn ei fonitro ac mae unrhyw beth o nod yn cael ei 
drafod yn y fforymau priodol. Cyfarfodydd partneriaeth yw’r prif lwyfan ar gyfer 
monitro/casglu tensiynau cymunedol ac mae perthnasau partneriaeth yn gryfder arbennig. 
Rydym hefyd yn monitro llwyfannau cyfryngau cymdeithasol (ffynhonnell agored) ac yn 
gweithio gyda thimau cyfathrebu a diogelwch cymunedol i liniaru a, lle’n briodol, targedu 
gwrth-naratif. Mae tensiynau yn bennaf wedi bod ynglŷn â Covid, gyda rhethreg gwrth-
frechlyn yn parhau i achosi diffyg ymddiriedaeth yn y rhaglen frechu a naratif dde-eithaf 
sy’n canolbwynio ar ymfudo ac adsefydliad  byd-eang. 
 
f) Darparu hyfforddiant i staff sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o gydraddoldeb a 

materion yr iaith Gymraeg, gan rymuso staff i adnabod a delio gyda 

gwahaniaethu a stereoteipio. 

 

Yn gynnar yn 2021, cyflwynodd Anabledd Dysgu Cymru nifer o gyrsiau i staff y Cyngor yn 

ystyried y rhwystrau i gyfathrebu rydym yn eu rhoi yn anfwriadol yn ein llenyddiaeth ac 

awgrymiadau ar wneud ysgrifennu yn fwy hygyrch, yn enwedig i bobl ag anabledd dysgu. 

Cafwyd presenoldeb da gan amrywiol feysydd gwasanaeth gan gynnwys ysgrifenwyr 

polisi, staff gofal cymdeithasol a’r tîm cyfathrebu. 

Mae gweithgor wedi ei sefydlu i ddechrau ystyried rhaglen hyfforddiant i staff ac aelodau.  
Bydd hyn ar waith erbyn 2021/22. 

Mae’r tîm wedi bod yn adnabod a lliniaru tensiwn yn y gymuned (troseddau casineb, 
eithafiaeth, pryder) ym ymwneud â Brexit a Covid, ac mae capasiti ychwanegol dau 
Swyddog Cydlyniad Cymdeithasol rhanbarthol wedi caniatáu mwy o gefnogaeth weithredol 
i ymgysylltu’n rhagweithiol gyda chymunedau lleiafrifol. Drwy gydol y cyfnod adrodd hwn, 
mae’r Tîm Cydlyniant wedi cynnal ymgysylltiad rheolaidd gyda grwpiau sy’n agored i 
aflonyddiad er enghraifft, dinasyddion yr UE, cymunedau BAME a grwpiau nodweddion 
gwarchoedig eraill. 
 
Cynrychiolir Swyddogion Cydlyniant mewn fforymau lleol priodol – lle mae monitro 
cydlyniant/tensiwn yn eitem safonol ar agenda cyfarfodydd partneriaeth diogelwch 
cymunedol, a hyd yma mae ein cyfranogiad ni yn y fforymau hyn wedi delio gyda phatrymau 
ymfudo, troseddau casineb a monitro cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn wedi helpu i gyfeirio 
ymdrechion y tîm i dargedu a lliniaru tensiynau, er enghraifft gweithdai gwrth-wahaniaeth 
mewn ysgolion, cyflafareddiad cymunedol – mewn perthynas ag anghydfod rhwng 
cymdogion lle rydym wedi gweithio gyda’r Heddlu ar anghydfod cymunedol parhaus – a 
sefydlu gwrth-naratif ar y cyfryngau cymdeithasol (yn gysylltiedig â themâu/ymgyrchoedd 
cydraddoldeb). 
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g) Gweithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol ar drais yn erbyn menywod, cam-

drin domestig a thrais rhywiol i adnabod a delio gyda digwyddiadau. Mae hyn yn 

cynnwys materion o gam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn dynion. 

Bydd Diogelwch Cymunedol yn parhau i annog cyfranogiad ehangach gyda phartneriaid 
drwy’r Hwb Lleihau Trosedd ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn Nhorfaen. Bydd hyn yn 
cynnwys trafodaeth yn ymwneud a materion cam-drin domestig a thrais rhywiol heb 
wahaniaeth rhwng rhywedd neu hunaniaeth rywiol. Wrth i droseddau/ymddygiad 
gwrthgymdeithasol gael eu hadrodd i Heddlu Gwent, rydym ym parhau i weithio mewn 
partneriaeth â nhw i ddelio gyda holl achosion o drais a rhoi cymorth drwy’r broses 
ymddygiad gwrthgymdeithasol i ddioddefwyr. Rydym yn delio’n rheolaidd gydag achosion 
o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ymwneud â dioddefwyr sy’n agored i niwed a rhai ar yr 
ymylon yn y gymuned ac mae grwpiau datrys problemau yn ceisio cefnogi’r mwyaf agored 
i niwed yn ein cymunedau yn rheolaidd. O fewn Gwent, mae’r broses o leihau ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn cael ei adlewyrchu ar draws awdurdodau lleol ac mae aliniad gydag 
agenda ehangach Gwent drwy Gwent Ddiogelach, sy’n ceisio cydgysylltu agweddau i 
leihau risg i’r sawl a dybir yn fwyaf agored i niwed. 
 
h) Gwaith gyda phartneriaid i rwystro a chynyddu ymwybyddiaeth o eithafiaeth 

dreisgar 

Prevent a Protect yw dau o’r pedwar piler yn y Strategaeth CONTEST.  Mae bwrdd 
Contest Gwent wedi ei alinio gyda gwaith lleol Prevent/Protect yn Nhorfaen ac fel rhan o’i 
waith, mae’n ceisio sicrhau bod cysylltiadau agos yn cael eu sefydlu gyda’r Swyddfa 
Gartref a Bwrdd Contest Cymru Gyfan i ledaenu gwybodaeth ar risgiau a rhoi trosolwg a 
chyfarwyddyd i bob partneriaeth sy’n gweithio yn yr arena Prevent/Protect. 
 
i) Hyrwyddo amrywiaeth cymunedol 

Dan yr agenda Prevent, mae Diogelwch Cymunedol Torfaen yn cynnal cyfarfodydd Panel 
Channel rheolaidd sy’n canolbwyntio ar y sawl sydd mewn perygl o gael eu radicaleiddio. 
Rheolwr unigolion drwy’r grŵp hwn sy’n ymgorffori swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Torfaen ac asiantaethau eraill lle bo’n briodol. Mae mecanwaith adrodd o mewn i 
Ddiogelwch Cymunedol o adrannau o fewn Torfaen a mynediad hefyd at swyddog heddlu 
penodol i gynorthwyo staff gyda gwneud adroddiadau am unrhyw bryderon yn ymwneud ag 
unigolion.   
 
Dan yr agenda Protect, rydym wedi sefydlu grŵp i ystyried y posibilrwydd o ymosodiad gan 
derfysgwyr yn canolbwyntio ar leoliadau a gallu, sef Grwpiau Parodrwydd Diogelwch 
Amddiffynnol. Mae’r grwpiau hyn yn ymateb i’r Ddyletswydd Amddiffyn sydd i ddod a fydd 
yn effeithio pob awdurdod lleol, partneriaid a’r cyhoedd yn 2022/23.  Disgwylir y bydd y 
Ddyletswydd yn ei gwneud yn statudol ystyried y posibilrwydd ac effaith ymosodiadau yn y 
dyfodol yn Nhorfaen drwy broses gynllunio gymesur sy’n gyfartal â’r risg a’r bygythiadau yn 
yr ardal. 
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j) Monitro tensiynau cymunedol 

Gweler cam gweithredu E. 
 
k) Ymgysylltu gyda gwladolion yr UE mewn perthynas â Chynllun Adsefydlu’r UE 

Er bod heriau’r cyfnod clo wedi rhwystro’r dulliau arferol o gyflenwi gweithgareddau 
cydlyniant, mae hefyd wedi rhoi cyfle i’r tîm cydlyniant ystyried ymgysylltu’n ddigidol. Er 
enghraifft, mae ein hymgyrchoedd ar ddyddiadau coffa cysylltiedig â chydraddoldeb – mis 
hanes pobl dduon, wythnos ymwybyddiaeth o ffoaduriaid, mis hanes LHDTC – wedi 
canolbwyntio mwy nag erioed ar lwyfan digidol ac mae hyn wedi caniatáu i ni gael 
presenoldeb mwy rhyngweithiol ar y cyfryngau cymdeithasol.  
 
Mae gwaith amrywiaeth cymunedol yn y cyfnod hwn wedi cynnwys: 
 
Ymgyrch Ymwybyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol a chystadlaethau a lansiwyd drwy 

ysgolion gorllewin Gwent ar Fis Hanes Pobl Dduon (MHPDd) ac Wythnos Ymwybyddiaeth 

o Droseddau Casineb (MYDC) 

  

Trosolwg o weithgareddau MYDC – cydweithredu gyda Greigiau Gwent i hyrwyddo MYDC 
yn eu gêm gartref yn ystod yr wythnos. Roedd yn cynnwys gwybodaeth ar ddiwrnod y gêm, 
cyhoeddiadau, darlun baner MYCD gyda chwaraewyr cyn y gêm. Roedd hefyd yn cynnwys 
noddi peli’r gêm, gwerthu crysau t MYDC o gystadleuaeth leol a chyflwyno enillwyr y 
gystadleuaeth hon gyda nwyddau’r Dreigiau. 
Hefyd, prynodd y Tîm Cydlyniant a dosbarthu matiau cwrw i bob clwb rygbi cysylltiedig ar 
draws rhanbarth gorllewin Gwent. Mae’r matiau cwrw yn cynnwys logo cydraddoldeb y 
Dreigiau a’r hashnodau #RugbyForAll #RugbyAgainstRugby #HateHurtsWales  
Rydym hefyd wedi dyrannu cyllid i 5 sefydliad trysydd sector a’u cynorthwyo i gyflenwi eu 
gweithgareddau drwy gydol yr wythnos.  
 

• Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc  

• Radio BGFM sy’n cynnwys cyfweliad VS 

• MenterCaerfilli  

• Cymdeithas Sipsiwn a Theithwyr Torfaen  

• Sgowtiaid CRAI  

 

Yn ystod y cyfnod hwn rydym hefyd wedi ystyried dulliau eraill o gyfathrebu a dweud stori 
ac rydym nawr yn datblygu podlediadau lleol ar themâu amrywiaeth ethnig a diwylliannol, 
gan ganiatáu dulliau newydd o ymgysylltu a hyrwyddo lleisiau nas clywir mor aml. 
Rydym wedi cynnwys aelodau’r gymuned ac arweinwyr ffydd yn yr arweiniad i wythnos 
rhyng-ffydd 2021. Yn ystod yr wythnos cynhaliwyd digwyddiad mewn partneriaeth â Heddlu 
Gwent a ddaeth ag arweinwyr cymunedol at ei gilydd a helpu hyrwyddo pwysigrwydd ffyrdd 
mewn cymunedau, yn enwedig o ystyried y pandemig. Roedd y digwyddiad hefyd yn helpu 
i roi llais i grwpiau cymunedol sy’n llai gweladwy yn ein cymunedau. Hyrwyddwyr y 
digwyddiad hwn arlein. 
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l) Parhau gydag ymgysylltiad yr ALl gyda Chynllun Adsefydlu Ffoaduriaid y DU 

m) Ymgymryd ag Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 

Cychwynnwyd asesiad yn ystod y cyfnod adrodd i ddiweddaru GTAA Torfaen 2016 (2016-
21) a fyddai fel arfer wedi ei arolygu yn 2021, o ystyried y gofyniad cyfreithiol i’w wneud 
bob 5 mlynedd. Fodd bynnag, mewn llythyr gan Lywodraeth Cymru (dyddiedig 16eg 
Rhagfyr 2020) cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog ei bwriad i ymestyn y cyfnod arolygu ar 
gyfer ymgymryd â GTAA 12 mis ar gyfer yr Awdurdodau Lleol hynny y mae eu hasesiad 
i’w wneud erbyn 2021. 
 
Amcan 3 
 

Drwy gydol y cyfnod hwn, rydym wedi blaenoriaethu cynyddu ymwybyddiaeth o Gynllun 
Adsefydlu’r UE (EUSS) ac wedi gweithio’n gydweithredol gyda phartneriaid megis Cyngor 
ar Bopeth, Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru, ynghyd â’r Heddlu a 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig – gan ddefnyddio rhwydweithiau lleol, cylchlythyrau 
i drigolion a’r cyfryngau cymdeithasol i gynyddu ymwybyddiaeth. Rydym hefyd wedi cefnogi 
(drwy’r gyllideb Cydlyniant) dosbarthu llenyddiaeth EUSS ac wedi sicrhau bod gwybodaeth 
ar gael – mewn nifer o ieithoedd yr UE – ar draws y rhanbarth i bob adran, ysgol ac adeilad 
cymunedol. Rydym hefyd wedi cynnal sesiynau galw heibio mewn llyfrgelloedd i hyrwyddo’r 
cynllun ac rydym wedi defnyddio cyllid EUSS (gan LlC) i brynu lle hysbysebu arlein ac i 
gomisiynu hysbyseb radio (roedd yr hysbyseb ar Capital yn rhedeg tan i’r cynllun ddod i 
ben), ac rydym hefyd wedi cynnal seminarau arlein i gymunedau ac arweinwyr 
gwasanaethau i ddysgu mwy am sut i wneud cais i’r EUSS ac ar gawliau dinasyddion yr UE 
heibio cau’r cynllun. At hyn, rydym wedi sefydlu gwasanaethau ‘rydym yn ddigidol’ ym mhob 
bwrdeistref yng ngorllewin Gwent, sy’n golygu bod gan lyfrgelloedd lleol y gallu i 
gynorthwyo’r sawl a oedd yn gwneud cais. 
 

Drwy gydol y cyfnod adrodd hwn, mae’r tîm Cydlyniant wedi parhau i gefnogi Awdurdodau 
Lleol gyda’r cyfranogiad yn y rhaglenni Personau sy’n Agored i Niwed / Adsefydlu Plant (a 
elwir nawr yn Gynllun Adsefydlu’r DU). Mae hyn wedi sicrhau bod gan yr Awdurdodau Lleol 
y capasiti i ddelio gydag anghenion newydd adsefydlu Affganiaid. Yn 2021 rhoddodd Polisi 
Adsefydlu a Chymorth Affgan, a ddatblygodd o ganlyniad i luoedd NATO yn tynnu allan o 
Affganistan, gyfrifoldeb ar ALl i chwarae rhan yn croesawu’r newydd-ddyfodiaid. Wrth 
ymateb, roeddem yn gallu symud yn gyflym ac fel rhanbarth rydym eisoes wedi adsefydlu 4 
teulu (gorllewin Gwent). Mae Torfaen yn parhau i fod yn un o’r awdurdodau arweiniol o ran 
ymdrechion Cymru a ledled gorllewin Gwent mae ALL wedi addo adsefydlu hyd at 20 teulu 
(6 yn Nhorfaen) 
Fel rhan o’r gefnogaeth ddyddiol a roddir i’r cynlluniau hyn, mae’r tîm Cydlyniant hefyd wedi 
rheoli’r contractau ar gyfer cymorth ESOL – sydd wedi ei gaffael i sicrhau bod pob teulu yn 
derbyn darpariaeth gyson, a’r contract gweithiwr achos a gyflwynwyd gan Displaced People 
In Action (DPIA). 
 
Mae’r tîm cydlyniant cymunedol hefyd wedi cefnogi Torfaen mewn perthynas â symud 
ymlaen gyda’r penderfyniad i gymryd rhan yn y cynllun Gwasgariad Lloches. Cafwyd 
trafodaeth i gymryd rhan mewn peilot o’r cynllun a chanolbwyntio ymdrechion lleol ar gefnogi 
teuluoedd. Rydym nawr yn cydgysylltu ymdrechion ac yn ymgynghori ar ddarpar eiddo 
mewn perthynas a’r cynllun gwasgaru. Mae’r gwaith hwn hefyd wedi cynnwys datblygu 
memorandwm o ddealltwriaeth rhwng awdurdodau lleol a’r Swyddfa Gartref ar delerau’r 
rhaglen beilot  
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Gweithio i ddileu anfanteision a rhwystrau sy’n ei gwneud yn anodd i bobl gael 
mynediad at yr un cyfleoedd a phawb arall. 
a) Gwell amgylchedd adeiledig cymuned Torfaen a hygyrchedd ehangach adeiladau 

cyhoeddus mannau gwaith y Cyngor o fewn moddion fforddiadwy. 

Ni wnaed cynnydd tuag at hyn yn ystod 20/21. 
 
b) Parhau gyda’r broses flaenoriaethu fel bod gwelliannau yn cael eu gwneud o fewn 

yr adnoddau sydd ar gael a bod y gwelliannau yn cael eu targedu i ddarparu’r 

manteision cymunedol a chynhwysol mwyaf. 

Yn ystod 2020/21 bu gwaith ar yr ysgolion canlynol: 
 

• St Albans  

• Ysgol Gynradd Nant Celyn  

• Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer  

• Ysgol Gynradd Dewi Sant 

• Ysgol Gynradd Pontnewydd  

• Ysgol Gynradd Maendy  

• Ysgol Gynradd Blenheim Rd  

• CIP Hollybush  

• CIC Penygarn  

• Ysgol Gynradd y Dafarn Newydd 

• Ysgol Bryn Onnen 

• Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Charles William (Casnewydd) 
 

c) Parhau gyda’r broses flaenoriaethol i fod yn weithredol a delio gyda phroblemau 

hygyrchedd yn rhaglen adnewyddu a thrwsio’r Cyngor. 

 

Ni wnaed cynnydd tuag at hyn yn ystod 20/21. 
 

d) Parhau i weithredu nifer o gynlluniau. Yn nodweddiadol, bydd y rhain yn symud 

ymaith rwystrau ffisegol i gael mynediad i adeiladau ledled asedau adeiladau’r 

Cyngor. Hefyd yn berthnasol i leoliadau cymunedol sy’n effeithio symudedd a 

mynediad pobl anabl ar briffyrdd cyhoeddus a llwybrau cyhoeddus. Er enghraifft, 

cyflwyno croesfannau isel gan ddefnyddio cyllid cyfalaf y Cyngor ac o ffynonellau 

ariannu eraill ar gyfer cynlluniau gan gynnwys Llwybrau Diogel yn y Gymuned. 

Ni wnaed cynnydd tuag at hyn yn 20/21 ond mae ymgynghoriad helaeth ar lwybrau teithio 
llesol nawr ar y gweill ac fe gaiff ei fanylu yn adroddiad 2021/2022. 
 
Cafwyd trafodaethau rhwng Fforwm Mynediad Torfaen a Thîm Etholiadau CBST ar 
hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio ac mae cynnig wedi ei wneud i gynnwys aelodau FfMT 
mewn asesiadau o adeiladau a ddefnyddir ar gyfer etholiadau yn y dyfodol. 
 

e) Drwy gynnwys gwelliannau hygyrchedd ffisegol yn y broses safonol o reoli stadau 

Ni wnaed cynnydd tuag at hyn yn ystod 20/21. 
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f) Monitro pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET), 

neu sydd mewn perygl o ddod yn NEET a darparu rhaglenni cymorth i helpu 

unigolion i gael swyddi, addysg neu hyfforddiant diogel. 

 

Mae’r sawl sydd mewn perygl o ddod yn NEET mewn ysgolion yn cael eu monitro ac mae 
cynllunio yn cael ei wneud gydag ysgolion a Gyrfa Cymru. Rydym wedi sefydlu cymorth 1 i 
1 ychwanegol ar gyfer y sawl sydd mewn mwyaf o berygl o ddod yn NEET yn gadael 
Blwyddyn 11.  
 
Rydym wedi targedu’r bobl ifanc hynny drwy’r haf a’r hydref i geisio sicrhau eu bod yn cael 
eu cynorthwyo i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Y ffigwr ar gyfer pobl ifanc NEET yn 
gadael yr ysgol yn 2020 oedd rhyw 26 allan o garfan o 1100, pob un gyda rhwystrau 
arwyddocaol i symud ymlaen. Nid yw’r ffigurau ar gyfer 2021 wedi eu cadarnhau eto.  
 
Y prif raglenni cymorth yw prosiect Ysbrydoli i Gyflawni, sy’n targedau pobl ifanc mewn 
perygl yn yr ysgol uwchradd ac sydd ag aelod staff ym mhob ysgol, ac Ysbrydoli i Weithio 
sy’n targedu pobl ifanc ddi-waith 16-24 oed.  
 
Cafodd CV-19 effaith fawr ar bobl ifanc yn yr ysgol gyda llawer ddim yn mynychu, yn 
enwedig myfyrwyr blwyddyn 11. Er gwaethaf y rhwystrau a’r anawsterau a grëwyd gan y 
pandemig, roedd y ffigurau yn isel ar gyfer y flwyddyn.  
 

g) Cyflwyno ymyraethau datblygu economaidd ac adfywio sydd â ffocws ar greu 

cyfleoedd cymdeithasol-economaidd i drigolion iau a’n cymunedau mwyaf 

difreintiedig. 

