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BETH YW LLESIANT CYMDEITHASOL?

Mae Nod Llesiant Cymru Iachach a geir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 
disgrifio Cymru fel:

''Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac 
ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol.''

Ar ben hynny, mae Nod Cymru o Gymunedau Cydlynus yn disgrifio Cymru fel:

'' Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel, sydd â chysylltiadau da.''

Yn 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cymru Iachach: Ein Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, oedd yn cyflwyno’r weledigaeth hirdymor o drosi’r system iechyd a gofal 
cymdeithasol yn ddull gweithredu system gyfan sy’n cwmpasu iechyd a llesiant, ond hefyd yn atal 
afiechyd. Yn fwy diweddar, ym mis Ionawr 2021, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad 
ar Ailgydbwyso Gofal a Chymorth cyn cyflwyno deddfwriaeth newydd i gyflawni nodau Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Daeth y canfyddiadau a gyhoeddwyd ym mis 
Mehefin 2021 i’r casgliad bod barn gadarnhaol ynghylch fframwaith cenedlaethol, petai’n cael ei 
ddiffinio’n glir, yn lleihau’r cymhlethdod ac yn golygu bod modd gwneud penderfyniadau’n lleol. 

Diffiniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 o lesiant yw: 

''Bod person yn hapus, yn iach ac yn gyfforddus gyda’u bywyd a beth maen nhw’n ei wneud.''

Amlinellir llesiant ymhellach mewn perthynas â’r elfennau unigol canlynol: 

Iechyd corff a 
meddwl a llesiant 

emosiynol

Amddiffyniad 
rhag camdriniaeth 

ac esgeulustod

Addysg, 
hyfforddiant a 

hamdden

Perthnasoedd 
domestig, teuluol 

a phersonol

Cyfraniad a wneir 
i gymdeithas

Sicrhau hawliau 
a’r pethau y dylid 

eu derbyn

Llesiant 
cymdeithasol ac 

economaidd

Addasrwydd llety 
i fyw ynddo
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Adran 1: Iechyd Adran 2: Ffordd o Fyw Adran 3: Diogelwch

Rhannwyd y bennod hon yn bedair adran: 

D.S. Lle mae data ar gael, cyflwynwyd yr holl wybodaeth i ddarparu darlun cyfan ynghylch y newidyn 
hwnnw. Er enghraifft, yn achos rhai newidynnau roedd cyfyngau hyder (sy’n dangos dosbarthiad 
y data) ar gael, ac felly fe’u plotiwyd ar y graffiau. Gellid cryfhau iteriadau o’r bennod yn y dyfodol 
petai mwy o ddata ar gael i ddarparu darlun cynhwysol. Lle cyfeirir at y bwrdd iechyd, mae hynny’n 
golygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, sy’n cwmpasu Castell-nedd Port Talbot (NPT) ac 
Abertawe. Mae Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol hefyd yn cynnal Asesiadau Anghenion Poblogaeth 
(AAP) a fydd yn rhoi sylw i rai o’r un dangosyddion â’r bennod hon, ond mae cylch gorchwyl yr AAP 
ychydig yn wahanol. Yn olaf, mae’r mwyafrif llethol o’r data a gyflwynir yn dyddio o’r cyfnod cyn 
COVID-19, a fydd yn effeithio ar y dehongliad ohono. 

IECHYD

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn diffinio iechyd fel “cyflwr o lesiant corfforol, meddyliol a 
chymdeithasol llwyr, nid dim ond absenoldeb afiechyd neu salwch”.

Mae gan bawb eu diffiniad eu hunain o beth mae iechyd yn ei olygu iddyn nhw, bydd hynny’n 
amrywio’n eang yn ôl eu persbectif a’u profiadau personol, a bydd yr amgylchedd o’u cwmpas yn 
dylanwadu arno. Gall barn person ynghylch iechyd a’u profiadau iechyd eu hunain ddibynnu ar 
ystod eang o ffactorau, yn cynnwys hanes y teulu, ffordd o fyw, a mynediad at ofal iechyd. Hefyd 
mae llawer o ddylanwadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ehangach ar ein hiechyd, megis ein 
lefelau addysg, mynediad at gyflogaeth, argaeledd bwyd o safon, a llygredd amgylcheddol. Cyfeirir 
at y dylanwadau hyn fel “penderfynyddion ehangach iechyd”, ac mae modd gosod pob math o 
ddylanwad yn haen dros yr un blaenorol. Er y gall fod elfen o gyfrifoldeb personol wrth sicrhau 
iechyd da, mae’n amhriodol rhoi’r bai ar unigolion am eu hiechyd gwael, gan y bydd llawer o 
benderfynyddion iechyd y tu hwnt i’w rheolaeth. 