Creodd y gweithgaredd economi sylfaenol a gyflwynwyd drwy’r Gronfa Herio (Chwefror 
2020 – Mawrth 2021) gyfleoedd cymdeithasol-economaidd i drigolion iau a’n cymunedau 
mwyaf difreintiedig.  
 
Mae gan Bont-y-pŵl boblogaeth gymdeithasol-economaidd gymysg, gydag ardaloedd o 
dlodi mawr yn agos at ardaloedd o ffyniant cymharol. Mae tair ward ym Mhont-y-pŵl yn 
syrthio i’r 10% o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. Cyflwynwyd y prosiect Cronfa 
Herio o ganol Tref Pont-y-pŵl mewn canolfan fusnes newydd o’r enw Hyb2, a leolir ym 
Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Er bod y prosiect wedi ei gyflwyno yn ystod y pandemig 
CV-19, llwyddodd i gefnogi a chyflenwi allbynnau a chanlyniadau a ddarparodd gyfleoedd i 
bobl ifanc a chefnogi ffyniant cymunedau yn ac o amgylch Pont-y-pŵl. 
 

• Gwella sgiliau’r gweithlu lleol – roedd y prosiect yn gwneud y mwyaf o’r potensial i 
gynyddu cyflogaeth a busnesau newydd ym Mhont-y-pŵl 

• Landlordiaid – creu galw am unedau yn y dref. Drwy’r prosiect ymgysylltwyd â 
Landlordiaid i drafod lefelau rhent, gan eu galluogi i osod eu heiddo sydd wedi bod yn 
wag am gyfnodau maith o amser. 

• Cymunedau – nwyddau a gwasanaethau sylfaenol ar gael yn lleol, gan ddelio gyda 
thlodi cludiant drwy eu galluogi i gael mynediad at y nwyddau a’r gwasanaethau hyn yn 
eu tref nhw. Bydd cyfleoedd gwaith newydd yn galluogi i drigolion lleol fyw a gweithio 
yn lleol. 

• Mae Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl a Phartneriaeth Adfywio Pont-y-pŵl yn cynnwys 
aelodau cymuned a busnesau lleol sydd wedi amlygu’r angen i lenwi unedau gwag er 
mwyn dod â bywiogrwydd yn ôl i’r Stryd fawr. Nod y prosiect oedd adfer canol y dref, 
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gan greu llwyfan cryfach ar yr hwn y gall Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl adeiladu arno wrth 
gyflenwi digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol. 

• Pobl ifanc - - roedd y prosiect yn cefnogi rhagolygon gwaith at y dyfodol ac yn rhoi’r 
gallu i’r cenedlaethau iau aros yn yr ardal i fyw a gweithio      
 

Manteision i Ganol y Dref 

• Llai o unedau gwag 

• Adfywio canol y dref 

• Canol y dref fywiog 

Manteision i ddinasyddion 

• Ystod o nwyddau a gwasanaethau ar gael ar eu stryd fawr leol 

• Cyfleoedd cyflogaeth ehangach yn lleol i ddinasyddion a NEETS 

• Y gallu i aros yn yr ardal i fyw a gweithio 

• Cyfle i wella eu sgiliau 

Y THP 
 
1: Mae’r THP wedi cyflenwi X1 wythnos o Addysg Amgen Ysgolion (CA2). Mae’r wythnos 
hon yn ymwneud â’r X2 wythnos a oedd wedi eu canslo oherwydd Covid. Rwyf wedi 
atodi’r ‘amserlen’ sy’n amlinellu’r cyflenwi. Roedd yn ymgysylltu gyda X57 o ddisgyblion 
Blwyddyn 5. Ysgol – Ysgol Dreftadaeth Blaenafon a Reolir yn Wirfoddol (BHVC) 
 
Dylai’r wythnos sydd ar ôl gael ei chyflenwi erbyn diwedd y mis hwn – bydd hyn yn 
cwblhau’r cyflenwad cyffredinol ar gyfer y ‘prosiect’ hwnnw.  
 
2: Digwyddiad Diwrnod Treftadaeth y Byd (CA7)  Digwyddiad rhithwir wedi ei greu. 
Artistiaid yn gweithio gyda 2 ysgol gynradd (Ysgol Bryn Onnen – Ysgol Gymraeg ei 
Chyfrwng a BHVC). 
 
Cymerodd X107 disgybl ran i greu oriel gelfyddyd rithwir a cherddi rap. 
 
Ar wahân i ymgysylltiad gwirionedd drwy gyflenwi, cafodd y digwyddiad rhithwir ei wylio 
gan 15,936 ar Facebook (dim dadansoddiad o’r oedran ar gael) 
 
3: Mae ymgysylltu gyda phobl ifanc wedi cynnwys gweithio gyda 2 Llysgennad Ieuenctid 
o’r Hwb. Mae’r gwaith yn cynnwys gweithio gyda 2 Lysgennad i gefnogi ymchwil i ‘Dadau 
Sylfaenu Blaenafon’ a datblygu brîff tendro ar gyfer artist ffilmiau (ffilm ddogfen CA6). Yn 
anffodus, nid oedd y tendr yn llwyddiannus felly bydd hyn yn cael ei ail-ystyried. 
 
4: Roedd y THP yn offerynnol fel pwynt cyswllt ar gyfer y ‘Lansiad Roced’ fel y cafodd ei 
ddatblygu a’i gyflenwi gan The Tin Shed. (Cynhaliwyd yng Ngwaith haearn Blaenafon). 
Cysylltwyd â’r THP gan The Tin Shed i gael gwybodaeth/cyngor a chymorth ar gyfer 
cysylltiadau cymunedol. Roedd peth o’r wybodaeth yn cynnwys cysylltiadau gyda’r Hwb a 
2 ysgol gynradd a 2 glwb rygbi lleol. Roedd yr ymgysylltiad a’r digwyddiad hefyd wedi eu 
hysbysebu gyda thaflenni a chyfrif Instagram THP. 
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Er nad yw’r uchod yn weithgaredd y THP, mae’n arddangosiad o’r gwaith hyrwyddo a 
rhwydweithio a ymgymerir gan y THP i gefnogi ymgysylltiad cymunedol. 
 

h) Cyflenwi gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr sy’n cynyddu mynediad pobl ifanc ar 

ddeunyddiau dysgu o ansawdd, cefnogi’r sawl sydd fwyaf agored i niwed i reoli eu 

hiechyd a’u lles eu hunain, a chefnogi pobl sy’n agored i niwed sy’n chwilio am 

waith i gael cyfleoedd arlein a chael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a swyddi arlein 

Cyflenwi gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr sy’n cynyddu mynediad pobl ifanc at 
ddeunyddiau dysgu o ansawdd: 
 

• Y cyntaf yng Nghymru i sefydlu gwasanaeth Cais a Chasglu sy’n dosbarthu ceisiadau 
penodol a bwndeli llyfrau i gefnogi darllen a dysgu yn y cartref yn y cyfnod clo 

• Cyflenwi Her Ddarllen gyfunol yr Haf gyda gweithgareddau arlein a wyneb yn wyneb 

• Cymryd rhan mewn cynllun peilot gydag Ymddiriedolaeth Lyfrau Cymru i ddosbarthu 
pecynnau Bookstart o lyfrgelloedd yn y cyfnod clo 

• Cyflwyno gweithgareddau digidol cysylltiedig â llyfrau yn lle sesiynau wyneb yn wyneb 
yn y cyfnod clo 

 
 
Cefnogi’r sawl sydd fwyaf agored i niwed i reoli eu hiechyd a’u lles eu hunain: 
 

• Sefydlu gwasanaeth cynnar Cais a Chasglu yn y cyfnod clo i sicrhau bod manteision 
darllen ar iechyd a lles pobl yn cael ei gynnal  

• Buddsoddiad a hyrwyddo ychwanegol yn y gwasanaeth llyfrau digidol BorrowBox i 
drigolion 

• Cydweithredu gyda gwasanaeth gwirfoddolwyr Torfaen i sicrhau y gellid dosbartuh 
bwndeli llyfrau i’r rhai mwyaf unig ac agored i niwed 

• Roedd y gwasanaeth cyfeillio Library@Home yn sicrhau cysylltiad cynnar gyda’n 
cwsmeriaid mwyaf agored i niwed yn y cyfnod clo  

• Rôl gyfeirio i wasanaethau cymorth eraill i’r cwsmeriaid roeddem mewn cysylltiad a nhw 
 

Cymorth i’r sawl sy’n chwilio am waith: 
 

• Ailsefydlu mynediad TG cyhoeddus ar y cyfle cyntaf wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo 
lacio, gyda deunydd wedi ei argraffu am ddim i bawb 

• Cynnig cymorth o bell i gwsmeriaid a oedd angen cymorth gyda TG yn eu cartrefi 

• Gweithio gydag Addysg Oedolion CBST i ailsefydlu cymorth un i un, ar y safle, pan 
roeddem yn gallu gwneud hynny 

• Rôl gyfeirio i wasanaethau cymorth eraill i’r cwsmeriaid roeddem mewn cysylltiad â nhw 
 

i) Cynorthwyo, amddiffyn a galluogi i bobl sy’n agored i niwed gyflawni canlyniadau 

positif a lles 

Cymerwyd agwedd bartneriaeth gref tuag at gynorthwyo ac amddiffyn pobl sy’n agored i 
niwed yn ystod y pandemig, a gweithiodd y Cyngor yn agos gyda Chynghrair Wirfoddol 
Torfaen i harneisio gwirfoddolwyr i gefnogi’r sawl a oedd mewn angen mwyaf. 
Roedd Age Connect Torfaen yn darparu galwadau ffôn lles i aelodau’r Fforymau 50+ yn 
ystod y cyfnodau clo a rhoddodd y swyddog ACT a ariennir gan y Cyngor i weinyddu’r 
fforymau gymorth ymarferol i lawer o bobl hŷn agored i niwed ledled Torfaen, ynghyd â 
staff arall yn y sefydliad.   



 18 

j) Hyrwyddo materion amddiffyn ac ymgysylltu’n ehangach gyda phlant anabl  rhai 

sy’n agored i niwed. 

Ar ôl arolygiad AGC, ffurfiodd y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd grŵp gorchwyl a 
gorffen i edrych ar arolygu a diweddaru gwybodaeth i bobl ifanc sy’n berthnasol i blant yng 
ngofal yr ALl.  
 

k) Integreiddio ystyriaeth o’r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd i brosesau 

cymryd penderfyniadau strategol 

Mae’r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd wedi ei chynnwys yn yr Asesiad Effaith 
Integredig ar gyfer cymryd penderfyniadau. 
 
Mynychodd uwch reolwyr ac aelodau sesiwn hyfforddiant ar y ddyletswydd a’r 
disgwyliadau. 
 

i) Lleihau anfantais economaidd a thlodi a wynebir gan y sawl sydd â nodweddion 

gwarchodedig penodol (e.e. anabledd, oedran) o ganlyniad i lai o fynediad at y 

cyfle i gael gwaith a chymorth lles annigonol. 

Parhaodd y tîm Partneriaethau, Polisïau a Chydraddoldeb yn yr UCGC i roddi cymorth 
gweinyddol i’r Grŵp Prosiect Diwygio Lles (WRPG), gan sicrhau bod anghenion pobl gyda 
nodweddion gwarchodedig sydd wedi eu heffeithio mewn ffordd anghymesur yn aros ar 
flaen meddyliau cyfunol yr aelodau.  
 
Cynhaliwyd pum cyfarfod WRPG dros gyfnod adrodd y flwyddyn, gyda thimau allweddol y 
Cyngor yn cynnwys, ond heb fod wedi eu cyfyngu i Meithrin Cymunedau Cydnerth, 
Cymunedau am Waith a Refeniw a Budd-daliadau yn cael eu cynrychioli ynghyd a 
phartneriaid trydydd sector gan gynnwys Cyngor ar Bopeth, Cynghrair Wirfoddol Torfaen, 
Prosiect Cyngor ar Anabledd a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, a oedd oll yn 
parhau i gyfrannu. Roedd y grŵp strategol yn parhau i fonitro effeithiau ariannol y 
pandemig a’r hyn yr oedd ymarferwyr ar draws gwasanaethau cymorth Torfaen yn ei weld, 
a llywio gwaith cyfathrebu’r Cyngor a’r ymdrechion yn y maes yn unol â hynny. 
 

j) Cynorthwyo unigolion a oedd yn wynebu caledi ariannol i gael budd-daliadau 

priodol ac incwm sicr gyda golwg ar eu galluogi i gynnal llety. 

Mae’r rhaglen Grant Cymorth Tai yn ariannu gwasanaeth Cynhwysiant Ariannol CBST i 
ddarparu cefnogaeth a chyngor i aelwydydd mewn perygl o fynd yn ddigartref oherwydd 
caledi ariannol. 
 

• 208 atgyfeiriad wedi eu derbyn gan y Tîm Cynhwysiant Ariannol yn 2020/21. 

• 174 aelwyd wedi eu cynorthwyo gan y Tîm Cynhwysiant Ariannol yn 2020/21. 

• 545 o ddefnyddwyr gwasanaeth yn cael eu cynorthwyo gan y gwasanaeth GCT yn 

ystod Gorffennaf – Rhagfyr 2020, a oedd wedi nodi rheoli arian fel maes o angen. 

• 90% o’r defnyddwyr gwasanaeth hyn naill ai wedi cyflawni’r canlyniad hwn neu wedi 

cynnal eu sefyllfa ariannol  

• 276 (50%) wedi cyflawni’r canlyniad hwn yn ystod y cyfnod. 
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• Yn ystod 2020/21, cododd y Tîm Cynhwysiant Ariannol £118,526.10 ar gyfer ei 

ddefnyddwyr gwasanaeth. 

k) Cynorthwyo unigolion i gael mynediad at lety fforddiadwy addas yn seiliedig 

ar eu hanghenion a’u gofynion. 

• 611 o ymgeiswyr wedi eu hailgartrefu drwy Homeseeker yn 2020/21 

• 1611 o geisiadau newydd wedi eu prosesu i ymuno â chofrestr Homeseeker yn 

2020/21 

• 1535 o ddewiniaid opsiynau tai uwch wedi eu cwblhau yn 2020/21 (yn rhoi 

gwybodaeth/cyngor i ymgeiswyr ar yr opsiynau a oedd ar gael iddynt) 

• 8 ymgeisydd yn gallu prynu cartref drwy Help2Own 

• 4 ymgeisydd wedi eu lletya dan gynllun rhenti canolradd Help2Own  

• 338 ymgeisydd wedi cael llety dros dro 

• 2 ymgeisydd wedi cael llety gyda chymorth i’r digartref 

l) Sicrhau bod unigolion a oedd yn wynebu digartrefedd yn cael cefnogaeth a 

chymorth i rwystro digartrefedd lle’r oedd yn ymarferol gwneud hynny. 

Mae’r rhaglen Grant Cymorth Tai yn darparu cymorth tai penodol i gynorthwyo aelwydydd 
sy’n cael anawsterau llety. Gall hyn gynnwys cefnogi pobl sy’n cysgu ar y stryd ac 
aelwydydd digartref i gael llety addas, neu gefnogi aelwydydd i gynnal eu llety presennol. 
 

• 3171 atgyfeiriad am gymorth wedi eu derbyn yn 2020/21 

• 1045 wedi nodi eu bod mewn perygl o fod yn ddigartref. 

• 2713 defnyddiwr gwasanaeth wedi terfynu cymorth yn 2020/21 

• 1873 (70%) wedi cael diwallu eu hanghenion cymorth 

• 395 wedi cyflwyno eu hunain fel rhai digartref 

• 69 ymgeisydd wedi eu rhwystro rhag mynd yn ddigartref gyda chyngor a chyfarwyddyd 

• 21 ymgeisydd dan y ddyletswydd digartrefedd wedi dod i ben yn llwyddiannus o fewn 

56 diwrnod 

• 39 ymgeisydd wedi eu lletya yn llwyddiannus ar ôl derbyn dyletswydd digartrefedd 

lawn 

m) Sicrhau bod y rhai sydd angen llety hygyrch yn cael cymorth i sicrhau llety sy’n 

addas ar gyfer eu hanghenion. 

Dim diweddariad i’w adrodd.  
 

n) Ceisio darparu canlyniadau positif ar gyfer pobl sy’n cysgu ar y stryd wrth 

ddelio gyda’u hanghenion llety, cymorth, cymdeithasol ac iechyd. 
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Mae gwasanaeth allgymorth penodol ar gyfer pobl sydd ar y stryd wedi ei gomisiynu drwy’r 
Grant Cymorth Tai i weithio gyda’r rhai sy’n cysgu allan neu mewn perygl o hynny yn y 
fwrdeistref. 
Yn ystod 2020/21roedd 52 (63%) o bobl a oedd wedi terfynu cymorth gyda’r gwasanaeth 
hwn wedi cael canlyniad positif. 
 

o) Gwella’r cynnydd y mae disgyblion prydau ysgol am ddim yn ei wneud ym 

mhob cyfnod allweddol, yn enwedig CA4, drwy sicrhau bod gwasanaethau’r 

ALl yn mynd gyda ac yn cefnogi darpariaeth ranbarthol. 

Dim diweddariad  i’w adrodd.  
 

p) Gweithio’n gynhyrchiol gyda phartneriaid i sicrhau bod ein cymunedau yn 

Deall Dementia 

Rydym wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu Torfaen sy’n Deall Dementia 
ymhellach drwy ein grŵp rhwydwaith partneriaeth, cynyddu ymwybyddiaeth o ddementia, 
fel bod pobl yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys a’u gwerthfawrogi yn eu cymuned. 
Cynhaliwyd cyfarfodydd rhwydwaith arlein drwy’r pandemig a mynychwyd gweminarau a 
hwyluswyd gan bobl sy’n byw gyda dementia yn rheolaidd, fel bod arbenigwyr drwy brofiad 
yn gallu rhannu eu straeon a’u heriau. 
 
Yn gynnar yn 2020, buom yn gweithio’n agos gydag ysgolion cynradd yn darparu sesiynau 
Cyfeillion Dementia a gweithdai yn y dosbarth, gan helpu ysgolion i gysylltu gyda chartrefi 
gofal, i helpu i drechu unigrwydd ac unigedd. Buom hefyd yn gweithio gyda BIPAB ac 
ysgolion uwchradd i gefnogi sesiynau Cyfeillion Dementia fel rhan o’r rhaglen Bagloriaeth 
Cymru. Roedd hyn yn helpu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer y myfyrwyr hynny 
a oedd eisiau gweithio yn y meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, er mwyn iddynt allu 
dysgu am y ffyrdd bychain y gallent helpu pobl sy’n byw gyda dementia.  
 
Addasodd Cymdeithas Alzheimer y sesiynau Cyfeillion Dementia yn ystod dechrau’r 
pandemig a oedd yn golygu y gallem barhau i gysylltu ag ysgolion a hyd yn oed ffrydio 
trwodd i nifer o ddosbarthiadau ar unwaith, a weithiodd yn dda iawn. Bu i ni hefyd gyflwyno 
sesiynau i fyfyrwyr Therapi Galwedigaethol sy’n gweithio yn Nhorfaen o Brifysgol 
Caerdydd, staff Awdurdod Lleol a chyflwyno sesiwn i fwy na 100 o fyfyrwyr Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yng Ngholeg Gwent. 
 
Fel rhan o’r rhaglen adfer ar ôl covid, daethom yn rhan o Get There Together, prosiect 
Enghreifftiol Cenedlaethol Bevan a arweinir gan Dr Natalie Elliott, Ymgynghorydd 
Cenedlaethol Arweinydd AHP ar gyfer Dementia, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro. Mae’r gwaith yng Ngwent wedi ei arwain gan Dîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent, 
gan ddatblygu is-grŵp yn cynnwys nifer o bartneriaid yn Nhorfaen o’r sector iechyd, gofal 
cymdeithasol, yr heddlu a’r sector annibynnol/trydydd sector. Mae adnoddau fideo a 
phapur wedi eu datblygu ledled Torfaen a Gwent ar y cyd a phobl sy’n byw gyda dementia 
a gofalwyr, i gefnogi adferiad cymdeithasol a swyddogaeth wrth i gyfyngiadau covid-19 
lacio. 
 
Mae’r fideos yn galluogi i bobl weld y mesurau diogelwch newydd, megis system un ffordd, 
arwyddion cadw pellter cymdeithasol a sgriniau clir, a allai fod yn ddryslyd yn y lle cyntaf, 
ac fe gawsom ein cynorthwyo gan 10 o fyfyrwyr ThG ar leoliad arloesol o Brifysgol 
Caerdydd. Cafodd hyn ei reoli gan ThG arweiniol yn BIPAB ac roedd mor llwyddiannus, 
mae’r myfyrwyr wedi cyflwyno adborth mewn cynhadledd ddementia ryngwladol, er mwyn i 
eraill allu dysgu o’u profiadau.  
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Mae’r prosiect wedi gweld diddordeb gan BBC Wales gyda Dr Elliott yn cael ei chyfweld 

am effaith y prosiect ar unigrwydd ac unigedd ac mae’n cael ei hyrwyddo gan Gymdeithas 

Alzheimer.  

q) Gweithio i gefnogi amrywiol unigolion a grwpiau ag anableddau e.e. Clefyd 

Niwronau Motor. 

Yn ystod 2020 – 2021 roeddem yn annog pobl i aros gartref i gadw pobl yn ddiogel ac er 
bod angen hyn, roedd llawer o’n grwpiau/clybiau yn adrodd am ddirywiad mewn iechyd 
meddyliol a  chorfforol. Drwy ddefnyddio ein cyllidebau yn wahanol, roeddem yn gallu 
cefnogi clybiau i gefnogi unigolion gyda fideos gweithgareddau corfforol wedi eu recordio 
ymlaen llaw  i’w dilyn yn y cartref gan ddefnyddio pethau fel tuniau ffa a photeli dŵr a 
hefyd drwy anfon pecynnau gwaith cartref gweithgareddau corfforol lle’r oedd angen 
hynny. Hefyd, cafwyd cystadlaethau i gadw diddordeb pobl a’u rhwystro rhag rhoi’r gorau i 
wneud pethau corfforol.  
 
Drwy gyfrwng cyfarfodydd rhithwir, adnabuwyd nifer o feysydd ac o ganlyniad derbyniodd 
clybiau a grwpiau anabledd a chynhwysiant £42,879 mewn cyllid allanol i wneud cais am 
bethau fel cymorth cyfryngau, offer, addysg a hyfforddiant ac ati, gan gadw pobl wedi eu 
hysgogi yn feddyliol ac yn actif. 
 
Sefydlwyd fforwm anabledd rithwir “Taf” (fforwm mynediad Torfaen) gan bobl gydag 
anabledd gan roi llais i bobl sy’n byw ag anallu, sut gallwn eu cefnogi yn fwy effeithiol a 
beth a all addasu/ddatblygu yn y dyfodol pan fyddwn yn symud allan o’r cyfnod clo i roi 
profiad positif iddynt o weithgareddau corfforol.  
Cynhaliwyd nifer o weithdai o ganlyniad i gael cipolwg ar bethau drwy arolygu clybiau a 
grwpiau yn gofyn beth roeddynt ei angen. Hyfforddiant ymwybyddiaeth o awtistiaeth oedd 
yr un a fynychwyd fwyaf. Roed clybiau/grwpiau eisiau cefnogi aelodau i gael profiad positif 
a sut gallent gyflawni hynny. 
 
Aeth ein clwb nofio perfformiad ymlaen gyda’n cymorth drwy wobr “mewn chwaraeon” 
genedlaethol gan ennill y wobr arian yn 2020-2021, er eu bod wedi cwblhau aur yn 2021-
2022. Mae’r wobr hon yn cydnabod a hyrwyddo’r clwb fel clwb cynhwysol ac anabledd-
benodol a dyma’r unig glwb nogio yng Nghymru i gyflawni hyn hyd yma.   
 
Bu i ni gefnogi Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen i ddatblygu delweddau mwy cynhwysol 
ar eu safle yn dangos pobl gydag anabledd beth allen ei wneud yno. Rydym ar hyn o bryd 
yn gweithio gyda nhw i greu cynnwys a gweithgareddau cynhwysol a rhai sy’n anabledd-
benodol lle mae angen. 
 
Drwy ymgynghori gyda’r WRU a Chwaraeon Anabledd Cymru, adnabuwyd angen am glwb 
rygbi cadwir olwyn ym mhob rhanbarth. Adnabuwyd Torfaen fel yr awdurdod lleol canolog 
yng Ngwent i gynnal y clwb rhanbarthol ac mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth 
Hamdden Torfaen, y Dreigiau a Datblygu Chwaraeon Torfaen, mae clwb rygbi cadair 
olwyn wedi ei sefydlu gyda mwy nag 20 o aelodau yn cymryd rhan ac mae 10 aelod 
cymdeithasol nawr yn actif.  
 
Er bod diffyg gweithgareddau rygbi cadair olwyn oherwydd ynysu gan fod llawer o’r 
aelodau ar y rhestr risg roeddem yn gallu cefnogi’r clwb gyda sesiynau hyfforddiant 
corfforol ar Zoom a phecynnau gwaith cartref i’w cadw nhw i symud, a dywedodd nifer 
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ohonynt bod hyd wedi helpu gyda’u hiechyd meddwl, rhywbeth roeddent yn cael 
trafferthion gydag o.   
 
Amcan 4 
 
Cynnwys pobl a chymunedau mewn materion sy’n bwysig iddyn nhw a’r 
penderfyniadau rydym yn eu cymryd. 
 
a) Sicrhau bod pob ymgynghoriad yn cael ei gyfathrebu mor eang ag y bo modd. 

Oherwydd natur y pandemig, rhoddwyd top ar ymgynghoriadau anstatudol yn gyffredinol 
oherwydd bod angen oedi’r gwaith prosiect. 
 
Ym mis Awst/Medi, holwyd pobl am eu profiadau wrth gysylltu gyda’r Cyngor ac fe 
gyflwynwyd rhai ymgynghoriadau allweddol eraill megis yr un ar y Strategaeth Ddethol ar 
Gynllun Datblygu Lleol Newydd Torfaen. 
 
Mae’n werth nodi bod nifer o grwpiau, gan gynnwys tri Fforwm 50+ Torfaen wedi dewis 
peidio a chyfarfod yn ystod y flwyddyn adrodd ac oherwydd mai ychydig iawn o aelodau a 
oedd arlein, roeddynt fwy neu lai yn anhygyrch i staff. Fodd bynnag gwnaed ymdrechion i 
barhau i gysylltu gyda’r Fforwm Ieuenctid drwy ddulliau arlein ac fe grëwyd y fforwm 
anabledd newydd, Fforwm Mynediad Torfaen. I weld mwy am yr olaf yma, ewch i 4.J. 
 
b) Ymgymryd ag ymarfer mapio o gyfansoddiad grwpiau sy’n rhannu nodweddion 

gwarchodedig e.e. pobl hŷn, pobl LHDTC 

Mae angen gwneud hyn er mwyn ei gwneud yn haws i staff hysbysu pobl â nodweddion 
gwarchodedig ynglŷn a chyfleoedd i leisio barn mewn penderfyniadau sy’n eu heffeithio 
nhw, a’i gwneud yn haws i chwilio am grwpiau penodol i ymgynghori a nhw pan fydd 
posibilrwydd y byddant yn cael eu heffeithio’n anghymesur. Oherwydd bod y pandemig 
wedi rhoi pwysau ar adnoddau’r Cyngor ac ar allu’r grwpiau hyn i gyfarfod, bydd y cam 
hwn nawr yn cael ei gymryd yn 2022/23 a’i alinio gyda’r Strategaeth Cyfranogiad 
Cyhoeddus sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd.  
 
c) Gwella cyfranogiad gyda grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig e.e. 

pobl hŷn, pobl LHDTC 

 

Oherwydd y pandemig CV-19 roedd cyfleoedd ymgysylltu yn brin yn ystod 20/21. 

 

d) Sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfle i leisio barn ar faterion sy’n eu heffeithio 

(Erthygl 12 UNCRC) 

Cymerodd 136 o bobl ifanc ran yn y bleidlais ieuenctid genedlaethol ‘Make Your Mark’ yn 
2020.  

 
Cymerodd ddisgyblion o ysgol gynradd Griffithstown ran yng nghyfnod cyntaf y broses 
recriwtio ar gyfer swydd Comisiynydd Plant Cymru.  
 
Cymerodd 150 o bobl ifanc ran yn arolwg ‘enwi ward plant newydd’ BIPAB. 
 
Roedd 5 o bobl ifanc yn rhan o ymgynghoriad ar ‘Melo’ llwyfan iechyd meddwl ar gyfer pobl 
ifanc. 
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Roedd 1 gadawr gofal ifanc yn rhan o ymgynghoriad ‘Pleidleisio yn 16’. 
 
Cymerodd 650 o bobl ifanc ran yn yr arolwg ‘Coronafeirws a Fi’ gan Gomisiynydd Plant 
Cymru. 
 
Cymerodd 10 o bobl ifanc ran mewn gweithdy yn ystyried ‘profiadau pobl ifanc o ddefnyddio 
gwasanaethau iechyd meddwl yn ystod y pademig a arweiniwyd gan Goleg Brenhinol 
Pediatregwyr.   
 
Cefnogir 5 o bobl ifanc o Dorfaen i gymryd rhan yn y prosiect achrededig ‘Llysgennad 
Ieuenctid’ a redir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 
Roedd cyfyngiadau’r cyfnod clo yn gofyn i ni i gyd weithio mewn ffyrdd newydd. Rhedodd 
Fforwm Pobl Ifanc Torfaen nifer o ymgyrchoedd arlein ar themâu allweddol megis iechyd a 
lles, pleidleisio yn 16 oed, Mis hanes Pobl Dduon ac Ymwybyddiaeth Amgylcheddol. Cafodd 
yr ymgyrchoedd hyn gyrhaeddiad mawr a chynyddu ein lefel ymgysylltiad.  
 
Mae 2 berson ifanc yn aelodau o Fwrdd gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen. 
 
Mynychodd 2 aelod o Fforwm Pobl Ifanc Torfaen hyfforddiant i ddod yn ‘Hyrwyddwyr yr 
Hinsawdd’.  
 
Mynychodd Fforwm Pobl ifanc Torfaen gyfarfodydd gyda gweinidogion Cymru a’r Prif 
Weinidog i leisio barn ar faterion penodol ‘addysg yn ystod y pandemig’ a’r ‘amgylchedd’.  
 
Mae 5 o bobl ifanc o Dorfaen yn aelodau Fforwm Ieuenctid Rhanbarth Gwent. Gyda’r fforwm 
hwn maent wedi gweithio gyda Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol, BIPAB ac EAS ar faterion sy’n eu heffeithio.  
 
Mynychodd 150 o bobl ifanc o bob cwr o Went ddigwyddiad rhithwir ‘Holi ac Ateb Ieuenctid’, 
mewn partneriaeth gydag OPCC a Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol. 
 

e) Annog gwasanaethau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i fabwysiadu 

Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru. 

Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Plant: Yn ystod 2021 mae’r maes gwasanaeth hwn 

wedi canolbwyntio ar Wybodaeth ‘Safon 1’. Gwella’r wybodaeth y maent yn ei rhoi i blant 

sy’n defnyddio eu gwasanaeth.  

 

f) Cynyddu ymgysylltiad pobl ifanc nad ydynt yn lleisio barn yn aml mewn 

ymgynghoriadau awdurdod lleol a phartneriaeth i wella ein dealltwriaeth o’u 

hanghenion a’u gwerthoedd. 

Mae gwaith wedi mynd rhagddo gyda’r ‘Panel Rhianta Corfforaethol’ i sicrhau 

cynrychiolaeth pobl ifanc ar y panel. 

 

Comisiynwyd Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol Gwent i arwain at ddatblygu adnoddau ar 

gyfer y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd ar gyfer EAS.  

 

g) Datblygu’r Senedd Ieuenctid ar gyfer Torfaen 

Mae Fforwm Pobl Ifanc Torfaen wedi drafftio model ar gyfer Senedd Ieuenctid Torfaen. 
Mae hyn i fynd allan i ymgynghoriad yn gynnar yn 2022. 
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h) Gweithredu pecyn Asesu Effaith Hawliau Plant. 

Dim diweddariad i’w adrodd.  
 

i) Datblygu cyfleoedd pellach i gael cyfranogiad wrth gymryd penderfyniadau 

Mae’r Swyddog Cyfranogiad wedi gweithio gyda grŵp gorchwyl a gorffen BIPAB i 

ymgorffori’r broses i gynnwys plant a phobl ifanc wrth recriwtio staff. 

 

Ymgymerodd 2 berson ifanc ag arolygiad o Ysbyty’r Grange i adnabod cryfderau a 

chyfleoedd i wella. 

Mae 5 o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn prosiect llysgennad iechyd gyda Iechyd 

Cyhoeddus Cymru ac mae ganddynt gyfle i gyfarfod aelodau’r bwrdd a mynychu 

cyfarfodydd Bwrdd ICC.  

 

Sefydlwyd Fforwm Mynediad Torfaen (TAF) yn yr haf 2020 ar ôl sgyrsiau rhwng Aelod y 
Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a Thai, y Cynghorydd David Daniels a’r Prosiect 
Cyngor ar Anabledd. Gan gydnabod yr angen am y fforwm a sut byddai’n cyflenwi ar y 
cam gweithredu penodol hwn o fewn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, roedd staff UCGC 
a’r Swyddog Ymgysylltiad Arweiniol yn cefnogi’r fforwm drwy fynychu a hwyluso 
trafodaethau gydag amrywiol feysydd gwasanaeth fel yr oedd angen.  
 
Mae Fforwm Mynediad Torfaen yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn darparu dialog ddwyffordd 
ar y materion sy’n bwysig i bobl anabl, gan gyflawni rôl ‘ffrind beirniadol’ a rhoi grŵp 
gwerthfawr i’r awdurdod ymgynghori ag o a’n helpu i ddeall yn well profiadau bywyd pobl. 
Mae gan bob aelod o’r fforwm anabledd a chynrychiolwyr o sefydliadau trydydd sector 
perthnasol gan gynnwys y Prosiect Cyngor ar Anabledd, Sight Cymru, Able Radio a Phobl 
yn Gyntaf Torfaen (mae’r aelodaeth wedi ehangu ymhellach yn 2021/2022). 
 
Amcan 5 
 
Sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio gyda’i ddyletswyddau cydraddoldeb a iaith 
Gymraeg statudol. 
a) Cyhoeddi adroddiadau blynyddol ar amser, ar ôl ystyriaeth a gwaith craffu 

mewnol dyledus 

Rydym yn parhau i gyhoeddi ein hadroddiadau blynyddol bob blwyddyn ar ôl i’r Cyngor 
llawn eu cymeradwyo. 
 
b) Ymgorffori’r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd o fewn yr Asesiadau Effaith 

ar Lesiant. 

Mae Asesiad Effaith Integredig y Cyngor wedi ei ddiweddaru i gynnwys adran ar yr effaith 
gymdeithasol-economaidd. 
 
c) Sicrhau bod ystyriaeth ddigonol yn cael ei rhoi yn gyson i agweddau 

cydraddoldeb mewn Asesiadau Effaith ar Lesiant. 

Adolygwyd Asesiadau Effaith ar lesiant (Asesiadau Effaith Integredig) a’u gwella. Mae 
gofyn i swyddogion CBST ystyried holl nodweddion gwarchodedig ac esbonio effeithiau 
posibl positif a/neu negyddol wrth gynhyrchu adroddiadau ar gyfer y Cyngor ac Aelodau’r 
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Cabinet, ac mae gofyn iddyn nhw ystyried yr effeithiau hyn yn ofalus a herio lle bo angen 
cyn cymryd penderfyniadau.   
 
d) Tîm Cydraddoldeb i gynghori ar arferion a chymalau (gan gynnwys eu harfarniad) 

sy’n hyrwyddo cydraddoldeb y gellir ei ymgorffori mewn ymarferion caffael a 

hefyd monitro cydymffurfio ar y cyd a rheolwyr gwasanaeth perthnasol sy’n 

rheoli’r contractau hynny ar ôl ymarfer caffael. 

 

Mae’r tîm cydraddoldeb yn rhoi cyngor a chymorth drwy’r amser i bob maes o fewn y 

cyngor. 

 

e) Asesu nifer y cwynion sy’n cynnwys elfen Gydraddoldeb neu’r iaith Gymraeg 

Yn ystod 2020/2021, derbyniwyd 0 cwyn.  
 
 
 

Gwybodaeth Ychwanegol 
 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
 
Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen ym mis Ebrill 2016 dan y Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac mae’n cynnwys Arweinwyr a Phrif 
Weithredwyr gwasanaethau cyhoeddus lleol. Cwblhaodd y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Asesiad o Lesiant ym mis Mawrth 2017. Mae’n asesiad cynhwysfawr o le ac 
yn darparu gwybodaeth i’r BGC a holl wasanaethau cyhoeddus eraill er mwyn datblygu 
strategaethau a chynlluniau lleol. Y prif bwrpas oedd datblygu a chynhyrchu’r Cynllun 
Llesiant cyntaf ar gyfer Torfaen, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2018.   
Mae gwybodaeth am y BGC – aelodau, cyfarfodydd, yr asesiad a maes o law, y cynllun – 
i’w gweld ar y wefan yn: www.torfaenpublicservicesboard.co.uk 
 
Cynllun Corfforaethol 3 
 
Mae Cynllun Corfforaethol 3 yn ddogfen strategol allweddol a fydd yn llywio sut bydd 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cyflwyno ei wasanaethau. 
Gan adeiladu ar lwyddiant ar yr un blaenorol, mae Cynllun Corfforaethol 3 yn canolbwyntio 
adnoddau’r Cyngor ar weithio gyda chymunedau i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a 
chynaliadwy ar gyfer pobl Torfaen. 
Mae’n pennu’r tri maes lle mae’r Cyngor yn credu y bydd yn creu dyfodol tecach lle mae 
gan bawb gyfle i arwain bywyd iach, annibynnol, pwy bynnag ydynt neu ble maent yn byw, 
lle mae pobl ifanc yn derbyn yr addysg o’r safon orau a lle mae gan bawb gymunedau 
glanach a gwyrddach. 
Mae’r blaenoriaethau hyn yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu trigolion Torfaen o ganlyniad 
i doriadau mewn gwariant gwasanaethau cyhoeddus a’r galw am wasanaethau. 
Y tair blaenoriaeth yw: 

• Torfaen lân a gwyrdd 

• Codi cyrhaeddiad addysgol 

• Cefnogaeth i drigolion mwyaf agored i niwed Torfaen 

http://www.torfaenpublicservicesboard.co.uk/


 26 

Mae’r cynllun yn nodi’r hyn y bydd y Cyngor yn ei wneud, beth y bydd y Cyngor yn ei 
gefnogi a beth y bydd y Cyngor yn ei ddisgwyl gan y trigolion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atodiad A.  
 

Data Monitro Cydraddoldeb Gweithwyr 
Data Monitro Cydraddoldeb – Ebrill 1af 2020 hyd at 31ain Mawrth 2021 

**Dylid nodi bod peth o’r data gyda nifer yn llai na 5 wedi eu tynnu allan i sicrhau nad oes 

unrhyw unigolyn yn cael ei ddatgelu a bod anhysbysrwydd yn cael ei gadw ** 
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	Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar y 5 Amcan Cydraddoldeb Strategol ac yn ystyried y gwaith sy’n cael ei wneud dan y camau gweithredu ar gyfer pob un.   
	 
	Er gwaethaf yr amgylchiadau ariannol heriol iawn y mae’r sector cyhoeddus yn parhau i weithredu ynddo a phwysau’r pandemig CV-19, mae’r Cyngor wedi gallu gwneud cynnydd go iawn mewn nifer o feysydd yn ei Amcanion Cydraddoldeb, yn aml drwy waith partneriaeth, harneisio hyblygrwydd ac integreiddio ei waith i ddatblygu dull ystyrlon o ran cyflenwi ei flaenoriaethau i gymuned Torfaen.  
	 
	Mae’r blaenoriaethau cydraddoldeb y mae’r Cyngor wedi eu pennu, wrth gydnabod y bydd effeithiau ehangach yn y dyfodol ar wasanaethau a chymunedau o ganlyniad i’r pwysau ariannol presennol, wedi mynd beth ffordd drwy’r broses o ddatblygu’r gyllideb i gyfyngu’r effeithiau hynny, er wrth gwrs ni all eu dileu yn llwyr.  
	 
	Y Ddyletswydd Cydraddoldeb 
	 
	Fe wnaeth y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ddwyn at ei gilydd a disodli cyfreithiau gwrth-wahaniaethu blaenorol gydag un Ddeddf. Daeth mwyafrif y Ddeddf i rym ar 1 Hydref 2010. 
	Mae’r Ddeddf yn cynnwys dyletswydd cydraddoldeb sector cyhoeddus (y ‘ddyletswydd gyffredinol’). Daeth hon i rym ar 5 Ebrill 2011. 
	 
	Beth yw’r ddyletswydd gyffredinol? 
	 