Adran 4: Tai

Amodau Sosio-economaidd, Diwylliannol ac Amgylcheddol Cyffredinol

Amgylchedd Gwaith

Amodau Byw a 
Gweithio

Addysg

Amaethyddiaeth a 
chynhyrchu bwyd

Diweithdra

Dŵr a Glanweithdra

Gwasanaethau 
Gofal Iechyd

Tai

Ffactorau Oed, Rhyw a Chyfansoddiad

Rhwydweithiau Cymdeithasol a Chymunedol

Ffactorau Ffordd o Fyw Unigol
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Mae iechyd da yn elfen hanfodol o lesiant, a dylid ei weld fel ased i helpu unigolion i fyw bywyd 
llewyrchus. Mae’n rhoi i ni’r gwydnwch corfforol ac emosiynol mae arnom eu hangen i fyw bywydau 
llawn boddhad ac ymdopi mewn cyfnodau anodd. 

HYD OES DISGWYLIEDIG AC ANGHYDRADDOLDEBAU IECHYD

Mae hyd oes disgwyliedig yn mesur nifer y blynyddoedd, ar gyfartaledd, y gellir disgwyl i 
unigolion fyw. Mae hyd oes iach, ar y llaw arall, yn mesur sawl blwyddyn o’r bywyd hwnnw y 
gellir disgwyl eu byw, ar gyfartaledd, mewn iechyd da. Mae’r ddau yn ddangosyddion ar gyfer 
iechyd poblogaeth. 

Gall llawer o ffactorau ddylanwadu ar iechyd poblogaeth, megis rhyw, ffordd o fyw a geneteg. Mae 
tystiolaeth gref sy’n dangos bod ble rydych chi’n byw a pha mor ddifreintiedig yw’r ardal honno 
hefyd yn ddylanwad grymus ar hyd oes disgwyliedig.  
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Mae pobl sy’n byw yn CNPT yn byw’n hwy a bellach hyd oes disgwyliedig cyfartalog pobl sy’n 
byw yn y Fwrdeistref yw 77.1 o flynyddoedd i ddynion (2010-2014: 77.0 o flynyddoedd) ac 81.3 o 
flynyddoedd (2010-2014: 81.2 o flynyddoedd) i fenywod. Fodd bynnag, mae’r ddau werth yma yn 
is na’r cyfartaledd cenedlaethol (78.5 ac 82.3 o flynyddoedd i ddynion a benywod, yn eu tro). Mae’r 
gwerthoedd hyn hefyd yn dyddio o’r cyfnod cyn y pandemig, felly nid yw’n hysbys pa effaith bydd y 
pandemig wedi’i chael ar y gwerthoedd hyn.  

Er bod hyd oes iach disgwyliedig trigolion CNPT wedi bod yn codi, yn ystod y cyfnod diwethaf o bum 
mlynedd mae hyn wedi dirywio. Dengys data o 2017-2019 fod hyd oes iach disgwyliedig dynion 
wedi gostwng o 61.9 o flynyddoedd i 58.5 o flynyddoedd, ac yn achos benywod, wedi gostwng o 
62.4 o flynyddoedd i 59.4 o flynyddoedd. Fodd bynnag, mae cyfartaledd hyd oes disgwyliedig iach 
cenedlaethol hefyd wedi gostwng, o 65.3 o flynyddoedd i ddynion a 66.7 o flynyddoedd i fenywod 
(2010-2014), i 61.2 o flynyddoedd a 62.1 o flynyddoedd, yn eu tro, ac felly nid yw’r newid hwn yn 
CNPT yn ynysig. Nid oedd data ar gael i archwilio’r gwahaniaethau o ran hyd oes disgwyliedig yn ôl 
rhywedd a lefel amddifadedd.  
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IECHYD DA

Gofynnir i gyfranogwyr Arolwg Cenedlaethol Cymru adrodd am eu hiechyd eu hunain ar raddfa 
5-pwynt rhwng gwael iawn a da iawn. Lluniwyd cwestiynau iechyd hunan-adrodd i fod yn 
gyffredinol a chasglu canfyddiad pobl eu hunain o’u hiechyd cyffredinol, gan ddefnyddio’u 
diffiniad eu hunain o iechyd. O ganlyniad, mae’n mesur agwedd wahanol ar iechyd y gymuned, o 
gymharu â dulliau mwy confensiynol o fesur cyflyrau meddygol. 