	Nod y ddyletswydd gyffredinol yw sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a’r sawl sy’n ymgymryd â swyddogaeth gyhoeddus yn ystyried sut gallent gyfrannu yn gadarnhaol tuag at gymdeithas decach drwy hyrwyddo cydraddoldeb a pherthynas dda yn eu gweithgareddau beunyddiol. Mae’r ddyletswydd yn sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb yn cael eu cynnwys wrth ddylunio polisïau a chyflenwi gwasanaethau a’u bod yn cael eu harolygu’n rheolaidd. Bydd hyn yn cyflawni canlyniadau gwell i bawb. 
	Mae gofyn i’r cyngor, dan Reoliadau’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 i gynhyrchu adroddiad monitro blynyddol ar y camau y mae wedi eu cymryd i gyflawni’r ddyletswydd cydraddoldeb sector  cyhoeddus a’i Amcanion Cydraddoldeb ei hunan. Llywodraeth Cymru oedd y llywodraeth gyntaf i bennu dyletswyddau penodol ar wasanaethau cyhoeddus sy’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol dan y Ddeddf. Mae’r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ystyried sut maent yn cyfrannu’n gadarnhaol i gymdei
	 
	Mae gofyn i gyrff cyhoeddus dalu sylw at yr angen i: 
	 
	1. Ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddiad, erledigaeth ac ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf.   
	1. Ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddiad, erledigaeth ac ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf.   
	1. Ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddiad, erledigaeth ac ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf.   

	2. Hyrwyddo cydraddoldeb rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol a’r sawl nad ydynt.   
	2. Hyrwyddo cydraddoldeb rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol a’r sawl nad ydynt.   


	3. Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a’r sawl nad ydynt.  
	3. Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a’r sawl nad ydynt.  
	3. Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a’r sawl nad ydynt.  


	Mae’r canllawiau hyn yn cyfeirio at y dair elfen hon fel tri ‘nod’ y ddyletswydd gyffredinol ac felly pan fyddwn yn trafod y ddyletswydd gyffredinol rydym yn golygu’r tri nod. 
	Mae’r dyletswydd gyffredinol yn delio gyda’r nodweddion gwarchodedig canlynol: 
	 
	• Oedran 
	• Oedran 
	• Oedran 

	• Anabledd 
	• Anabledd 

	• Ailbennu rhywedd 
	• Ailbennu rhywedd 

	• Priodas a phartneriaeth sifil * 
	• Priodas a phartneriaeth sifil * 

	• Beichiogrwydd a mamolaeth 
	• Beichiogrwydd a mamolaeth 

	• Hil – yn cynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd 
	• Hil – yn cynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd 

	• Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred 
	• Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred 

	• Rhywedd 
	• Rhywedd 

	• Cyfeiriadedd rhywiol 
	• Cyfeiriadedd rhywiol 


	 
	*Mae’r berthnasol i briodas a phartneriaeth sifil, ond dim ond o ran y gofyniad i ddileu gwahaniaethu mewn cyflogaeth. 
	Defnyddir y term ‘grŵp gwarchodedig’ weithiau i gyfeirio at bobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig. 
	 
	 
	 
	 Ein Hamcanion Cydraddoldeb a’n Cynnydd 
	 
	Amcan 1 
	 
	Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyflogwr cyfle cyfartal, gyda gweithlu sy’n ymwybodol o ac yn deall pwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth 
	 
	Camau gweithredu 
	 
	a) Datblygu cyfres o hyfforddiant ar bynciau cydraddoldeb ac amrywiaeth 
	a) Datblygu cyfres o hyfforddiant ar bynciau cydraddoldeb ac amrywiaeth 
	a) Datblygu cyfres o hyfforddiant ar bynciau cydraddoldeb ac amrywiaeth 


	Mae gweithgor wedi dechrau cyfarfod i drafod sut gellir gweithredu hyn orau gyda’r nod o gyflwyno rhaglen hyfforddi ar gydraddoldeb yn ystod y flwyddyn 2021/22. 
	 
	b) Datblygu proses gynefino i staff a sicrhau bod y gwerthoedd a fanylir yn Sut Rydym yn Gweithio (gan gynnwys ymddygiad teg) wedi eu hymgorffori mewn goruchwyliaeth ac arfarniadau gwaith blynyddol. 
	b) Datblygu proses gynefino i staff a sicrhau bod y gwerthoedd a fanylir yn Sut Rydym yn Gweithio (gan gynnwys ymddygiad teg) wedi eu hymgorffori mewn goruchwyliaeth ac arfarniadau gwaith blynyddol. 
	b) Datblygu proses gynefino i staff a sicrhau bod y gwerthoedd a fanylir yn Sut Rydym yn Gweithio (gan gynnwys ymddygiad teg) wedi eu hymgorffori mewn goruchwyliaeth ac arfarniadau gwaith blynyddol. 


	Yn seiliedig ar y pedwar gwerth, datblygwyd Sut Rydym yn Gweithio gan staff, mewn ymgynghoriad â staff. Mae’n nodi gwerthoedd cyffredin ac ymddygiad a ddisgwylir gan bob aelod staff e.e. “Rwy’n trin pawb yn deg heb wahaniaethu ac rwy’n parchu gwerthoedd eraill.” Mae’r canllaw yn sylfaen i lawer o’r polisïau sy’n dylanwadu ar daith y gweithiwr, gan gynnwys recriwtio, cynefino a rheoli perfformiad. Mae’r gwaith yn ymrwymo i sicrhau bod y gwerthoedd yn cael eu hymgorffori mewn cyfarfodydd un i un, goruchwylio 
	Ar ôl lansio Sut Rydym yn Gweithio, cynhaliodd y Grŵp Ffocws Staff ddigwyddiadau cyfranogiad yn edrych ar y broses gynefino i staff. Arweiniodd hyn at becyn cynefino arlein sydd nawr wedi ei gynhyrchu, sy’n cynnwys daran yn tanlinellu cyfrifoldebau cydraddoldeb holl aelodau staff ac yn pennu disgwyliadau gweithwyr newydd mewn perthynas â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. 
	 
	c) Ystyried arferion gorau mewn prosesau recriwtio ac ymgymryd ag arolwg i sicrhau ein bod yn recriwtio mor deg ag y bo modd. 
	c) Ystyried arferion gorau mewn prosesau recriwtio ac ymgymryd ag arolwg i sicrhau ein bod yn recriwtio mor deg ag y bo modd. 
	c) Ystyried arferion gorau mewn prosesau recriwtio ac ymgymryd ag arolwg i sicrhau ein bod yn recriwtio mor deg ag y bo modd. 


	Wrth wneud cais am swydd, nid ydym yn gofyn am enw cyntaf, teitlau nac oedran fel bod pob cais yn cael eu trin ar eu haeddiant. Mae rheolwyr recriwtio yn cael eu hyfforddi mewn prosesau recriwtio teg ac effeithiol. 
	d) Datblygu ein gwybodaeth o’n gweithlu drwy wella casglu data gweithlu i’n galluogi i ddileu unrhyw anghydraddoldebau. 
	d) Datblygu ein gwybodaeth o’n gweithlu drwy wella casglu data gweithlu i’n galluogi i ddileu unrhyw anghydraddoldebau. 
	d) Datblygu ein gwybodaeth o’n gweithlu drwy wella casglu data gweithlu i’n galluogi i ddileu unrhyw anghydraddoldebau. 


	Mae’r newid mewn trefniadau gwaith yn ystod y pandemig wedi effeithio’n gallu i wneud y cynnydd a ragwelwyd i gwblhau data cydraddoldeb gweithwyr sydd gennym. Mae’r data anghyflawn yma yn effeithio ar ein gallu i adnabod meysydd lle gallwn wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.  
	 
	Byddwn yn parhau i weithio tuag at gynnydd ar y cam gweithredu hwn. 
	 
	e) Hyrwyddo gweledigaeth Llywodraeth Cymru ac egwyddorion yr Arolwg Cydraddoldeb Rhywiau i geisio rhannu pŵer, adnoddau a dylanwad yn gyfartal i bob menyw, dyn a phobl anneuaidd. 
	e) Hyrwyddo gweledigaeth Llywodraeth Cymru ac egwyddorion yr Arolwg Cydraddoldeb Rhywiau i geisio rhannu pŵer, adnoddau a dylanwad yn gyfartal i bob menyw, dyn a phobl anneuaidd. 
	e) Hyrwyddo gweledigaeth Llywodraeth Cymru ac egwyddorion yr Arolwg Cydraddoldeb Rhywiau i geisio rhannu pŵer, adnoddau a dylanwad yn gyfartal i bob menyw, dyn a phobl anneuaidd. 


	Dim diweddariad i’w adrodd.  
	 
	f) Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau – cynnydd ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau mewn cyflog yn y gweithlu. 
	f) Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau – cynnydd ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau mewn cyflog yn y gweithlu. 
	f) Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau – cynnydd ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau mewn cyflog yn y gweithlu. 


	Dim diweddariad i’w adrodd.  
	 
	g) Gweithredu’r Strategaeth Iechyd Meddwl 
	g) Gweithredu’r Strategaeth Iechyd Meddwl 
	g) Gweithredu’r Strategaeth Iechyd Meddwl 


	Bydd hyn yn flaenoriaeth ym mlwyddyn adrodd 2021/22. 
	 
	h) Datblygu a gweithredu’r Strategaeth Gweithlu 
	h) Datblygu a gweithredu’r Strategaeth Gweithlu 
	h) Datblygu a gweithredu’r Strategaeth Gweithlu 


	 
	Bydd hyn yn flaenoriaeth ym mlwyddyn adrodd 2021/22. 
	 
	i) Hyrwyddo ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ar Nodweddion Gwarchodedig  
	i) Hyrwyddo ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ar Nodweddion Gwarchodedig  
	i) Hyrwyddo ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ar Nodweddion Gwarchodedig  


	Oherwydd heriau’r pandemig, gan gynnwys capasiti staff, ni chafodd y cam gweithredu hwn ei flaenoriaethu fel ymdrech edrych at allan yn ystod 2020/2021. Yn hytrach, sianelwyd adnoddau i gymorth ymarferol i’r rhai a oedd yn gwarchod eu hunain, gan gynnwys yr henoed, anabl a’r rhai a oedd yn agored i niwed yn glinigol. 
	 
	j) Parhau i fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall ac ymdrechu i fod yn weithle cynhwysol i staff Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol 
	j) Parhau i fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall ac ymdrechu i fod yn weithle cynhwysol i staff Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol 
	j) Parhau i fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall ac ymdrechu i fod yn weithle cynhwysol i staff Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol 


	Parhaodd y Cyngor i danysgrifio i raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall a manteisio ar gyfarwyddyd Stonewall a’u hawgrymiadau ar sut i fod yn fwy cynhwysol i’r gymuned LHDTC, o recriwtio i gylch bywyd cyfan y gweithiwr. 
	Fel gydag unrhyw aelodaeth gorfforaethol, rydym yn parhau i fonitro i sicrhau ein bod yn cael gwerth am arian. 
	 
	Cychwynnodd AD waith ar ddwy ddogfen bolisi arwyddocaol, Polisi eang Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a Pholisi Cynhwysiant Trawsrywiol. 
	 
	Creodd y pandemig a’r symudiad i gyfarfodydd arlein gyfleoedd i swyddogaeth cydraddoldeb ledled Cymru i gyfarfod yn fwy hwylus ac yn fwy rheolaidd, i fonitro effeithiau’r pandemig ac yn benodol y problemau roedd pobl gydag anabledd a nodweddion gwarchodedig eraill yn eu profi. Yn benodol, elwodd y rhwydwaith Cynghorau Balch o’r newid hwn a chynhaliwyd mwy o gyfarfodydd nag arfer i ystyried rhannu arferion da a sut y gall y grŵp hyrwyddo gweithleoedd cynhwysol at y dyfodol. 
	Yn ystod Mis Hanes LHDTC (Chwefror 2021), gweithiodd Rhwydweithiau STAFF LHDTC+ o Gaerdydd a Rhondda Cynon Taf gyda CLlLC i gynhyrchu digwyddiad o’r enw Proud Insights a oedd yn ystyried manteision cael Rhwydweithiau Staff LHDTC. Rhannwyd y ffilm gydag AD, DG a swyddogion Grŵp Ffocws Staff yn Nhorfaen er ystyriaeth. 
	k) Datblygu a gweithredu cynllun gweithredu Hyderus o ran Anabledd. 
	k) Datblygu a gweithredu cynllun gweithredu Hyderus o ran Anabledd. 
	k) Datblygu a gweithredu cynllun gweithredu Hyderus o ran Anabledd. 


	Mae’r Cyngor wedi derbyn Statws Hyderus o ran Anabledd ar gyfer y cyfnod 22/05/2019 hyd at 18/05/2022. 
	 
	Fel Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, rydym wedi ymgymryd a chwblhau yn llwyddiannus yr hunan-asesiad Hyderus o ran Anabledd ac rydym yn cymryd yr holl gamau craidd i fod yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. 
	 
	Rydym yn ystyried uwchraddio statws Hyderus o ran Anabledd y Cyngor ac mae gennym gynigion sy’n cael eu hystyried i wella’r cymorth a roddwn i weithwyr sydd wedi colli beichiogrwydd, a’r sawl sy’n ailbennu yn y gweithle. 
	 
	Amcan 2 
	 
	Sicrhau bod pobl a chymunedau yn cael parchu eu hawliau ac yn teimlo’n ddiogel rhag trais a chamdriniaeth. 
	 
	a) Cynyddu ymwybyddiaeth o hawliau’r unigolyn 
	a) Cynyddu ymwybyddiaeth o hawliau’r unigolyn 
	a) Cynyddu ymwybyddiaeth o hawliau’r unigolyn 


	Ar ôl cyhoeddi Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygiad) 2019, mae Torfaen wedi ymuno ag awdurdodau eraill Gwent i fabwysiadu agwedd Gwent eang i gefnogi’r gweithrediad a fydd yn cyflwyno fframwaith cyfreithiol newydd, Safonau Amddiffyn Rhyddid. Mae awdurdodau lleol Gwent yn cynnwys Cyngor Sir Caerffili, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.  
	 
	Unwaith y bydd wedi ei weithredu, bydd y fframwaith Safonau Amddiffyn Rhyddid yn disodli’r Diogeliadau Amddifadu o Ryddid. Bydd y fframwaith yn cynnal yr Hawliau Dynol ac yn amddiffyn pobl 16+ nad oes ganddynt y capasiti i gydsynio i’w gofal neu drefniadau triniaeth sy’n gyfystyr ag amddifadiad o’u rhyddid. Mae’r newidiadau allweddol i’r fframwaith cyfreithiol fel a ganlyn: 
	 
	• Cod Ymarfer Deddf Galluedd Meddyliol diwygiedig a fydd yn ymgorffori’r fframwaith Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid (a fydd yn cynnwys manylion hawliau rhywun i apelio ac arolygiad dan y fframwaith newydd, gan gynnwys yr hawl i herio yn y llys) 
	• Cod Ymarfer Deddf Galluedd Meddyliol diwygiedig a fydd yn ymgorffori’r fframwaith Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid (a fydd yn cynnwys manylion hawliau rhywun i apelio ac arolygiad dan y fframwaith newydd, gan gynnwys yr hawl i herio yn y llys) 
	• Cod Ymarfer Deddf Galluedd Meddyliol diwygiedig a fydd yn ymgorffori’r fframwaith Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid (a fydd yn cynnwys manylion hawliau rhywun i apelio ac arolygiad dan y fframwaith newydd, gan gynnwys yr hawl i herio yn y llys) 

	• Bydd y fframwaith yn alinio egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol  
	• Bydd y fframwaith yn alinio egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol  

	• Bydd ymgynghori ar reoliadau newydd ac yna byddant yn cael eu cyhoeddi 
	• Bydd ymgynghori ar reoliadau newydd ac yna byddant yn cael eu cyhoeddi 

	• Bydd y fframwaith yn berthnasol i’r sawl nad oes ganddynt y capasiti i gydsynio i’w trefniadau gofal neu driniaeth sy’n 16+ gan roddi’r un broses gyfreithiol iddyn nhw â phobl 18+. 
	• Bydd y fframwaith yn berthnasol i’r sawl nad oes ganddynt y capasiti i gydsynio i’w trefniadau gofal neu driniaeth sy’n 16+ gan roddi’r un broses gyfreithiol iddyn nhw â phobl 18+. 

	• Yn wahanol i’r Diogeliadau Amddifadu o Ryddid, bydd Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yn berthnasol mewn unrhyw leoliad lle mae trefniadau triniaeth rhywun yn gyfystyr ag amddifadu.  
	• Yn wahanol i’r Diogeliadau Amddifadu o Ryddid, bydd Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yn berthnasol mewn unrhyw leoliad lle mae trefniadau triniaeth rhywun yn gyfystyr ag amddifadu.  


	 
	Mae cynllun gweithredu Gwent wedi ei ddyfeisio, ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar baratoi gweithlu’r rhanbarth a’r cyhoedd ar gyfer ymgynghoriad a’r newidiadau arfaethedig. Mae’r cynllun gweithredu wedi cwblhau Asesiad Tegwch a Chydraddoldeb drafft yn adnabod yr effaith ledled Gwent, gan arolygu wrth i ni symud tuag at ei weithredu.  
	Wrth i ni aros am y cod ymarfer, rydym yn parhau i friffio a chynyddu ymwybyddiaeth ar draws y gweithlu, er mwyn paratoi a chynorthwyo i gefnogi’r cyhoedd yng Ngwent. Mae hyfforddiant ffurfiol yn cael ei ddrafftio gan y Llywodraeth a fydd yn cael ei fabwysiadu’n genedlaethol i roddi’r wybodaeth a’r sgiliau i’r gweithlu mewn iechyd a gofal cymdeithasol i ddefnyddio’r fframwaith cyfreithiol newydd ac i gefnogi cymunedau.  
	 
	Wrth i ni weithio tuag at weithrediad a chyflwyno’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid newydd, bydd yn hanfodol bod gweithluoedd ledled y sector a dinasyddion yn ymwybodol o’r effaith a gaiff hyn arnynt, ymwybyddiaeth o’r newidiadau arfaethedig a dealltwriaeth o’u hawliau neu eu cyfrifoldebau dan y fframwaith newydd. Bydd y gweithrediad yn annog cyfranogiad yn yr ymgynghoriad ar y cod ymarfer a darparu gwybodaeth sy’n hygyrch i’r cyhoedd. Dan y fframwaith newydd, bydd gofyn newid arferion i gydymffurfio gyda’r f
	gydag ystyriaeth fanwl o’r asesiad o’r effaith gan sicrhau ymgysylltiad ac ymgynghoriad priodol.  
	Er bod gweithrediad wedi cael ei oedi o fis Ebrill 2022, gyda dyddiad newydd i’w gadarnhau gan y Llywodraeth, bydd partneriaeth Torfaen a Gwent yn parhau lle’n briodol i ymgysylltu gyda staff a’r cyhoedd i gefnogi Gwent a’r gweithlu i baratoi cymaint ag y bo modd.  
	 
	b) Darparu cymorth i ysgolion i ymgorffori tegwch a chydraddoldeb yn eu cynlluniau a pholisïau ysgol. 
	b) Darparu cymorth i ysgolion i ymgorffori tegwch a chydraddoldeb yn eu cynlluniau a pholisïau ysgol. 
	b) Darparu cymorth i ysgolion i ymgorffori tegwch a chydraddoldeb yn eu cynlluniau a pholisïau ysgol. 


	I sicrhau tegwch a chydraddoldeb, mae Ysgolion Iach yn parhau i ddarparu polisïau templed ar iechyd a lles i ysgolion yn seiliedig ar ganllawiau Llywodraeth Cymru e.e. Addysg Camddefnyddio Sylweddau ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. 
	 
	Mae’r cymorth a ddarperir gan Rwydwaith Cymru o Gynlluniau Ysgolion Iach yn seiliedig ar fesurau, gwerthoedd ac egwyddorion gwella iechyd Sefydliad Iechyd y Byd a Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy’n sicrhau tegwch a chydraddoldeb i bawb.   
	 
	c) Sicrhau bod gan holl ysgolion Torfaen strategaeth glir i wella ansawdd dysgu ac addysgu, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd, i leihau amrywiaeth o fewn yr ysgol fel bod pob disgybl, gan gynnwys bechgyn a dysgwyr sy’n agored i niwed, yn gwneud cynnydd priodol dros amser. 
	c) Sicrhau bod gan holl ysgolion Torfaen strategaeth glir i wella ansawdd dysgu ac addysgu, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd, i leihau amrywiaeth o fewn yr ysgol fel bod pob disgybl, gan gynnwys bechgyn a dysgwyr sy’n agored i niwed, yn gwneud cynnydd priodol dros amser. 
	c) Sicrhau bod gan holl ysgolion Torfaen strategaeth glir i wella ansawdd dysgu ac addysgu, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd, i leihau amrywiaeth o fewn yr ysgol fel bod pob disgybl, gan gynnwys bechgyn a dysgwyr sy’n agored i niwed, yn gwneud cynnydd priodol dros amser. 


	Mae Swyddog Ysgolion Iach ac ABCh yn rhoi cymorth a chyngor i ysgolion ar agweddau’r cwricwlwm newydd, Maes Iechyd a Lles Dysgu a Phrofiad. 
	Trefnwyd cyfarfodydd rheolaidd Cydgysylltwyr Ysgolion Iach i drafod datblygiadau yn y cwricwlwm iechyd a lles ac adnoddau dysgu ac addysgu.  
	 
	Anogir holl ysgolion uwchradd i gymryd rhan yn Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr y Rhwydwaith Ymchwil Ysgolion Iach (SHRN). Cynhelir yr arolwg bob dwy flynedd ac mae ysgolion sy’n cymryd rhan yn derbyn Adroddiad Iechyd a Lles Myfyrwyr unigol yn nodi meysydd o arferion da a materion sy’n achosi pryder mewn perthynas ag ystod o ymddygiad a chanlyniadau iechyd e.e. Bwyd a Ffitrwydd: Gweithgaredd  Corfforol, Lles ac Iechyd Emosiynol, Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau, Rhyw a Chydberthnasau. Dangosir y data mewn 
	 
	d) Gwella adrodd am gamdriniaeth, bwlio ac aflonyddiad seiliedig ar hunaniaeth mewn ysgolion a chymryd camau priodol fel y bo angen. 
	d) Gwella adrodd am gamdriniaeth, bwlio ac aflonyddiad seiliedig ar hunaniaeth mewn ysgolion a chymryd camau priodol fel y bo angen. 
	d) Gwella adrodd am gamdriniaeth, bwlio ac aflonyddiad seiliedig ar hunaniaeth mewn ysgolion a chymryd camau priodol fel y bo angen. 


	Mae’r Swyddog Ysgolion Iach ac ABCh wedi arolygu ac ail-ysgrifennu Canllawiau Gwrth-fwlio Torfaen a Pholisi ar gyfer Lleoliadau Addysg i alinio gyda chyfres dogfennau canllaw Hawliau, Parch a Chydraddoldeb Llywodraeth Cymru yn 2019. Caiff y canllawiau eu cyflwyno ysgolion bob tymor.  
	 
	Anogir ysgolion i gofnodi achosion o fwlio yn fewnol gan ddefnyddio ffurflenni a argymhellir gan Lywodraeth Cymru h.y. ‘Ffurflen cofnodi achos o fwlio’ a ‘Ffurflen cofnodi bwlio arlein’. 
	 
	Anogir ysgolion i adrodd am achosion a gadarnhawyd o fwlio mewn perthynas â’r nodweddion gwarchodedig bob tymor. Mae ysgolion cynradd yn cofnodi achosion o fwlio 
	drwy SIMS. Mae ysgolion uwchradd yn adrodd am achosion o fwlio a gadarnhawyd ar “Ffurflen Adroddiad Tymhorol”. 
	Dadansoddir data i chwilio am batrymau a thueddiadau mewn ymddygiad bwlio. Cynigir hyfforddiant priodol i staff ysgol.  
	Anogir pob ysgol i gymryd rhan yn Arolwg Gwrth-fwlio blynyddol Torfaen. Mae disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3, 4 a 5 yn ymateb i gyfres o gwestiynau yn ymwneud â’u profiad o fwlio yn yr ysgol. Mae adroddiadau bwlio unigol yn cael eu cyflwyno i ysgolion ar gyfer gwneud gwaith gwrth-fwlio yn y dyfodol.    
	 
	e) Monitro lefelau achosion / troseddau casineb yn Nhorfaen drwy’r Hwb Diogelwch Cymunedol. Gweithredu unrhyw gamau angenrheidiol. 
	e) Monitro lefelau achosion / troseddau casineb yn Nhorfaen drwy’r Hwb Diogelwch Cymunedol. Gweithredu unrhyw gamau angenrheidiol. 
	e) Monitro lefelau achosion / troseddau casineb yn Nhorfaen drwy’r Hwb Diogelwch Cymunedol. Gweithredu unrhyw gamau angenrheidiol. 


	Bob wythnos mae manylion holl droseddau casineb a adroddir i Heddlu Gwent yn cael eu hanfon at y Tîm Cydlyniant. Caiff hyn ei fonitro ac mae unrhyw beth o nod yn cael ei drafod yn y fforymau priodol. Cyfarfodydd partneriaeth yw’r prif lwyfan ar gyfer monitro/casglu tensiynau cymunedol ac mae perthnasau partneriaeth yn gryfder arbennig. Rydym hefyd yn monitro llwyfannau cyfryngau cymdeithasol (ffynhonnell agored) ac yn gweithio gyda thimau cyfathrebu a diogelwch cymunedol i liniaru a, lle’n briodol, targedu 
	 
	f) Darparu hyfforddiant i staff sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o gydraddoldeb a materion yr iaith Gymraeg, gan rymuso staff i adnabod a delio gyda gwahaniaethu a stereoteipio. 
	f) Darparu hyfforddiant i staff sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o gydraddoldeb a materion yr iaith Gymraeg, gan rymuso staff i adnabod a delio gyda gwahaniaethu a stereoteipio. 
	f) Darparu hyfforddiant i staff sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o gydraddoldeb a materion yr iaith Gymraeg, gan rymuso staff i adnabod a delio gyda gwahaniaethu a stereoteipio. 


	 
	Yn gynnar yn 2021, cyflwynodd Anabledd Dysgu Cymru nifer o gyrsiau i staff y Cyngor yn ystyried y rhwystrau i gyfathrebu rydym yn eu rhoi yn anfwriadol yn ein llenyddiaeth ac awgrymiadau ar wneud ysgrifennu yn fwy hygyrch, yn enwedig i bobl ag anabledd dysgu. Cafwyd presenoldeb da gan amrywiol feysydd gwasanaeth gan gynnwys ysgrifenwyr polisi, staff gofal cymdeithasol a’r tîm cyfathrebu. 
	Mae gweithgor wedi ei sefydlu i ddechrau ystyried rhaglen hyfforddiant i staff ac aelodau.  
	Bydd hyn ar waith erbyn 2021/22. 
	Bydd hyn ar waith erbyn 2021/22. 
	Mae’r tîm wedi bod yn adnabod a lliniaru tensiwn yn y gymuned (troseddau casineb, eithafiaeth, pryder) ym ymwneud â Brexit a Covid, ac mae capasiti ychwanegol dau Swyddog Cydlyniad Cymdeithasol rhanbarthol wedi caniatáu mwy o gefnogaeth weithredol i ymgysylltu’n rhagweithiol gyda chymunedau lleiafrifol. Drwy gydol y cyfnod adrodd hwn, mae’r Tîm Cydlyniant wedi cynnal ymgysylltiad rheolaidd gyda grwpiau sy’n agored i aflonyddiad er enghraifft, dinasyddion yr UE, cymunedau BAME a grwpiau nodweddion gwarchoedi
	 
	Cynrychiolir Swyddogion Cydlyniant mewn fforymau lleol priodol – lle mae monitro cydlyniant/tensiwn yn eitem safonol ar agenda cyfarfodydd partneriaeth diogelwch cymunedol, a hyd yma mae ein cyfranogiad ni yn y fforymau hyn wedi delio gyda phatrymau ymfudo, troseddau casineb a monitro cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn wedi helpu i gyfeirio ymdrechion y tîm i dargedu a lliniaru tensiynau, er enghraifft gweithdai gwrth-wahaniaeth mewn ysgolion, cyflafareddiad cymunedol – mewn perthynas ag anghydfod rhwng cymdog
	 

	 
	g) Gweithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol i adnabod a delio gyda digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys materion o gam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn dynion. 
	g) Gweithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol i adnabod a delio gyda digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys materion o gam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn dynion. 
	g) Gweithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol i adnabod a delio gyda digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys materion o gam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn dynion. 


	Bydd Diogelwch Cymunedol yn parhau i annog cyfranogiad ehangach gyda phartneriaid drwy’r Hwb Lleihau Trosedd ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn Nhorfaen. Bydd hyn yn cynnwys trafodaeth yn ymwneud a materion cam-drin domestig a thrais rhywiol heb wahaniaeth rhwng rhywedd neu hunaniaeth rywiol. Wrth i droseddau/ymddygiad gwrthgymdeithasol gael eu hadrodd i Heddlu Gwent, rydym ym parhau i weithio mewn partneriaeth â nhw i ddelio gyda holl achosion o drais a rhoi cymorth drwy’r broses ymddygiad gwrthgymdeithasol
	 
	h) Gwaith gyda phartneriaid i rwystro a chynyddu ymwybyddiaeth o eithafiaeth dreisgar 
	h) Gwaith gyda phartneriaid i rwystro a chynyddu ymwybyddiaeth o eithafiaeth dreisgar 
	h) Gwaith gyda phartneriaid i rwystro a chynyddu ymwybyddiaeth o eithafiaeth dreisgar 


	Dan yr agenda Prevent, mae Diogelwch Cymunedol Torfaen yn cynnal cyfarfodydd Panel Channel rheolaidd sy’n canolbwyntio ar y sawl sydd mewn perygl o gael eu radicaleiddio. Rheolwr unigolion drwy’r grŵp hwn sy’n ymgorffori swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac asiantaethau eraill lle bo’n briodol. Mae mecanwaith adrodd o mewn i Ddiogelwch Cymunedol o adrannau o fewn Torfaen a mynediad hefyd at swyddog heddlu penodol i gynorthwyo staff gyda gwneud adroddiadau am unrhyw bryderon yn ymwneud ag unigoli
	Dan yr agenda Prevent, mae Diogelwch Cymunedol Torfaen yn cynnal cyfarfodydd Panel Channel rheolaidd sy’n canolbwyntio ar y sawl sydd mewn perygl o gael eu radicaleiddio. Rheolwr unigolion drwy’r grŵp hwn sy’n ymgorffori swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac asiantaethau eraill lle bo’n briodol. Mae mecanwaith adrodd o mewn i Ddiogelwch Cymunedol o adrannau o fewn Torfaen a mynediad hefyd at swyddog heddlu penodol i gynorthwyo staff gyda gwneud adroddiadau am unrhyw bryderon yn ymwneud ag unigoli
	 
	Dan yr agenda Protect, rydym wedi sefydlu grŵp i ystyried y posibilrwydd o ymosodiad gan derfysgwyr yn canolbwyntio ar leoliadau a gallu, sef Grwpiau Parodrwydd Diogelwch Amddiffynnol. Mae’r grwpiau hyn yn ymateb i’r Ddyletswydd Amddiffyn sydd i ddod a fydd yn effeithio pob awdurdod lleol, partneriaid a’r cyhoedd yn 2022/23.  Disgwylir y bydd y Ddyletswydd yn ei gwneud yn statudol ystyried y posibilrwydd ac effaith ymosodiadau yn y dyfodol yn Nhorfaen drwy broses gynllunio gymesur sy’n gyfartal â’r risg a’r

	Prevent a Protect yw dau o’r pedwar piler yn y Strategaeth CONTEST.  Mae bwrdd Contest Gwent wedi ei alinio gyda gwaith lleol Prevent/Protect yn Nhorfaen ac fel rhan o’i waith, mae’n ceisio sicrhau bod cysylltiadau agos yn cael eu sefydlu gyda’r Swyddfa Gartref a Bwrdd Contest Cymru Gyfan i ledaenu gwybodaeth ar risgiau a rhoi trosolwg a chyfarwyddyd i bob partneriaeth sy’n gweithio yn yr arena Prevent/Protect. 
	 
	i) Hyrwyddo amrywiaeth cymunedol 
	i) Hyrwyddo amrywiaeth cymunedol 
	i) Hyrwyddo amrywiaeth cymunedol 


	Er bod heriau’r cyfnod clo wedi rhwystro’r dulliau arferol o gyflenwi gweithgareddau cydlyniant, mae hefyd wedi rhoi cyfle i’r tîm cydlyniant ystyried ymgysylltu’n ddigidol. Er enghraifft, mae ein hymgyrchoedd ar ddyddiadau coffa cysylltiedig â chydraddoldeb – mis hanes pobl dduon, wythnos ymwybyddiaeth o ffoaduriaid, mis hanes LHDTC – wedi canolbwyntio mwy nag erioed ar lwyfan digidol ac mae hyn wedi caniatáu i ni gael presenoldeb mwy rhyngweithiol ar y cyfryngau cymdeithasol.  
	Er bod heriau’r cyfnod clo wedi rhwystro’r dulliau arferol o gyflenwi gweithgareddau cydlyniant, mae hefyd wedi rhoi cyfle i’r tîm cydlyniant ystyried ymgysylltu’n ddigidol. Er enghraifft, mae ein hymgyrchoedd ar ddyddiadau coffa cysylltiedig â chydraddoldeb – mis hanes pobl dduon, wythnos ymwybyddiaeth o ffoaduriaid, mis hanes LHDTC – wedi canolbwyntio mwy nag erioed ar lwyfan digidol ac mae hyn wedi caniatáu i ni gael presenoldeb mwy rhyngweithiol ar y cyfryngau cymdeithasol.  
	 
	Mae gwaith amrywiaeth cymunedol yn y cyfnod hwn wedi cynnwys: 
	 
	Ymgyrch Ymwybyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol a chystadlaethau a lansiwyd drwy ysgolion gorllewin Gwent ar Fis Hanes Pobl Dduon (MHPDd) ac Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb (MYDC) 
	  
	Trosolwg o weithgareddau MYDC – cydweithredu gyda Greigiau Gwent i hyrwyddo MYDC yn eu gêm gartref yn ystod yr wythnos. Roedd yn cynnwys gwybodaeth ar ddiwrnod y gêm, cyhoeddiadau, darlun baner MYCD gyda chwaraewyr cyn y gêm. Roedd hefyd yn cynnwys noddi peli’r gêm, gwerthu crysau t MYDC o gystadleuaeth leol a chyflwyno enillwyr y gystadleuaeth hon gyda nwyddau’r Dreigiau. 
	Hefyd, prynodd y Tîm Cydlyniant a dosbarthu matiau cwrw i bob clwb rygbi cysylltiedig ar draws rhanbarth gorllewin Gwent. Mae’r matiau cwrw yn cynnwys logo cydraddoldeb y Dreigiau a’r hashnodau #RugbyForAll #RugbyAgainstRugby #HateHurtsWales  
	Rydym hefyd wedi dyrannu cyllid i 5 sefydliad trysydd sector a’u cynorthwyo i gyflenwi eu gweithgareddau drwy gydol yr wythnos.  
	 
	• Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc  
	• Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc  
	• Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc  

	• Radio BGFM sy’n cynnwys cyfweliad VS 
	• Radio BGFM sy’n cynnwys cyfweliad VS 

	• MenterCaerfilli  
	• MenterCaerfilli  

	• Cymdeithas Sipsiwn a Theithwyr Torfaen  
	• Cymdeithas Sipsiwn a Theithwyr Torfaen  

	• Sgowtiaid CRAI  
	• Sgowtiaid CRAI  


	 
	Yn ystod y cyfnod hwn rydym hefyd wedi ystyried dulliau eraill o gyfathrebu a dweud stori ac rydym nawr yn datblygu podlediadau lleol ar themâu amrywiaeth ethnig a diwylliannol, gan ganiatáu dulliau newydd o ymgysylltu a hyrwyddo lleisiau nas clywir mor aml. 
	Rydym wedi cynnwys aelodau’r gymuned ac arweinwyr ffydd yn yr arweiniad i wythnos rhyng-ffydd 2021. Yn ystod yr wythnos cynhaliwyd digwyddiad mewn partneriaeth â Heddlu Gwent a ddaeth ag arweinwyr cymunedol at ei gilydd a helpu hyrwyddo pwysigrwydd ffyrdd mewn cymunedau, yn enwedig o ystyried y pandemig. Roedd y digwyddiad hefyd yn helpu i roi llais i grwpiau cymunedol sy’n llai gweladwy yn ein cymunedau. Hyrwyddwyr y digwyddiad hwn arlein. 
	 
	 

	j) Monitro tensiynau cymunedol 
	j) Monitro tensiynau cymunedol 
	j) Monitro tensiynau cymunedol 


	Gweler cam gweithredu E. 
	 
	k) Ymgysylltu gyda gwladolion yr UE mewn perthynas â Chynllun Adsefydlu’r UE 
	k) Ymgysylltu gyda gwladolion yr UE mewn perthynas â Chynllun Adsefydlu’r UE 
	k) Ymgysylltu gyda gwladolion yr UE mewn perthynas â Chynllun Adsefydlu’r UE 


	l) Parhau gydag ymgysylltiad yr ALl gyda Chynllun Adsefydlu Ffoaduriaid y DU 
	l) Parhau gydag ymgysylltiad yr ALl gyda Chynllun Adsefydlu Ffoaduriaid y DU 
	l) Parhau gydag ymgysylltiad yr ALl gyda Chynllun Adsefydlu Ffoaduriaid y DU 

	m) Ymgymryd ag Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 
	m) Ymgymryd ag Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 


	Cychwynnwyd asesiad yn ystod y cyfnod adrodd i ddiweddaru GTAA Torfaen 2016 (2016-21) a fyddai fel arfer wedi ei arolygu yn 2021, o ystyried y gofyniad cyfreithiol i’w wneud bob 5 mlynedd. Fodd bynnag, mewn llythyr gan Lywodraeth Cymru (dyddiedig 16eg Rhagfyr 2020) cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog ei bwriad i ymestyn y cyfnod arolygu ar gyfer ymgymryd â GTAA 12 mis ar gyfer yr Awdurdodau Lleol hynny y mae eu hasesiad i’w wneud erbyn 2021. 
	 
	Amcan 3 
	 
	 
	Drwy gydol y cyfnod hwn, rydym wedi blaenoriaethu cynyddu ymwybyddiaeth o Gynllun Adsefydlu’r UE (EUSS) ac wedi gweithio’n gydweithredol gyda phartneriaid megis Cyngor ar Bopeth, Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru, ynghyd â’r Heddlu a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig – gan ddefnyddio rhwydweithiau lleol, cylchlythyrau i drigolion a’r cyfryngau cymdeithasol i gynyddu ymwybyddiaeth. Rydym hefyd wedi cefnogi (drwy’r gyllideb Cydlyniant) dosbarthu llenyddiaeth EUSS ac wedi sicrhau bod gwy
	 
	Drwy gydol y cyfnod adrodd hwn, mae’r tîm Cydlyniant wedi parhau i gefnogi Awdurdodau Lleol gyda’r cyfranogiad yn y rhaglenni Personau sy’n Agored i Niwed / Adsefydlu Plant (a elwir nawr yn Gynllun Adsefydlu’r DU). Mae hyn wedi sicrhau bod gan yr Awdurdodau Lleol y capasiti i ddelio gydag anghenion newydd adsefydlu Affganiaid. Yn 2021 rhoddodd Polisi Adsefydlu a Chymorth Affgan, a ddatblygodd o ganlyniad i luoedd NATO yn tynnu allan o Affganistan, gyfrifoldeb ar ALl i chwarae rhan yn croesawu’r newydd-ddyfo
	Fel rhan o’r gefnogaeth ddyddiol a roddir i’r cynlluniau hyn, mae’r tîm Cydlyniant hefyd wedi rheoli’r contractau ar gyfer cymorth ESOL – sydd wedi ei gaffael i sicrhau bod pob teulu yn derbyn darpariaeth gyson, a’r contract gweithiwr achos a gyflwynwyd gan Displaced People In Action (DPIA). 
	 
	Mae’r tîm cydlyniant cymunedol hefyd wedi cefnogi Torfaen mewn perthynas â symud ymlaen gyda’r penderfyniad i gymryd rhan yn y cynllun Gwasgariad Lloches. Cafwyd trafodaeth i gymryd rhan mewn peilot o’r cynllun a chanolbwyntio ymdrechion lleol ar gefnogi teuluoedd. Rydym nawr yn cydgysylltu ymdrechion ac yn ymgynghori ar ddarpar eiddo mewn perthynas a’r cynllun gwasgaru. Mae’r gwaith hwn hefyd wedi cynnwys datblygu memorandwm o ddealltwriaeth rhwng awdurdodau lleol a’r Swyddfa Gartref ar delerau’r rhaglen b
	 

	Gweithio i ddileu anfanteision a rhwystrau sy’n ei gwneud yn anodd i bobl gael mynediad at yr un cyfleoedd a phawb arall. 
	a) Gwell amgylchedd adeiledig cymuned Torfaen a hygyrchedd ehangach adeiladau cyhoeddus mannau gwaith y Cyngor o fewn moddion fforddiadwy. 
	a) Gwell amgylchedd adeiledig cymuned Torfaen a hygyrchedd ehangach adeiladau cyhoeddus mannau gwaith y Cyngor o fewn moddion fforddiadwy. 
	a) Gwell amgylchedd adeiledig cymuned Torfaen a hygyrchedd ehangach adeiladau cyhoeddus mannau gwaith y Cyngor o fewn moddion fforddiadwy. 