Mae’r canfyddiad o iechyd da wedi gostwng yn CNPT yn ystod y degawd diwethaf. Adroddodd 
Cyfrifiad 2011 fod dros dri chwarter (77.7%) o’r oedolion oedd yn byw yn CNPT yn teimlo bod 
eu hiechyd naill ai’n dda neu’n dda iawn, ac adroddwyd bod hynny’n debyg iawn i’r cyfartaledd 
ledled Cymru. Ymhellach, mae data o Arolwg Cenedlaethol Cymru ers 2016 yn dangos gostyngiad 
o ryw 10% yng nghanran y bobl yn CNPT sy’n dweud bod eu hiechyd yn dda neu’n dda iawn. 
Gwahaniaeth rhwng ‘gweddol’ a ‘da/da iawn’ a geir rhwng CNPT a’r Bwrdd Iechyd. Mae’n ddiddorol 
bod canlyniadau Cymru hefyd wedi gostwng. O ystyried y bwlch amser yn y data, byddai’n ddiddorol 
archwilio a yw’r boblogaeth yn fwy ymwybodol o’u hiechyd ac o ganlyniad yn adrodd amdano’n 
wahanol, neu a yw hyn yn adlewyrchu newid yn statws iechyd hunan-adrodd y boblogaeth. Yng 
Nghymru, dywedodd 84% o’r boblogaeth eu bod yn gallu cael mynediad i’r wybodaeth gywir i lywio 
ffordd iach o fyw; nid oedd y data hwn ar gael ar lefel awdurdod lleol. 

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

Da / Da iawn 71% 71% 72% 68% 69% 70% 67% 68% 68%

Gweddol 20% 20% 20% 22% 21% 21% 21% 21% 23%

Gwael / Gwael 
iawn 9% 9% 9% 10% 10% 10% 12% 10% 9%

Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe 

CNPT

Ffynhonnell: https://statswales.gov.wales/Catalogue/National-Survey-for-Wales/Population-Health/
Adult-general-health-and-illness/genhealthillness-by-localauthorityhealthboard 
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CYFLYRAU HIRDYMOR A CHRONIG 

Mae cyflyrau a mathau o salwch y teimlir eu bod yn cyfyngu ar ffordd person o fyw a’u gallu 
i weithio, yn enwedig yn y tymor hwy, yn ddull pwysig o fesur iechyd cymuned. Mae Arolwg 
Cenedlaethol Cymru yn holi oedolion oes ganddyn nhw salwch, anabledd neu wendid 
cyfyngol, hirdymor.

Adroddodd cyfran uwch o drigolion CNPT ganlyniadau gwaeth o safbwynt profi salwch hirdymor 
na thrigolion yn rhanbarth Bwrdd Iechyd Bae Abertawe ac yn genedlaethol. Er bod 20% o bobl yng 
Nghymru yn profi 2 salwch hirdymor neu fwy, mae hyn yn codi i 25% yn CNPT, sef ffigur o 1 o bob 4 
person, ac mae’r ganran wedi cynyddu’n araf yn ystod y blynyddoedd diwethaf, tra bod y ganran yng 
Nghymru wedi parhau’n gyson.  

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

Unrhyw fath o 
salwch hirdymor 46% 46% 47% 52% 51% 51% 53% 53% 52%

2+ o fathau o sal-
wch hirdymor 20% 20% 20% 24% 24% 24% 23% 24% 25%

Salwch hirdymor 
yn achosi cyfyn-
giadau ar hyd yr 
amser

33% 33% 34% 41% 40% 38% 41% 41% 40%

Llawer o gyfyngia-
dau yn sgîl salwch 
hirdymor

18% 19% 18% 24% 25% 23% 23% 24% 24%

Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe

CNPT

Mae data gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ynghylch y bwlch rhwng cyfradd gyflogi’r rhai sydd 
â chyflwr iechyd hirdymor a chyfradd gyflogaeth pobl 16-64 oed yn dangos tuedd ar i lawr sy’n 
lleihau o ran y bwlch yng Nghymru (2016: 15.2%; 2017: 14.1%; 2018: 14.0%).  Fodd bynnag, mae 
patrwm CNPT wedi bod i’r gwrthwyneb, gyda ffigurau ar draws yr un terfynau amser yn symud o 
23.5% i 16.5% i 20.3%.  

Gan fod canran y bobl oedd yn profi mwy o fathau o salwch yn uwch yn CNPT nag yng Nghymru, nid 
yw’n syndod bod amlygrwydd y mathau unigol o salwch yr edrychwyd arnynt yn uwch. Ymhellach, y 
ffocws cadarnhaol i CNPT yw’r gostyngiad yn nifer y trigolion sy’n adrodd am afiechydon endocrin a 
metabolig, a chwynion ynghylch y system resbiradol; roedd hwn yn mynd i gyfeiriad i’r gwrthwyneb 
i’r bwrdd iechyd.    
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2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

Anhwylderau 
cyhyrysgerbydol 17% 17% 16% 19% 19% 18% 17% 18% 17%

Anhwylderau’r 
galon a 
chylchrediad y 
gwaed

13% 12% 13% 13% 14% 15% 13% 15% 16%

Afiechydon 
endocrig a 
metabolaidd

8% 8% 8% 8% 8% 9% 10% 9% 9%

Anhwylderau’r 
system resbiradol 8% 8% 8% 11% 10% 9% 12% 10% 10%

Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe

NPT

LLESIANT A IECHYD MEDDWL

“Iechyd meddwl yw cyflwr o lesiant lle mae pob unigolyn yn gwireddu eu potensial, yn gallu 
ymdopi â ffactorau straenus arferol bywyd, yn gallu gweithio’n gynhyrchiol gan ddwyn ffrwyth, 
ac yn gallu gwneud cyfraniad i’w cymuned eu hunain” (Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), 2014).

Adroddodd trigolion CNPT am lesiant meddwl cadarnhaol (Graddfa Llesiant Meddwl Warwick-
Caeredin; Arolwg Cenedlaethol Cymru), ac roedd sgôr cymedrig yr awdurdod lleol yn fwy nag un 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a’r cyfartaledd cenedlaethol (52.1 yn erbyn 51.0 yn erbyn 
51.4, yn eu tro). Roedd CNPT ymhlith y pum awdurdod lleol ar y brig o ran ei sgôr llesiant meddwl. 
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Mae anhwylderau iechyd meddwl yn gyffredin iawn. Ddegawd yn ôl, roedd 1 o bob 4 oedolyn yng 
Nghymru yn profi rhyw fath o broblem neu salwch iechyd meddwl yn ystod eu hoes, ac roedd gan 2 
o bob 100 o bobl salwch meddwl difrifol fel sgitsoffrenia neu anhwylder deubegynnol (Together for 
Mental Health, 2012). O ystyried effaith ddiweddar y pandemig, mae’n debygol y bydd anhwylderau 
iechyd meddwl yn dod yn amlycach, ac y bydd angen ymyriadau cyffredinol ac wedi’u targedu i 
wrthweithio’r cynnydd. Yn ôl yr  anhwylderau meddyliol yr adroddodd y cyhoedd amdanynt eu 
hunain, mae gan CNPT lefelau uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol. Mae hunanladdiad a hunan-
niweidio yn ddulliau eithafol o fesur llesiant meddyliol gwael. Rhwng 2015 a 2019 adroddwyd am 
94 o farwolaethau trwy hunanladdiad yn CNPT; mae hyn yn cyfateb i 5% o hunanladdiadau yng 
Nghymru yn ystod cyfnod yr adroddiad.  