	Ni wnaed cynnydd tuag at hyn yn ystod 20/21. 
	 
	b) Parhau gyda’r broses flaenoriaethu fel bod gwelliannau yn cael eu gwneud o fewn yr adnoddau sydd ar gael a bod y gwelliannau yn cael eu targedu i ddarparu’r manteision cymunedol a chynhwysol mwyaf. 
	b) Parhau gyda’r broses flaenoriaethu fel bod gwelliannau yn cael eu gwneud o fewn yr adnoddau sydd ar gael a bod y gwelliannau yn cael eu targedu i ddarparu’r manteision cymunedol a chynhwysol mwyaf. 
	b) Parhau gyda’r broses flaenoriaethu fel bod gwelliannau yn cael eu gwneud o fewn yr adnoddau sydd ar gael a bod y gwelliannau yn cael eu targedu i ddarparu’r manteision cymunedol a chynhwysol mwyaf. 


	Yn ystod 2020/21 bu gwaith ar yr ysgolion canlynol: 
	 
	• St Albans  
	• St Albans  
	• St Albans  

	• Ysgol Gynradd Nant Celyn  
	• Ysgol Gynradd Nant Celyn  

	• Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer  
	• Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer  

	• Ysgol Gynradd Dewi Sant 
	• Ysgol Gynradd Dewi Sant 

	• Ysgol Gynradd Pontnewydd  
	• Ysgol Gynradd Pontnewydd  

	• Ysgol Gynradd Maendy  
	• Ysgol Gynradd Maendy  

	• Ysgol Gynradd Blenheim Rd  
	• Ysgol Gynradd Blenheim Rd  

	• CIP Hollybush  
	• CIP Hollybush  

	• CIC Penygarn  
	• CIC Penygarn  

	• Ysgol Gynradd y Dafarn Newydd 
	• Ysgol Gynradd y Dafarn Newydd 

	• Ysgol Bryn Onnen 
	• Ysgol Bryn Onnen 

	• Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Charles William (Casnewydd) 
	• Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Charles William (Casnewydd) 


	 
	c) Parhau gyda’r broses flaenoriaethol i fod yn weithredol a delio gyda phroblemau hygyrchedd yn rhaglen adnewyddu a thrwsio’r Cyngor. 
	c) Parhau gyda’r broses flaenoriaethol i fod yn weithredol a delio gyda phroblemau hygyrchedd yn rhaglen adnewyddu a thrwsio’r Cyngor. 
	c) Parhau gyda’r broses flaenoriaethol i fod yn weithredol a delio gyda phroblemau hygyrchedd yn rhaglen adnewyddu a thrwsio’r Cyngor. 


	 
	Ni wnaed cynnydd tuag at hyn yn ystod 20/21. 
	 
	d) Parhau i weithredu nifer o gynlluniau. Yn nodweddiadol, bydd y rhain yn symud ymaith rwystrau ffisegol i gael mynediad i adeiladau ledled asedau adeiladau’r Cyngor. Hefyd yn berthnasol i leoliadau cymunedol sy’n effeithio symudedd a mynediad pobl anabl ar briffyrdd cyhoeddus a llwybrau cyhoeddus. Er enghraifft, cyflwyno croesfannau isel gan ddefnyddio cyllid cyfalaf y Cyngor ac o ffynonellau ariannu eraill ar gyfer cynlluniau gan gynnwys Llwybrau Diogel yn y Gymuned. 
	d) Parhau i weithredu nifer o gynlluniau. Yn nodweddiadol, bydd y rhain yn symud ymaith rwystrau ffisegol i gael mynediad i adeiladau ledled asedau adeiladau’r Cyngor. Hefyd yn berthnasol i leoliadau cymunedol sy’n effeithio symudedd a mynediad pobl anabl ar briffyrdd cyhoeddus a llwybrau cyhoeddus. Er enghraifft, cyflwyno croesfannau isel gan ddefnyddio cyllid cyfalaf y Cyngor ac o ffynonellau ariannu eraill ar gyfer cynlluniau gan gynnwys Llwybrau Diogel yn y Gymuned. 
	d) Parhau i weithredu nifer o gynlluniau. Yn nodweddiadol, bydd y rhain yn symud ymaith rwystrau ffisegol i gael mynediad i adeiladau ledled asedau adeiladau’r Cyngor. Hefyd yn berthnasol i leoliadau cymunedol sy’n effeithio symudedd a mynediad pobl anabl ar briffyrdd cyhoeddus a llwybrau cyhoeddus. Er enghraifft, cyflwyno croesfannau isel gan ddefnyddio cyllid cyfalaf y Cyngor ac o ffynonellau ariannu eraill ar gyfer cynlluniau gan gynnwys Llwybrau Diogel yn y Gymuned. 


	Ni wnaed cynnydd tuag at hyn yn 20/21 ond mae ymgynghoriad helaeth ar lwybrau teithio llesol nawr ar y gweill ac fe gaiff ei fanylu yn adroddiad 2021/2022. 
	 
	Cafwyd trafodaethau rhwng Fforwm Mynediad Torfaen a Thîm Etholiadau CBST ar hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio ac mae cynnig wedi ei wneud i gynnwys aelodau FfMT mewn asesiadau o adeiladau a ddefnyddir ar gyfer etholiadau yn y dyfodol. 
	 
	e) Drwy gynnwys gwelliannau hygyrchedd ffisegol yn y broses safonol o reoli stadau 
	e) Drwy gynnwys gwelliannau hygyrchedd ffisegol yn y broses safonol o reoli stadau 
	e) Drwy gynnwys gwelliannau hygyrchedd ffisegol yn y broses safonol o reoli stadau 


	Ni wnaed cynnydd tuag at hyn yn ystod 20/21. 
	 
	 
	 
	f) Monitro pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET), neu sydd mewn perygl o ddod yn NEET a darparu rhaglenni cymorth i helpu unigolion i gael swyddi, addysg neu hyfforddiant diogel. 
	f) Monitro pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET), neu sydd mewn perygl o ddod yn NEET a darparu rhaglenni cymorth i helpu unigolion i gael swyddi, addysg neu hyfforddiant diogel. 
	f) Monitro pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET), neu sydd mewn perygl o ddod yn NEET a darparu rhaglenni cymorth i helpu unigolion i gael swyddi, addysg neu hyfforddiant diogel. 


	 
	Mae’r sawl sydd mewn perygl o ddod yn NEET mewn ysgolion yn cael eu monitro ac mae cynllunio yn cael ei wneud gydag ysgolion a Gyrfa Cymru. Rydym wedi sefydlu cymorth 1 i 1 ychwanegol ar gyfer y sawl sydd mewn mwyaf o berygl o ddod yn NEET yn gadael Blwyddyn 11.  
	 
	Rydym wedi targedu’r bobl ifanc hynny drwy’r haf a’r hydref i geisio sicrhau eu bod yn cael eu cynorthwyo i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Y ffigwr ar gyfer pobl ifanc NEET yn gadael yr ysgol yn 2020 oedd rhyw 26 allan o garfan o 1100, pob un gyda rhwystrau arwyddocaol i symud ymlaen. Nid yw’r ffigurau ar gyfer 2021 wedi eu cadarnhau eto.  
	 
	Y prif raglenni cymorth yw prosiect Ysbrydoli i Gyflawni, sy’n targedau pobl ifanc mewn perygl yn yr ysgol uwchradd ac sydd ag aelod staff ym mhob ysgol, ac Ysbrydoli i Weithio sy’n targedu pobl ifanc ddi-waith 16-24 oed.  
	 
	Cafodd CV-19 effaith fawr ar bobl ifanc yn yr ysgol gyda llawer ddim yn mynychu, yn enwedig myfyrwyr blwyddyn 11. Er gwaethaf y rhwystrau a’r anawsterau a grëwyd gan y pandemig, roedd y ffigurau yn isel ar gyfer y flwyddyn.  
	 
	g) Cyflwyno ymyraethau datblygu economaidd ac adfywio sydd â ffocws ar greu cyfleoedd cymdeithasol-economaidd i drigolion iau a’n cymunedau mwyaf difreintiedig. 
	g) Cyflwyno ymyraethau datblygu economaidd ac adfywio sydd â ffocws ar greu cyfleoedd cymdeithasol-economaidd i drigolion iau a’n cymunedau mwyaf difreintiedig. 
	g) Cyflwyno ymyraethau datblygu economaidd ac adfywio sydd â ffocws ar greu cyfleoedd cymdeithasol-economaidd i drigolion iau a’n cymunedau mwyaf difreintiedig. 


	Creodd y gweithgaredd economi sylfaenol a gyflwynwyd drwy’r Gronfa Herio (Chwefror 2020 – Mawrth 2021) gyfleoedd cymdeithasol-economaidd i drigolion iau a’n cymunedau mwyaf difreintiedig.  
	 
	Mae gan Bont-y-pŵl boblogaeth gymdeithasol-economaidd gymysg, gydag ardaloedd o dlodi mawr yn agos at ardaloedd o ffyniant cymharol. Mae tair ward ym Mhont-y-pŵl yn syrthio i’r 10% o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. Cyflwynwyd y prosiect Cronfa Herio o ganol Tref Pont-y-pŵl mewn canolfan fusnes newydd o’r enw Hyb2, a leolir ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Er bod y prosiect wedi ei gyflwyno yn ystod y pandemig CV-19, llwyddodd i gefnogi a chyflenwi allbynnau a chanlyniadau a ddarparodd gyfleoedd i bobl if
	 
	• Gwella sgiliau’r gweithlu lleol – roedd y prosiect yn gwneud y mwyaf o’r potensial i gynyddu cyflogaeth a busnesau newydd ym Mhont-y-pŵl 
	• Gwella sgiliau’r gweithlu lleol – roedd y prosiect yn gwneud y mwyaf o’r potensial i gynyddu cyflogaeth a busnesau newydd ym Mhont-y-pŵl 
	• Gwella sgiliau’r gweithlu lleol – roedd y prosiect yn gwneud y mwyaf o’r potensial i gynyddu cyflogaeth a busnesau newydd ym Mhont-y-pŵl 

	• Landlordiaid – creu galw am unedau yn y dref. Drwy’r prosiect ymgysylltwyd â Landlordiaid i drafod lefelau rhent, gan eu galluogi i osod eu heiddo sydd wedi bod yn wag am gyfnodau maith o amser. 
	• Landlordiaid – creu galw am unedau yn y dref. Drwy’r prosiect ymgysylltwyd â Landlordiaid i drafod lefelau rhent, gan eu galluogi i osod eu heiddo sydd wedi bod yn wag am gyfnodau maith o amser. 

	• Cymunedau – nwyddau a gwasanaethau sylfaenol ar gael yn lleol, gan ddelio gyda thlodi cludiant drwy eu galluogi i gael mynediad at y nwyddau a’r gwasanaethau hyn yn eu tref nhw. Bydd cyfleoedd gwaith newydd yn galluogi i drigolion lleol fyw a gweithio yn lleol. 
	• Cymunedau – nwyddau a gwasanaethau sylfaenol ar gael yn lleol, gan ddelio gyda thlodi cludiant drwy eu galluogi i gael mynediad at y nwyddau a’r gwasanaethau hyn yn eu tref nhw. Bydd cyfleoedd gwaith newydd yn galluogi i drigolion lleol fyw a gweithio yn lleol. 

	• Mae Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl a Phartneriaeth Adfywio Pont-y-pŵl yn cynnwys aelodau cymuned a busnesau lleol sydd wedi amlygu’r angen i lenwi unedau gwag er mwyn dod â bywiogrwydd yn ôl i’r Stryd fawr. Nod y prosiect oedd adfer canol y dref, 
	• Mae Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl a Phartneriaeth Adfywio Pont-y-pŵl yn cynnwys aelodau cymuned a busnesau lleol sydd wedi amlygu’r angen i lenwi unedau gwag er mwyn dod â bywiogrwydd yn ôl i’r Stryd fawr. Nod y prosiect oedd adfer canol y dref, 


	gan greu llwyfan cryfach ar yr hwn y gall Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl adeiladu arno wrth gyflenwi digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol. 
	gan greu llwyfan cryfach ar yr hwn y gall Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl adeiladu arno wrth gyflenwi digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol. 
	gan greu llwyfan cryfach ar yr hwn y gall Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl adeiladu arno wrth gyflenwi digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol. 

	• Pobl ifanc - - roedd y prosiect yn cefnogi rhagolygon gwaith at y dyfodol ac yn rhoi’r gallu i’r cenedlaethau iau aros yn yr ardal i fyw a gweithio      
	• Pobl ifanc - - roedd y prosiect yn cefnogi rhagolygon gwaith at y dyfodol ac yn rhoi’r gallu i’r cenedlaethau iau aros yn yr ardal i fyw a gweithio      


	 
	Manteision i Ganol y Dref 
	• Llai o unedau gwag 
	• Llai o unedau gwag 
	• Llai o unedau gwag 

	• Adfywio canol y dref 
	• Adfywio canol y dref 

	• Canol y dref fywiog 
	• Canol y dref fywiog 


	Manteision i ddinasyddion 
	• Ystod o nwyddau a gwasanaethau ar gael ar eu stryd fawr leol 
	• Ystod o nwyddau a gwasanaethau ar gael ar eu stryd fawr leol 
	• Ystod o nwyddau a gwasanaethau ar gael ar eu stryd fawr leol 

	• Cyfleoedd cyflogaeth ehangach yn lleol i ddinasyddion a NEETS 
	• Cyfleoedd cyflogaeth ehangach yn lleol i ddinasyddion a NEETS 

	• Y gallu i aros yn yr ardal i fyw a gweithio 
	• Y gallu i aros yn yr ardal i fyw a gweithio 

	• Cyfle i wella eu sgiliau 
	• Cyfle i wella eu sgiliau 


	Y THP 
	 
	1: Mae’r THP wedi cyflenwi X1 wythnos o Addysg Amgen Ysgolion (CA2). Mae’r wythnos hon yn ymwneud â’r X2 wythnos a oedd wedi eu canslo oherwydd Covid. Rwyf wedi atodi’r ‘amserlen’ sy’n amlinellu’r cyflenwi. Roedd yn ymgysylltu gyda X57 o ddisgyblion Blwyddyn 5. Ysgol – Ysgol Dreftadaeth Blaenafon a Reolir yn Wirfoddol (BHVC) 
	 
	Dylai’r wythnos sydd ar ôl gael ei chyflenwi erbyn diwedd y mis hwn – bydd hyn yn cwblhau’r cyflenwad cyffredinol ar gyfer y ‘prosiect’ hwnnw.  
	 
	2: Digwyddiad Diwrnod Treftadaeth y Byd (CA7)  Digwyddiad rhithwir wedi ei greu. Artistiaid yn gweithio gyda 2 ysgol gynradd (Ysgol Bryn Onnen – Ysgol Gymraeg ei Chyfrwng a BHVC). 
	 
	Cymerodd X107 disgybl ran i greu oriel gelfyddyd rithwir a cherddi rap. 
	 
	Ar wahân i ymgysylltiad gwirionedd drwy gyflenwi, cafodd y digwyddiad rhithwir ei wylio gan 15,936 ar Facebook (dim dadansoddiad o’r oedran ar gael) 
	 
	3: Mae ymgysylltu gyda phobl ifanc wedi cynnwys gweithio gyda 2 Llysgennad Ieuenctid o’r Hwb. Mae’r gwaith yn cynnwys gweithio gyda 2 Lysgennad i gefnogi ymchwil i ‘Dadau Sylfaenu Blaenafon’ a datblygu brîff tendro ar gyfer artist ffilmiau (ffilm ddogfen CA6). Yn anffodus, nid oedd y tendr yn llwyddiannus felly bydd hyn yn cael ei ail-ystyried. 
	 
	4: Roedd y THP yn offerynnol fel pwynt cyswllt ar gyfer y ‘Lansiad Roced’ fel y cafodd ei ddatblygu a’i gyflenwi gan The Tin Shed. (Cynhaliwyd yng Ngwaith haearn Blaenafon). Cysylltwyd â’r THP gan The Tin Shed i gael gwybodaeth/cyngor a chymorth ar gyfer cysylltiadau cymunedol. Roedd peth o’r wybodaeth yn cynnwys cysylltiadau gyda’r Hwb a 2 ysgol gynradd a 2 glwb rygbi lleol. Roedd yr ymgysylltiad a’r digwyddiad hefyd wedi eu hysbysebu gyda thaflenni a chyfrif Instagram THP. 
	Er nad yw’r uchod yn weithgaredd y THP, mae’n arddangosiad o’r gwaith hyrwyddo a rhwydweithio a ymgymerir gan y THP i gefnogi ymgysylltiad cymunedol. 
	 
	h) Cyflenwi gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr sy’n cynyddu mynediad pobl ifanc ar ddeunyddiau dysgu o ansawdd, cefnogi’r sawl sydd fwyaf agored i niwed i reoli eu hiechyd a’u lles eu hunain, a chefnogi pobl sy’n agored i niwed sy’n chwilio am waith i gael cyfleoedd arlein a chael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a swyddi arlein 
	h) Cyflenwi gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr sy’n cynyddu mynediad pobl ifanc ar ddeunyddiau dysgu o ansawdd, cefnogi’r sawl sydd fwyaf agored i niwed i reoli eu hiechyd a’u lles eu hunain, a chefnogi pobl sy’n agored i niwed sy’n chwilio am waith i gael cyfleoedd arlein a chael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a swyddi arlein 
	h) Cyflenwi gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr sy’n cynyddu mynediad pobl ifanc ar ddeunyddiau dysgu o ansawdd, cefnogi’r sawl sydd fwyaf agored i niwed i reoli eu hiechyd a’u lles eu hunain, a chefnogi pobl sy’n agored i niwed sy’n chwilio am waith i gael cyfleoedd arlein a chael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a swyddi arlein 


	Cyflenwi gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr sy’n cynyddu mynediad pobl ifanc at ddeunyddiau dysgu o ansawdd: 
	 
	• Y cyntaf yng Nghymru i sefydlu gwasanaeth Cais a Chasglu sy’n dosbarthu ceisiadau penodol a bwndeli llyfrau i gefnogi darllen a dysgu yn y cartref yn y cyfnod clo 
	• Y cyntaf yng Nghymru i sefydlu gwasanaeth Cais a Chasglu sy’n dosbarthu ceisiadau penodol a bwndeli llyfrau i gefnogi darllen a dysgu yn y cartref yn y cyfnod clo 
	• Y cyntaf yng Nghymru i sefydlu gwasanaeth Cais a Chasglu sy’n dosbarthu ceisiadau penodol a bwndeli llyfrau i gefnogi darllen a dysgu yn y cartref yn y cyfnod clo 

	• Cyflenwi Her Ddarllen gyfunol yr Haf gyda gweithgareddau arlein a wyneb yn wyneb 
	• Cyflenwi Her Ddarllen gyfunol yr Haf gyda gweithgareddau arlein a wyneb yn wyneb 

	• Cymryd rhan mewn cynllun peilot gydag Ymddiriedolaeth Lyfrau Cymru i ddosbarthu pecynnau Bookstart o lyfrgelloedd yn y cyfnod clo 
	• Cymryd rhan mewn cynllun peilot gydag Ymddiriedolaeth Lyfrau Cymru i ddosbarthu pecynnau Bookstart o lyfrgelloedd yn y cyfnod clo 

	• Cyflwyno gweithgareddau digidol cysylltiedig â llyfrau yn lle sesiynau wyneb yn wyneb yn y cyfnod clo 
	• Cyflwyno gweithgareddau digidol cysylltiedig â llyfrau yn lle sesiynau wyneb yn wyneb yn y cyfnod clo 


	 
	 
	Cefnogi’r sawl sydd fwyaf agored i niwed i reoli eu hiechyd a’u lles eu hunain: 
	 
	• Sefydlu gwasanaeth cynnar Cais a Chasglu yn y cyfnod clo i sicrhau bod manteision darllen ar iechyd a lles pobl yn cael ei gynnal  
	• Sefydlu gwasanaeth cynnar Cais a Chasglu yn y cyfnod clo i sicrhau bod manteision darllen ar iechyd a lles pobl yn cael ei gynnal  
	• Sefydlu gwasanaeth cynnar Cais a Chasglu yn y cyfnod clo i sicrhau bod manteision darllen ar iechyd a lles pobl yn cael ei gynnal  

	• Buddsoddiad a hyrwyddo ychwanegol yn y gwasanaeth llyfrau digidol BorrowBox i drigolion 
	• Buddsoddiad a hyrwyddo ychwanegol yn y gwasanaeth llyfrau digidol BorrowBox i drigolion 

	• Cydweithredu gyda gwasanaeth gwirfoddolwyr Torfaen i sicrhau y gellid dosbartuh bwndeli llyfrau i’r rhai mwyaf unig ac agored i niwed 
	• Cydweithredu gyda gwasanaeth gwirfoddolwyr Torfaen i sicrhau y gellid dosbartuh bwndeli llyfrau i’r rhai mwyaf unig ac agored i niwed 

	• Roedd y gwasanaeth cyfeillio Library@Home yn sicrhau cysylltiad cynnar gyda’n cwsmeriaid mwyaf agored i niwed yn y cyfnod clo  
	• Roedd y gwasanaeth cyfeillio Library@Home yn sicrhau cysylltiad cynnar gyda’n cwsmeriaid mwyaf agored i niwed yn y cyfnod clo  