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

Anhwylderau 
meddyliol 9% 9% 10% 10% 10% 11% 12% 11% 12%

Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 
Abertawe

CNPT
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Mae unigrwydd yn cael ei gydnabod yn gynyddol fel pryder iechyd cyhoeddus, ac fe’i nodwyd gan y 
cyhoedd yng Nghymru yn 2017 fel mater iechyd cyhoeddus y mae angen i wasanaethau cyhoeddus 
wneud mwy i roi sylw iddo. Mae cyfanswm o 14.2% o’r oedolion yn CNPT wedi profi unigrwydd: 
1.3% yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol (15.5%). Roedd CNPT yn chwartel uchaf yr awdurdodau lleol 
oedd â’r ganran isaf o oedolion oedd yn sôn eu bod yn teimlo’n unig. Mae modd atal unigrwydd, 
ac mae ysbryd cymunedol cryf yn gallu gostwng lefelau ymhellach. Yng Nghymru, cafwyd mwy o 
adrodd am unigrwydd ymhlith categorïau oed iau na chategorïau oed hŷn. Amlygodd data Dewch 
i Sgwrsio fod ysbryd cymunedol yn bwysig i CNPT, felly dylid harneisio hynny ymhellach er mwyn 
gostwng cyfraddau unigrwydd yn fwy fyth.  

MYNEDIAD AT WASANAETHAU GOFAL IECHYD 

Mae mynediad at wasanaethau gofal iechyd yn agwedd bwysig iawn ar gynnal poblogaeth iach a 
chynnal llesiant y rhai a allai fod yn dioddef salwch. Mae WHO hefyd wedi amlygu ei fod yn bwysig 
cynnal gwasanaethau hanfodol ochr yn ochr â’r cynnydd sydyn yn y galw yn ystod COVID-19. 
Adroddodd Arolwg Cenedlaethol Cymru 2021-2022 fod 54% o’r boblogaeth genedlaethol wedi 
ymweld â’r Meddyg Teulu yn ystod y 12 mis blaenorol. Roedd niferoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 
Abertawe yn is, gan mai 48% yn unig o’r trigolion oedd wedi ymweld â’u Meddyg Teulu. Roedd y 
rhan fwyaf o bobl yn gallu sicrhau apwyntiad ar adeg gyfleus (Cymru: 73%; Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe: 74%) ac yn fodlon ar y gofal gawson nhw (Cymru: 88%; Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 
Abertawe: 93%). Roedd effaith sylweddol ar fynediad i wasanaethau gofal iechyd yn gysylltiedig â 
COVID-19 a bydd hynny’n parhau am flynyddoedd sylweddol i ddod. 
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Hwylustod sicrhau apwyntiad cyfleus gyda Meddyg Teulu, fesul bwrdd iechyd 2020-2021

Hawdd iawn Gweddol 
hawdd

Gweddol 
anodd

Anodd 
iawn

Cymru 44% 32% 12% 12%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 44% 29% 13% 15%

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 45% 30% 15% 10%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 44% 32% 13% 11%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 51% 29% 9% 10%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg 41% 34% 14% 11%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 40% 36% 13% 11%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro 46% 31% 9% 14%

Yn 2020-2021, roedd 92% o drigolion Cymru ar lefel genedlaethol a thrigolion CNPT yn rhanbarthol 
yn fodlon ar y gofal gawson nhw yn eu hapwyntiad ysbyty diwethaf. Roedd cyfran rywfaint yn is ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn fodlon (90%). 

EFFAITH COVID-19 

Mae modd archwilio’r ffynhonnell ddata ganlynol i weld effaith COVID-19 ar weithgarwch y 
GIG, yn bennaf ar lefel genedlaethol, Ar ben hynny, mae offeryn adferiad COVID-19 yn cynnwys 
dangosyddion ar gyfer mesur defnydd o wasanaethau, gan gynnwys sgrinio.   

FFORDD O FYW

BLYNYDDOEDD CYNNAR A THEULUOEDD 
Mae blynyddoedd cynnar plant, o adeg eu cenhedlu hyd at 7 oed, yn rhan hollbwysig o’u 
plentyndod a all effeithio ar ddatblygiad iach a chyflawniadau yn y tymor hwy. Gall llawer o 
ffactorau ddylanwadu ar brofiad plant yn y blynyddoedd cynnar, gan gynnwys dod i gysylltiad â 
Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs), mynediad at addysg blynyddoedd cynnar dda, 
iechyd da, effeithiau tlodi, a pherthnasoedd teuluol da. 
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Mae’r blynyddoedd cynnar yn flaenoriaeth allweddol, fel y cydnabyddir yn Adolygiad Marmot 2021: 
"Elfen ganolog o Adolygiad [Marmot] yw persbectif cwrs bywyd. Mae anfantais yn cychwyn cyn 
i blant gael eu geni ac yn cronni gydol oes. Rhaid i’r camau i leihau anghydraddoldebau iechyd 
gychwyn cyn i blant gael eu geni, a chael eu dilyn ar hyd eu hoes. Dim ond wedyn y gellir torri’r 
cysylltiad agos rhwng anfantais gynnar a chanlyniadau gwael gydol oes. Dyna ein huchelgais ar gyfer 
plant a enir yn 2010. Am y rheswm hwnnw, yr argymhelliad rydyn ni’n rhoi’r flaenoriaeth uchaf iddo 
yw rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn." 

BETH SY’N DIGWYDD NAWR?

 z Mae teuluoedd sydd angen cefnogaeth yn gallu cael mynediad i gymorth trwy’r Un Pwynt 
Cyswllt (SPOC) a’r panel Ymyrraeth Gynnar ac Ataliaeth (EIP). Gellir darparu cefnogaeth ar gyfer 
plant a rhieni, gan gynnwys iechyd a llesiant emosiynol, rhianta, ac ar gyfer teuluoedd sydd wedi 
profi cam-drin domestig. 

 z Cyflwynir y Cynnig Gofal Plant i Gymru ar draws y sir, gan ddarparu gofal plant a ariannir ar gyfer 
plant 3 a 4 oed y mae eu rhieni’n gweithio. 

 z Amcangyfrifir bod gan ryw 26% o’r plant oed ysgol yn CNPT angen dysgu ychwanegol. 
 z Cyflwynir rhaglenni a chyllid Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n 

Deg, Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar, a Chronfa Datblygiad y Plentyn, er mwyn darparu ystod 
o wasanaethau blynyddoedd cynnar i ddiwallu anghenion plant a theuluoedd. 

DATA

 z Mae 11,946 o blant 0-7 oed yn CNPT. 
 z Mae rhyw 1,845 o blant yn cael mynediad bob blwyddyn i’r rhaglen Dechrau’n Deg, sy’n darparu 

gwasanaethau blynyddoedd cynnar allweddol yn rhai o Wardiau mwyaf difreintiedig y sir. 
 z Yn 2021-22 (hyd at ddiwedd mis Rhagfyr), derbyniwyd 466 o geisiadau newydd i blant 3 a 4 oed 

gael mynediad i’r cynnig gofal plant. Ddiwedd mis Rhagfyr 2021, roedd 693 o blant yn ‘actif’ ac 
yn gallu cael mynediad i ofal plant trwy’r cynnig, tua 36% o’r niferoedd yr amcangyfrifid eu bod 
yn gymwys yn CNPT. 

 z Mae gan Gastell-nedd Port Talbot 2,339 o leoedd gofal plant cofrestredig, a gyflwynir ar draws 
121 o leoliadau a gwarchodwyr plant (diwedd Rhagfyr 2021).

 z Rhwng Ebrill a Rhagfyr 2021, derbyniodd y panel EIP 481 o atgyfeiriadau ar gyfer plant 0-7 oed, 
lle roedd angen cefnogaeth ymyrraeth gynnar ar deuluoedd; cynnydd o 40% o gymharu â’r un 
cyfnod yn y flwyddyn flaenorol.

 z Yn 2019/20, roedd 30.5% o’r plant yng Nghastell-nedd Port Talbot yn byw mewn tlodi, ac roedd 
hynny wedi codi o 27.8% yn 2018/19.
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MATHAU O YMDDYGIAD

Mae modd atal llawer o afiechydon anhrosglwyddadwy trwy gyfranogi mewn mathau iach o 
ymddygiad megis gweithgareddau corfforol, bwyta’n iach, a pheidio â smygu. Er enghraifft, mae 
Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi amcangyfrif bod rhyw 60% o’r baich afiechydon yn Ewrop o 
ganlyniad i ffactorau risg fel pwysedd gwaed uchel, defnydd o dybaco, a phyliau o oryfed.  