	• Rôl gyfeirio i wasanaethau cymorth eraill i’r cwsmeriaid roeddem mewn cysylltiad a nhw 
	• Rôl gyfeirio i wasanaethau cymorth eraill i’r cwsmeriaid roeddem mewn cysylltiad a nhw 


	 
	Cymorth i’r sawl sy’n chwilio am waith: 
	 
	• Ailsefydlu mynediad TG cyhoeddus ar y cyfle cyntaf wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo lacio, gyda deunydd wedi ei argraffu am ddim i bawb 
	• Ailsefydlu mynediad TG cyhoeddus ar y cyfle cyntaf wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo lacio, gyda deunydd wedi ei argraffu am ddim i bawb 
	• Ailsefydlu mynediad TG cyhoeddus ar y cyfle cyntaf wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo lacio, gyda deunydd wedi ei argraffu am ddim i bawb 

	• Cynnig cymorth o bell i gwsmeriaid a oedd angen cymorth gyda TG yn eu cartrefi 
	• Cynnig cymorth o bell i gwsmeriaid a oedd angen cymorth gyda TG yn eu cartrefi 

	• Gweithio gydag Addysg Oedolion CBST i ailsefydlu cymorth un i un, ar y safle, pan roeddem yn gallu gwneud hynny 
	• Gweithio gydag Addysg Oedolion CBST i ailsefydlu cymorth un i un, ar y safle, pan roeddem yn gallu gwneud hynny 

	• Rôl gyfeirio i wasanaethau cymorth eraill i’r cwsmeriaid roeddem mewn cysylltiad â nhw 
	• Rôl gyfeirio i wasanaethau cymorth eraill i’r cwsmeriaid roeddem mewn cysylltiad â nhw 


	 
	i) Cynorthwyo, amddiffyn a galluogi i bobl sy’n agored i niwed gyflawni canlyniadau positif a lles 
	i) Cynorthwyo, amddiffyn a galluogi i bobl sy’n agored i niwed gyflawni canlyniadau positif a lles 
	i) Cynorthwyo, amddiffyn a galluogi i bobl sy’n agored i niwed gyflawni canlyniadau positif a lles 


	Cymerwyd agwedd bartneriaeth gref tuag at gynorthwyo ac amddiffyn pobl sy’n agored i niwed yn ystod y pandemig, a gweithiodd y Cyngor yn agos gyda Chynghrair Wirfoddol Torfaen i harneisio gwirfoddolwyr i gefnogi’r sawl a oedd mewn angen mwyaf. 
	Roedd Age Connect Torfaen yn darparu galwadau ffôn lles i aelodau’r Fforymau 50+ yn ystod y cyfnodau clo a rhoddodd y swyddog ACT a ariennir gan y Cyngor i weinyddu’r fforymau gymorth ymarferol i lawer o bobl hŷn agored i niwed ledled Torfaen, ynghyd â staff arall yn y sefydliad.   
	j) Hyrwyddo materion amddiffyn ac ymgysylltu’n ehangach gyda phlant anabl  rhai sy’n agored i niwed. 
	j) Hyrwyddo materion amddiffyn ac ymgysylltu’n ehangach gyda phlant anabl  rhai sy’n agored i niwed. 
	j) Hyrwyddo materion amddiffyn ac ymgysylltu’n ehangach gyda phlant anabl  rhai sy’n agored i niwed. 


	Ar ôl arolygiad AGC, ffurfiodd y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd grŵp gorchwyl a gorffen i edrych ar arolygu a diweddaru gwybodaeth i bobl ifanc sy’n berthnasol i blant yng ngofal yr ALl.  
	 
	k) Integreiddio ystyriaeth o’r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd i brosesau cymryd penderfyniadau strategol 
	k) Integreiddio ystyriaeth o’r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd i brosesau cymryd penderfyniadau strategol 
	k) Integreiddio ystyriaeth o’r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd i brosesau cymryd penderfyniadau strategol 


	Mae’r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd wedi ei chynnwys yn yr Asesiad Effaith Integredig ar gyfer cymryd penderfyniadau. 
	 
	Mynychodd uwch reolwyr ac aelodau sesiwn hyfforddiant ar y ddyletswydd a’r disgwyliadau. 
	 
	i) Lleihau anfantais economaidd a thlodi a wynebir gan y sawl sydd â nodweddion gwarchodedig penodol (e.e. anabledd, oedran) o ganlyniad i lai o fynediad at y cyfle i gael gwaith a chymorth lles annigonol. 
	i) Lleihau anfantais economaidd a thlodi a wynebir gan y sawl sydd â nodweddion gwarchodedig penodol (e.e. anabledd, oedran) o ganlyniad i lai o fynediad at y cyfle i gael gwaith a chymorth lles annigonol. 
	i) Lleihau anfantais economaidd a thlodi a wynebir gan y sawl sydd â nodweddion gwarchodedig penodol (e.e. anabledd, oedran) o ganlyniad i lai o fynediad at y cyfle i gael gwaith a chymorth lles annigonol. 


	Parhaodd y tîm Partneriaethau, Polisïau a Chydraddoldeb yn yr UCGC i roddi cymorth gweinyddol i’r Grŵp Prosiect Diwygio Lles (WRPG), gan sicrhau bod anghenion pobl gyda nodweddion gwarchodedig sydd wedi eu heffeithio mewn ffordd anghymesur yn aros ar flaen meddyliau cyfunol yr aelodau.  
	 
	Cynhaliwyd pum cyfarfod WRPG dros gyfnod adrodd y flwyddyn, gyda thimau allweddol y Cyngor yn cynnwys, ond heb fod wedi eu cyfyngu i Meithrin Cymunedau Cydnerth, Cymunedau am Waith a Refeniw a Budd-daliadau yn cael eu cynrychioli ynghyd a phartneriaid trydydd sector gan gynnwys Cyngor ar Bopeth, Cynghrair Wirfoddol Torfaen, Prosiect Cyngor ar Anabledd a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, a oedd oll yn parhau i gyfrannu. Roedd y grŵp strategol yn parhau i fonitro effeithiau ariannol y pandemig a’r hyn y
	 
	j) Cynorthwyo unigolion a oedd yn wynebu caledi ariannol i gael budd-daliadau priodol ac incwm sicr gyda golwg ar eu galluogi i gynnal llety. 
	j) Cynorthwyo unigolion a oedd yn wynebu caledi ariannol i gael budd-daliadau priodol ac incwm sicr gyda golwg ar eu galluogi i gynnal llety. 
	j) Cynorthwyo unigolion a oedd yn wynebu caledi ariannol i gael budd-daliadau priodol ac incwm sicr gyda golwg ar eu galluogi i gynnal llety. 


	Mae’r rhaglen Grant Cymorth Tai yn ariannu gwasanaeth Cynhwysiant Ariannol CBST i ddarparu cefnogaeth a chyngor i aelwydydd mewn perygl o fynd yn ddigartref oherwydd caledi ariannol. 
	 
	• 208 atgyfeiriad wedi eu derbyn gan y Tîm Cynhwysiant Ariannol yn 2020/21. 
	• 208 atgyfeiriad wedi eu derbyn gan y Tîm Cynhwysiant Ariannol yn 2020/21. 
	• 208 atgyfeiriad wedi eu derbyn gan y Tîm Cynhwysiant Ariannol yn 2020/21. 

	• 174 aelwyd wedi eu cynorthwyo gan y Tîm Cynhwysiant Ariannol yn 2020/21. 
	• 174 aelwyd wedi eu cynorthwyo gan y Tîm Cynhwysiant Ariannol yn 2020/21. 

	• 545 o ddefnyddwyr gwasanaeth yn cael eu cynorthwyo gan y gwasanaeth GCT yn ystod Gorffennaf – Rhagfyr 2020, a oedd wedi nodi rheoli arian fel maes o angen. 
	• 545 o ddefnyddwyr gwasanaeth yn cael eu cynorthwyo gan y gwasanaeth GCT yn ystod Gorffennaf – Rhagfyr 2020, a oedd wedi nodi rheoli arian fel maes o angen. 

	• 90% o’r defnyddwyr gwasanaeth hyn naill ai wedi cyflawni’r canlyniad hwn neu wedi cynnal eu sefyllfa ariannol  
	• 90% o’r defnyddwyr gwasanaeth hyn naill ai wedi cyflawni’r canlyniad hwn neu wedi cynnal eu sefyllfa ariannol  

	• 276 (50%) wedi cyflawni’r canlyniad hwn yn ystod y cyfnod. 
	• 276 (50%) wedi cyflawni’r canlyniad hwn yn ystod y cyfnod. 


	• Yn ystod 2020/21, cododd y Tîm Cynhwysiant Ariannol £118,526.10 ar gyfer ei ddefnyddwyr gwasanaeth. 
	• Yn ystod 2020/21, cododd y Tîm Cynhwysiant Ariannol £118,526.10 ar gyfer ei ddefnyddwyr gwasanaeth. 
	• Yn ystod 2020/21, cododd y Tîm Cynhwysiant Ariannol £118,526.10 ar gyfer ei ddefnyddwyr gwasanaeth. 

	k) Cynorthwyo unigolion i gael mynediad at lety fforddiadwy addas yn seiliedig ar eu hanghenion a’u gofynion. 
	k) Cynorthwyo unigolion i gael mynediad at lety fforddiadwy addas yn seiliedig ar eu hanghenion a’u gofynion. 

	• 611 o ymgeiswyr wedi eu hailgartrefu drwy Homeseeker yn 2020/21 
	• 611 o ymgeiswyr wedi eu hailgartrefu drwy Homeseeker yn 2020/21 

	• 1611 o geisiadau newydd wedi eu prosesu i ymuno â chofrestr Homeseeker yn 2020/21 
	• 1611 o geisiadau newydd wedi eu prosesu i ymuno â chofrestr Homeseeker yn 2020/21 

	• 1535 o ddewiniaid opsiynau tai uwch wedi eu cwblhau yn 2020/21 (yn rhoi gwybodaeth/cyngor i ymgeiswyr ar yr opsiynau a oedd ar gael iddynt) 
	• 1535 o ddewiniaid opsiynau tai uwch wedi eu cwblhau yn 2020/21 (yn rhoi gwybodaeth/cyngor i ymgeiswyr ar yr opsiynau a oedd ar gael iddynt) 

	• 8 ymgeisydd yn gallu prynu cartref drwy Help2Own 
	• 8 ymgeisydd yn gallu prynu cartref drwy Help2Own 

	• 4 ymgeisydd wedi eu lletya dan gynllun rhenti canolradd Help2Own  
	• 4 ymgeisydd wedi eu lletya dan gynllun rhenti canolradd Help2Own  

	• 338 ymgeisydd wedi cael llety dros dro 
	• 338 ymgeisydd wedi cael llety dros dro 

	• 2 ymgeisydd wedi cael llety gyda chymorth i’r digartref 
	• 2 ymgeisydd wedi cael llety gyda chymorth i’r digartref 

	l) Sicrhau bod unigolion a oedd yn wynebu digartrefedd yn cael cefnogaeth a chymorth i rwystro digartrefedd lle’r oedd yn ymarferol gwneud hynny. 
	l) Sicrhau bod unigolion a oedd yn wynebu digartrefedd yn cael cefnogaeth a chymorth i rwystro digartrefedd lle’r oedd yn ymarferol gwneud hynny. 


	Mae’r rhaglen Grant Cymorth Tai yn darparu cymorth tai penodol i gynorthwyo aelwydydd sy’n cael anawsterau llety. Gall hyn gynnwys cefnogi pobl sy’n cysgu ar y stryd ac aelwydydd digartref i gael llety addas, neu gefnogi aelwydydd i gynnal eu llety presennol. 
	 
	• 3171 atgyfeiriad am gymorth wedi eu derbyn yn 2020/21 
	• 3171 atgyfeiriad am gymorth wedi eu derbyn yn 2020/21 
	• 3171 atgyfeiriad am gymorth wedi eu derbyn yn 2020/21 

	• 1045 wedi nodi eu bod mewn perygl o fod yn ddigartref. 
	• 1045 wedi nodi eu bod mewn perygl o fod yn ddigartref. 

	• 2713 defnyddiwr gwasanaeth wedi terfynu cymorth yn 2020/21 
	• 2713 defnyddiwr gwasanaeth wedi terfynu cymorth yn 2020/21 

	• 1873 (70%) wedi cael diwallu eu hanghenion cymorth 
	• 1873 (70%) wedi cael diwallu eu hanghenion cymorth 

	• 395 wedi cyflwyno eu hunain fel rhai digartref 
	• 395 wedi cyflwyno eu hunain fel rhai digartref 

	• 69 ymgeisydd wedi eu rhwystro rhag mynd yn ddigartref gyda chyngor a chyfarwyddyd 
	• 69 ymgeisydd wedi eu rhwystro rhag mynd yn ddigartref gyda chyngor a chyfarwyddyd 

	• 21 ymgeisydd dan y ddyletswydd digartrefedd wedi dod i ben yn llwyddiannus o fewn 56 diwrnod 
	• 21 ymgeisydd dan y ddyletswydd digartrefedd wedi dod i ben yn llwyddiannus o fewn 56 diwrnod 

	• 39 ymgeisydd wedi eu lletya yn llwyddiannus ar ôl derbyn dyletswydd digartrefedd lawn 
	• 39 ymgeisydd wedi eu lletya yn llwyddiannus ar ôl derbyn dyletswydd digartrefedd lawn 

	m) Sicrhau bod y rhai sydd angen llety hygyrch yn cael cymorth i sicrhau llety sy’n addas ar gyfer eu hanghenion. 
	m) Sicrhau bod y rhai sydd angen llety hygyrch yn cael cymorth i sicrhau llety sy’n addas ar gyfer eu hanghenion. 


	Dim diweddariad i’w adrodd.  
	 
	n) Ceisio darparu canlyniadau positif ar gyfer pobl sy’n cysgu ar y stryd wrth ddelio gyda’u hanghenion llety, cymorth, cymdeithasol ac iechyd. 
	n) Ceisio darparu canlyniadau positif ar gyfer pobl sy’n cysgu ar y stryd wrth ddelio gyda’u hanghenion llety, cymorth, cymdeithasol ac iechyd. 
	n) Ceisio darparu canlyniadau positif ar gyfer pobl sy’n cysgu ar y stryd wrth ddelio gyda’u hanghenion llety, cymorth, cymdeithasol ac iechyd. 


	Mae gwasanaeth allgymorth penodol ar gyfer pobl sydd ar y stryd wedi ei gomisiynu drwy’r Grant Cymorth Tai i weithio gyda’r rhai sy’n cysgu allan neu mewn perygl o hynny yn y fwrdeistref. 
	Yn ystod 2020/21roedd 52 (63%) o bobl a oedd wedi terfynu cymorth gyda’r gwasanaeth hwn wedi cael canlyniad positif. 
	 
	o) Gwella’r cynnydd y mae disgyblion prydau ysgol am ddim yn ei wneud ym mhob cyfnod allweddol, yn enwedig CA4, drwy sicrhau bod gwasanaethau’r ALl yn mynd gyda ac yn cefnogi darpariaeth ranbarthol. 
	o) Gwella’r cynnydd y mae disgyblion prydau ysgol am ddim yn ei wneud ym mhob cyfnod allweddol, yn enwedig CA4, drwy sicrhau bod gwasanaethau’r ALl yn mynd gyda ac yn cefnogi darpariaeth ranbarthol. 
	o) Gwella’r cynnydd y mae disgyblion prydau ysgol am ddim yn ei wneud ym mhob cyfnod allweddol, yn enwedig CA4, drwy sicrhau bod gwasanaethau’r ALl yn mynd gyda ac yn cefnogi darpariaeth ranbarthol. 


	Dim diweddariad  i’w adrodd.  
	 
	p) Gweithio’n gynhyrchiol gyda phartneriaid i sicrhau bod ein cymunedau yn Deall Dementia 
	p) Gweithio’n gynhyrchiol gyda phartneriaid i sicrhau bod ein cymunedau yn Deall Dementia 
	p) Gweithio’n gynhyrchiol gyda phartneriaid i sicrhau bod ein cymunedau yn Deall Dementia 


	Rydym wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu Torfaen sy’n Deall Dementia ymhellach drwy ein grŵp rhwydwaith partneriaeth, cynyddu ymwybyddiaeth o ddementia, fel bod pobl yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys a’u gwerthfawrogi yn eu cymuned. Cynhaliwyd cyfarfodydd rhwydwaith arlein drwy’r pandemig a mynychwyd gweminarau a hwyluswyd gan bobl sy’n byw gyda dementia yn rheolaidd, fel bod arbenigwyr drwy brofiad yn gallu rhannu eu straeon a’u heriau. 
	 
	Yn gynnar yn 2020, buom yn gweithio’n agos gydag ysgolion cynradd yn darparu sesiynau Cyfeillion Dementia a gweithdai yn y dosbarth, gan helpu ysgolion i gysylltu gyda chartrefi gofal, i helpu i drechu unigrwydd ac unigedd. Buom hefyd yn gweithio gyda BIPAB ac ysgolion uwchradd i gefnogi sesiynau Cyfeillion Dementia fel rhan o’r rhaglen Bagloriaeth Cymru. Roedd hyn yn helpu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer y myfyrwyr hynny a oedd eisiau gweithio yn y meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, er mwyn i
	 
	Addasodd Cymdeithas Alzheimer y sesiynau Cyfeillion Dementia yn ystod dechrau’r pandemig a oedd yn golygu y gallem barhau i gysylltu ag ysgolion a hyd yn oed ffrydio trwodd i nifer o ddosbarthiadau ar unwaith, a weithiodd yn dda iawn. Bu i ni hefyd gyflwyno sesiynau i fyfyrwyr Therapi Galwedigaethol sy’n gweithio yn Nhorfaen o Brifysgol Caerdydd, staff Awdurdod Lleol a chyflwyno sesiwn i fwy na 100 o fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Gwent. 
	 
	Fel rhan o’r rhaglen adfer ar ôl covid, daethom yn rhan o Get There Together, prosiect Enghreifftiol Cenedlaethol Bevan a arweinir gan Dr Natalie Elliott, Ymgynghorydd Cenedlaethol Arweinydd AHP ar gyfer Dementia, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae’r gwaith yng Ngwent wedi ei arwain gan Dîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent, gan ddatblygu is-grŵp yn cynnwys nifer o bartneriaid yn Nhorfaen o’r sector iechyd, gofal cymdeithasol, yr heddlu a’r sector annibynnol/trydydd sector. Mae adnoddau fideo a ph
	 
	Mae’r fideos yn galluogi i bobl weld y mesurau diogelwch newydd, megis system un ffordd, arwyddion cadw pellter cymdeithasol a sgriniau clir, a allai fod yn ddryslyd yn y lle cyntaf, ac fe gawsom ein cynorthwyo gan 10 o fyfyrwyr ThG ar leoliad arloesol o Brifysgol Caerdydd. Cafodd hyn ei reoli gan ThG arweiniol yn BIPAB ac roedd mor llwyddiannus, mae’r myfyrwyr wedi cyflwyno adborth mewn cynhadledd ddementia ryngwladol, er mwyn i eraill allu dysgu o’u profiadau.  
	 
	Mae’r prosiect wedi gweld diddordeb gan BBC Wales gyda Dr Elliott yn cael ei chyfweld am effaith y prosiect ar unigrwydd ac unigedd ac mae’n cael ei hyrwyddo gan Gymdeithas Alzheimer.  
	q) Gweithio i gefnogi amrywiol unigolion a grwpiau ag anableddau e.e. Clefyd Niwronau Motor. 
	q) Gweithio i gefnogi amrywiol unigolion a grwpiau ag anableddau e.e. Clefyd Niwronau Motor. 
	q) Gweithio i gefnogi amrywiol unigolion a grwpiau ag anableddau e.e. Clefyd Niwronau Motor. 


	Yn ystod 2020 – 2021 roeddem yn annog pobl i aros gartref i gadw pobl yn ddiogel ac er bod angen hyn, roedd llawer o’n grwpiau/clybiau yn adrodd am ddirywiad mewn iechyd meddyliol a  chorfforol. Drwy ddefnyddio ein cyllidebau yn wahanol, roeddem yn gallu cefnogi clybiau i gefnogi unigolion gyda fideos gweithgareddau corfforol wedi eu recordio ymlaen llaw  i’w dilyn yn y cartref gan ddefnyddio pethau fel tuniau ffa a photeli dŵr a hefyd drwy anfon pecynnau gwaith cartref gweithgareddau corfforol lle’r oedd a
	 
	Drwy gyfrwng cyfarfodydd rhithwir, adnabuwyd nifer o feysydd ac o ganlyniad derbyniodd clybiau a grwpiau anabledd a chynhwysiant £42,879 mewn cyllid allanol i wneud cais am bethau fel cymorth cyfryngau, offer, addysg a hyfforddiant ac ati, gan gadw pobl wedi eu hysgogi yn feddyliol ac yn actif. 
	 
	Sefydlwyd fforwm anabledd rithwir “Taf” (fforwm mynediad Torfaen) gan bobl gydag anabledd gan roi llais i bobl sy’n byw ag anallu, sut gallwn eu cefnogi yn fwy effeithiol a beth a all addasu/ddatblygu yn y dyfodol pan fyddwn yn symud allan o’r cyfnod clo i roi profiad positif iddynt o weithgareddau corfforol.  
	Cynhaliwyd nifer o weithdai o ganlyniad i gael cipolwg ar bethau drwy arolygu clybiau a grwpiau yn gofyn beth roeddynt ei angen. Hyfforddiant ymwybyddiaeth o awtistiaeth oedd yr un a fynychwyd fwyaf. Roed clybiau/grwpiau eisiau cefnogi aelodau i gael profiad positif a sut gallent gyflawni hynny. 
	 
	Aeth ein clwb nofio perfformiad ymlaen gyda’n cymorth drwy wobr “mewn chwaraeon” genedlaethol gan ennill y wobr arian yn 2020-2021, er eu bod wedi cwblhau aur yn 2021-2022. Mae’r wobr hon yn cydnabod a hyrwyddo’r clwb fel clwb cynhwysol ac anabledd-benodol a dyma’r unig glwb nogio yng Nghymru i gyflawni hyn hyd yma.   
	 
	Bu i ni gefnogi Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen i ddatblygu delweddau mwy cynhwysol ar eu safle yn dangos pobl gydag anabledd beth allen ei wneud yno. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda nhw i greu cynnwys a gweithgareddau cynhwysol a rhai sy’n anabledd-benodol lle mae angen. 
	 
	Drwy ymgynghori gyda’r WRU a Chwaraeon Anabledd Cymru, adnabuwyd angen am glwb rygbi cadwir olwyn ym mhob rhanbarth. Adnabuwyd Torfaen fel yr awdurdod lleol canolog yng Ngwent i gynnal y clwb rhanbarthol ac mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, y Dreigiau a Datblygu Chwaraeon Torfaen, mae clwb rygbi cadair olwyn wedi ei sefydlu gyda mwy nag 20 o aelodau yn cymryd rhan ac mae 10 aelod cymdeithasol nawr yn actif.  
	 
	Er bod diffyg gweithgareddau rygbi cadair olwyn oherwydd ynysu gan fod llawer o’r aelodau ar y rhestr risg roeddem yn gallu cefnogi’r clwb gyda sesiynau hyfforddiant corfforol ar Zoom a phecynnau gwaith cartref i’w cadw nhw i symud, a dywedodd nifer 
	ohonynt bod hyd wedi helpu gyda’u hiechyd meddwl, rhywbeth roeddent yn cael trafferthion gydag o.   
	 
	Amcan 4 
	 
	Cynnwys pobl a chymunedau mewn materion sy’n bwysig iddyn nhw a’r penderfyniadau rydym yn eu cymryd. 
	 
	a) Sicrhau bod pob ymgynghoriad yn cael ei gyfathrebu mor eang ag y bo modd. 
	a) Sicrhau bod pob ymgynghoriad yn cael ei gyfathrebu mor eang ag y bo modd. 
	a) Sicrhau bod pob ymgynghoriad yn cael ei gyfathrebu mor eang ag y bo modd. 


	Oherwydd natur y pandemig, rhoddwyd top ar ymgynghoriadau anstatudol yn gyffredinol oherwydd bod angen oedi’r gwaith prosiect. 
	 
	Ym mis Awst/Medi, holwyd pobl am eu profiadau wrth gysylltu gyda’r Cyngor ac fe gyflwynwyd rhai ymgynghoriadau allweddol eraill megis yr un ar y Strategaeth Ddethol ar Gynllun Datblygu Lleol Newydd Torfaen. 
	 
	Mae’n werth nodi bod nifer o grwpiau, gan gynnwys tri Fforwm 50+ Torfaen wedi dewis peidio a chyfarfod yn ystod y flwyddyn adrodd ac oherwydd mai ychydig iawn o aelodau a oedd arlein, roeddynt fwy neu lai yn anhygyrch i staff. Fodd bynnag gwnaed ymdrechion i barhau i gysylltu gyda’r Fforwm Ieuenctid drwy ddulliau arlein ac fe grëwyd y fforwm anabledd newydd, Fforwm Mynediad Torfaen. I weld mwy am yr olaf yma, ewch i 4.J. 
	 
	b) Ymgymryd ag ymarfer mapio o gyfansoddiad grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig e.e. pobl hŷn, pobl LHDTC 
	b) Ymgymryd ag ymarfer mapio o gyfansoddiad grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig e.e. pobl hŷn, pobl LHDTC 
	b) Ymgymryd ag ymarfer mapio o gyfansoddiad grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig e.e. pobl hŷn, pobl LHDTC 


	Mae angen gwneud hyn er mwyn ei gwneud yn haws i staff hysbysu pobl â nodweddion gwarchodedig ynglŷn a chyfleoedd i leisio barn mewn penderfyniadau sy’n eu heffeithio nhw, a’i gwneud yn haws i chwilio am grwpiau penodol i ymgynghori a nhw pan fydd posibilrwydd y byddant yn cael eu heffeithio’n anghymesur. Oherwydd bod y pandemig wedi rhoi pwysau ar adnoddau’r Cyngor ac ar allu’r grwpiau hyn i gyfarfod, bydd y cam hwn nawr yn cael ei gymryd yn 2022/23 a’i alinio gyda’r Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus sy’n 
	 
	c) Gwella cyfranogiad gyda grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig e.e. pobl hŷn, pobl LHDTC 
	c) Gwella cyfranogiad gyda grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig e.e. pobl hŷn, pobl LHDTC 
	c) Gwella cyfranogiad gyda grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig e.e. pobl hŷn, pobl LHDTC 


	 
	Oherwydd y pandemig CV-19 roedd cyfleoedd ymgysylltu yn brin yn ystod 20/21. 
	 
	d) Sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfle i leisio barn ar faterion sy’n eu heffeithio (Erthygl 12 UNCRC) 
	d) Sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfle i leisio barn ar faterion sy’n eu heffeithio (Erthygl 12 UNCRC) 
	d) Sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfle i leisio barn ar faterion sy’n eu heffeithio (Erthygl 12 UNCRC) 


	Cymerodd 136 o bobl ifanc ran yn y bleidlais ieuenctid genedlaethol ‘Make Your Mark’ yn 2020.  
	 
	Cymerodd ddisgyblion o ysgol gynradd Griffithstown ran yng nghyfnod cyntaf y broses recriwtio ar gyfer swydd Comisiynydd Plant Cymru.  
	 
	Cymerodd 150 o bobl ifanc ran yn arolwg ‘enwi ward plant newydd’ BIPAB. 
	 
	Roedd 5 o bobl ifanc yn rhan o ymgynghoriad ar ‘Melo’ llwyfan iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc. 
	 
	Roedd 1 gadawr gofal ifanc yn rhan o ymgynghoriad ‘Pleidleisio yn 16’. 
	 
	Cymerodd 650 o bobl ifanc ran yn yr arolwg ‘Coronafeirws a Fi’ gan Gomisiynydd Plant Cymru. 
	 
	Cymerodd 10 o bobl ifanc ran mewn gweithdy yn ystyried ‘profiadau pobl ifanc o ddefnyddio gwasanaethau iechyd meddwl yn ystod y pademig a arweiniwyd gan Goleg Brenhinol Pediatregwyr.   
	 
	Cefnogir 5 o bobl ifanc o Dorfaen i gymryd rhan yn y prosiect achrededig ‘Llysgennad Ieuenctid’ a redir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 
	Roedd cyfyngiadau’r cyfnod clo yn gofyn i ni i gyd weithio mewn ffyrdd newydd. Rhedodd Fforwm Pobl Ifanc Torfaen nifer o ymgyrchoedd arlein ar themâu allweddol megis iechyd a lles, pleidleisio yn 16 oed, Mis hanes Pobl Dduon ac Ymwybyddiaeth Amgylcheddol. Cafodd yr ymgyrchoedd hyn gyrhaeddiad mawr a chynyddu ein lefel ymgysylltiad.  
	 
	Mae 2 berson ifanc yn aelodau o Fwrdd gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen. 
	 
	Mynychodd 2 aelod o Fforwm Pobl Ifanc Torfaen hyfforddiant i ddod yn ‘Hyrwyddwyr yr Hinsawdd’.  
	 
	Mynychodd Fforwm Pobl ifanc Torfaen gyfarfodydd gyda gweinidogion Cymru a’r Prif Weinidog i leisio barn ar faterion penodol ‘addysg yn ystod y pandemig’ a’r ‘amgylchedd’.  
	 
	Mae 5 o bobl ifanc o Dorfaen yn aelodau Fforwm Ieuenctid Rhanbarth Gwent. Gyda’r fforwm hwn maent wedi gweithio gyda Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, BIPAB ac EAS ar faterion sy’n eu heffeithio.  
	 
	Mynychodd 150 o bobl ifanc o bob cwr o Went ddigwyddiad rhithwir ‘Holi ac Ateb Ieuenctid’, mewn partneriaeth gydag OPCC a Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol. 
	 
	e) Annog gwasanaethau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i fabwysiadu Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru. 
	e) Annog gwasanaethau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i fabwysiadu Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru. 
	e) Annog gwasanaethau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i fabwysiadu Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru. 


	Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Plant: Yn ystod 2021 mae’r maes gwasanaeth hwn wedi canolbwyntio ar Wybodaeth ‘Safon 1’. Gwella’r wybodaeth y maent yn ei rhoi i blant sy’n defnyddio eu gwasanaeth.  
	 
	f) Cynyddu ymgysylltiad pobl ifanc nad ydynt yn lleisio barn yn aml mewn ymgynghoriadau awdurdod lleol a phartneriaeth i wella ein dealltwriaeth o’u hanghenion a’u gwerthoedd. 
	f) Cynyddu ymgysylltiad pobl ifanc nad ydynt yn lleisio barn yn aml mewn ymgynghoriadau awdurdod lleol a phartneriaeth i wella ein dealltwriaeth o’u hanghenion a’u gwerthoedd. 
	f) Cynyddu ymgysylltiad pobl ifanc nad ydynt yn lleisio barn yn aml mewn ymgynghoriadau awdurdod lleol a phartneriaeth i wella ein dealltwriaeth o’u hanghenion a’u gwerthoedd. 


	Mae gwaith wedi mynd rhagddo gyda’r ‘Panel Rhianta Corfforaethol’ i sicrhau cynrychiolaeth pobl ifanc ar y panel. 
	 
	Comisiynwyd Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol Gwent i arwain at ddatblygu adnoddau ar gyfer y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd ar gyfer EAS.  
	 
	g) Datblygu’r Senedd Ieuenctid ar gyfer Torfaen 
	g) Datblygu’r Senedd Ieuenctid ar gyfer Torfaen 
	g) Datblygu’r Senedd Ieuenctid ar gyfer Torfaen 


	Mae Fforwm Pobl Ifanc Torfaen wedi drafftio model ar gyfer Senedd Ieuenctid Torfaen. Mae hyn i fynd allan i ymgynghoriad yn gynnar yn 2022. 
	 
	h) Gweithredu pecyn Asesu Effaith Hawliau Plant. 
	h) Gweithredu pecyn Asesu Effaith Hawliau Plant. 
	h) Gweithredu pecyn Asesu Effaith Hawliau Plant. 


	Dim diweddariad i’w adrodd.  
	 
	i) Datblygu cyfleoedd pellach i gael cyfranogiad wrth gymryd penderfyniadau 
	i) Datblygu cyfleoedd pellach i gael cyfranogiad wrth gymryd penderfyniadau 
	i) Datblygu cyfleoedd pellach i gael cyfranogiad wrth gymryd penderfyniadau 


	Mae’r Swyddog Cyfranogiad wedi gweithio gyda grŵp gorchwyl a gorffen BIPAB i ymgorffori’r broses i gynnwys plant a phobl ifanc wrth recriwtio staff. 
	 
	Ymgymerodd 2 berson ifanc ag arolygiad o Ysbyty’r Grange i adnabod cryfderau a chyfleoedd i wella. 
	Mae 5 o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn prosiect llysgennad iechyd gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae ganddynt gyfle i gyfarfod aelodau’r bwrdd a mynychu cyfarfodydd Bwrdd ICC.  
	 
	Sefydlwyd Fforwm Mynediad Torfaen (TAF) yn yr haf 2020 ar ôl sgyrsiau rhwng Aelod y Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a Thai, y Cynghorydd David Daniels a’r Prosiect Cyngor ar Anabledd. Gan gydnabod yr angen am y fforwm a sut byddai’n cyflenwi ar y cam gweithredu penodol hwn o fewn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, roedd staff UCGC a’r Swyddog Ymgysylltiad Arweiniol yn cefnogi’r fforwm drwy fynychu a hwyluso trafodaethau gydag amrywiol feysydd gwasanaeth fel yr oedd angen.  
	 
	Mae Fforwm Mynediad Torfaen yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn darparu dialog ddwyffordd ar y materion sy’n bwysig i bobl anabl, gan gyflawni rôl ‘ffrind beirniadol’ a rhoi grŵp gwerthfawr i’r awdurdod ymgynghori ag o a’n helpu i ddeall yn well profiadau bywyd pobl. Mae gan bob aelod o’r fforwm anabledd a chynrychiolwyr o sefydliadau trydydd sector perthnasol gan gynnwys y Prosiect Cyngor ar Anabledd, Sight Cymru, Able Radio a Phobl yn Gyntaf Torfaen (mae’r aelodaeth wedi ehangu ymhellach yn 2021/2022). 
	 
	Amcan 5 
	 
	Sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio gyda’i ddyletswyddau cydraddoldeb a iaith Gymraeg statudol. 
	a) Cyhoeddi adroddiadau blynyddol ar amser, ar ôl ystyriaeth a gwaith craffu mewnol dyledus 
	a) Cyhoeddi adroddiadau blynyddol ar amser, ar ôl ystyriaeth a gwaith craffu mewnol dyledus 
	a) Cyhoeddi adroddiadau blynyddol ar amser, ar ôl ystyriaeth a gwaith craffu mewnol dyledus 


	Rydym yn parhau i gyhoeddi ein hadroddiadau blynyddol bob blwyddyn ar ôl i’r Cyngor llawn eu cymeradwyo. 
	 
	b) Ymgorffori’r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd o fewn yr Asesiadau Effaith ar Lesiant. 
	b) Ymgorffori’r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd o fewn yr Asesiadau Effaith ar Lesiant. 
	b) Ymgorffori’r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd o fewn yr Asesiadau Effaith ar Lesiant. 


	Mae Asesiad Effaith Integredig y Cyngor wedi ei ddiweddaru i gynnwys adran ar yr effaith gymdeithasol-economaidd. 
	 
	c) Sicrhau bod ystyriaeth ddigonol yn cael ei rhoi yn gyson i agweddau cydraddoldeb mewn Asesiadau Effaith ar Lesiant. 
	c) Sicrhau bod ystyriaeth ddigonol yn cael ei rhoi yn gyson i agweddau cydraddoldeb mewn Asesiadau Effaith ar Lesiant. 
	c) Sicrhau bod ystyriaeth ddigonol yn cael ei rhoi yn gyson i agweddau cydraddoldeb mewn Asesiadau Effaith ar Lesiant. 


	Adolygwyd Asesiadau Effaith ar lesiant (Asesiadau Effaith Integredig) a’u gwella. Mae gofyn i swyddogion CBST ystyried holl nodweddion gwarchodedig ac esbonio effeithiau posibl positif a/neu negyddol wrth gynhyrchu adroddiadau ar gyfer y Cyngor ac Aelodau’r 
	Cabinet, ac mae gofyn iddyn nhw ystyried yr effeithiau hyn yn ofalus a herio lle bo angen cyn cymryd penderfyniadau.   
	 
	d) Tîm Cydraddoldeb i gynghori ar arferion a chymalau (gan gynnwys eu harfarniad) sy’n hyrwyddo cydraddoldeb y gellir ei ymgorffori mewn ymarferion caffael a hefyd monitro cydymffurfio ar y cyd a rheolwyr gwasanaeth perthnasol sy’n rheoli’r contractau hynny ar ôl ymarfer caffael. 
	d) Tîm Cydraddoldeb i gynghori ar arferion a chymalau (gan gynnwys eu harfarniad) sy’n hyrwyddo cydraddoldeb y gellir ei ymgorffori mewn ymarferion caffael a hefyd monitro cydymffurfio ar y cyd a rheolwyr gwasanaeth perthnasol sy’n rheoli’r contractau hynny ar ôl ymarfer caffael. 
	d) Tîm Cydraddoldeb i gynghori ar arferion a chymalau (gan gynnwys eu harfarniad) sy’n hyrwyddo cydraddoldeb y gellir ei ymgorffori mewn ymarferion caffael a hefyd monitro cydymffurfio ar y cyd a rheolwyr gwasanaeth perthnasol sy’n rheoli’r contractau hynny ar ôl ymarfer caffael. 


	 
	Mae’r tîm cydraddoldeb yn rhoi cyngor a chymorth drwy’r amser i bob maes o fewn y cyngor. 
	 
	e) Asesu nifer y cwynion sy’n cynnwys elfen Gydraddoldeb neu’r iaith Gymraeg 
	e) Asesu nifer y cwynion sy’n cynnwys elfen Gydraddoldeb neu’r iaith Gymraeg 
	e) Asesu nifer y cwynion sy’n cynnwys elfen Gydraddoldeb neu’r iaith Gymraeg 


	Yn ystod 2020/2021, derbyniwyd 0 cwyn.  
	 
	 
	 
	Gwybodaeth Ychwanegol 
	 
	Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
	 
	Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen ym mis Ebrill 2016 dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac mae’n cynnwys Arweinwyr a Phrif Weithredwyr gwasanaethau cyhoeddus lleol. Cwblhaodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Asesiad o Lesiant ym mis Mawrth 2017. Mae’n asesiad cynhwysfawr o le ac yn darparu gwybodaeth i’r BGC a holl wasanaethau cyhoeddus eraill er mwyn datblygu strategaethau a chynlluniau lleol. Y prif bwrpas oedd datblygu a chynhyrchu’r Cynllun Llesiant cyntaf ar gyfer Torf
	Mae gwybodaeth am y BGC – aelodau, cyfarfodydd, yr asesiad a maes o law, y cynllun – i’w gweld ar y wefan yn: 
	Mae gwybodaeth am y BGC – aelodau, cyfarfodydd, yr asesiad a maes o law, y cynllun – i’w gweld ar y wefan yn: 
	www.torfaenpublicservicesboard.co.uk
	www.torfaenpublicservicesboard.co.uk

	 

	 
	Cynllun Corfforaethol 3 
	 
	Mae Cynllun Corfforaethol 3 yn ddogfen strategol allweddol a fydd yn llywio sut bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cyflwyno ei wasanaethau. 
	Gan adeiladu ar lwyddiant ar yr un blaenorol, mae Cynllun Corfforaethol 3 yn canolbwyntio adnoddau’r Cyngor ar weithio gyda chymunedau i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a chynaliadwy ar gyfer pobl Torfaen. 
	Mae’n pennu’r tri maes lle mae’r Cyngor yn credu y bydd yn creu dyfodol tecach lle mae gan bawb gyfle i arwain bywyd iach, annibynnol, pwy bynnag ydynt neu ble maent yn byw, lle mae pobl ifanc yn derbyn yr addysg o’r safon orau a lle mae gan bawb gymunedau glanach a gwyrddach. 
	Mae’r blaenoriaethau hyn yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu trigolion Torfaen o ganlyniad i doriadau mewn gwariant gwasanaethau cyhoeddus a’r galw am wasanaethau. 
	Y tair blaenoriaeth yw: 
	• Torfaen lân a gwyrdd 
	• Torfaen lân a gwyrdd 
	• Torfaen lân a gwyrdd 

	• Codi cyrhaeddiad addysgol 
	• Codi cyrhaeddiad addysgol 

	• Cefnogaeth i drigolion mwyaf agored i niwed Torfaen 
	• Cefnogaeth i drigolion mwyaf agored i niwed Torfaen 


	Mae’r cynllun yn nodi’r hyn y bydd y Cyngor yn ei wneud, beth y bydd y Cyngor yn ei gefnogi a beth y bydd y Cyngor yn ei ddisgwyl gan y trigolion. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Atodiad A.  
	 
	Data Monitro Cydraddoldeb Gweithwyr 
	Data Monitro Cydraddoldeb – Ebrill 1af 2020 hyd at 31ain Mawrth 2021 
	**Dylid nodi bod peth o’r data gyda nifer yn llai na 5 wedi eu tynnu allan i sicrhau nad oes unrhyw unigolyn yn cael ei ddatgelu a bod anhysbysrwydd yn cael ei gadw ** 
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