Adroddodd un o bob 10 o bobl yng Nghymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a CNPT eu bod 
yn gwneud llai na 2 fath o ymddygiad iach. 

GORDEWDRA

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi cydnabod gordewdra fel epidemig ers dros ddegawd, ac yn fwy 
diweddar mae wedi datgan mai “gordewdra yw un o’r problemau iechyd cyhoeddus amlycaf 
heddiw – serch hynny, dyna’r broblem y gwrthodir ei chydnabod fwyaf”. 

Mae’r cynnydd mewn deiet gwael a segurdod corfforol wedi arwain at gynnydd yn y bobl sydd dros 
bwysau neu’n ordew. Mae gordewdra yn ffactor risg ar gyfer llawer o anhwylderau cronig megis 
diabetes, clefyd y galon, rhai mathau o ganser, clefyd yr afu, problemau symudedd a phroblemau 
cyhyrysgerbydol. 

Mae data Arolwg Cenedlaethol Cymru yn dangos, yn 2018-2020, bod 6 o bob 10 o oedolion (60%) 
yng Nghymru ac ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (61%) dros bwysau neu’n ordew. Roedd 
y nifer hwn yn uwch yn CNPT, gyda dau draean (66%) o’r boblogaeth dros bwysau neu’n ordew, 
ac mae hynny’n uwch na’r hyn a adroddwyd yn yr asesiad llesiant blaenorol (62%). Yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, bu gostyngiad yn CNPT yn y categori pwysau iach, ac mae angen ymyrraeth i 
wyrdroi’r taflwybr hwn cyn i faich gordewdra ar adnoddau CNPT drymhau ymhellach.

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

O dan bwysau 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 1%

Pwysau iach 38% 38% 38% 39% 39% 38% 35% 35% 33%

Dros bwysau 37% 37% 36% 37% 37% 36% 36% 39% 38%

Gordew 22% 23% 24% 23% 23% 25% 28% 26% 28%

Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe 

CNPT
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GWEITHGARWCH CORFFOROL

Mae gweithgarwch corfforol yn cyfrannu at lesiant ac yn hanfodol ar gyfer iechyd da. Mae 
unigolion sydd â ffordd o fyw sy’n gorfforol actif yn wynebu llai o risg o ddatblygu ystod o gyflyrau 
cronig, o gymharu â’r rhai sydd â ffordd o fyw sy’n fwy disymud. Gall cynyddu gweithgarwch 
corfforol wella llesiant corff a meddwl, helpu i atal a rheoli llawer o afiechydon, a lleihau perygl 
marw’n gynnar.  

Nid oes digon o oedolion neu blant yn ddigon actif yn gorfforol i ddiogelu eu hiechyd. I gadw’n 
iach, mae canllawiau’r Prif Swyddog Meddygol yn amlinellu y dylai oedolion geisio bod yn actif bob 
dydd a gwneud o leiaf 150 munud o weithgarwch cymedrol (fel cerdded yn gyflym) bob wythnos, 
ac ymarferion cryfder sy’n gweithio’r holl brif gyhyrau ddau ddiwrnod neu fwy bob wythnos. Y brif 
neges o’r canllawiau a ddiweddarwyd yw bod “unrhyw weithgarwch yn well na dim, a bod mwy yn 
well fyth.” 

Yn CNPT, mae 4 o bob 10 o oedolion (43%) yn cyrraedd y lefel isaf sy’n ofynnol o ran gweithgarwch 
corfforol i sicrhau’r iechyd gorau posib; mae hyn yn is na chyfartaledd poblogaeth Cymru, sef 53%. Er 
bod y ganran genedlaethol wedi parhau’n gyson ers 2016, mae ffigur CNPT wedi amrywio, gyda bron 
hanner y trigolion yn bodloni’r canllawiau yn 2016/17-2017-18, felly byddai’n dda ymchwilio i beth 
oedd yn cael ei gynnig y flwyddyn honno, a beth ddiflannodd neu newidiodd y flwyddyn ganlynol, 
gan arwain at y gostyngiad i 41%.   
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BWYTA’N IACH

Mae deiet iach yn elfen bwysig o fyw’n iach. Mae dogfen Llywodraeth Cymru Pwysau Iach: Cymru 
Iach yn cyflwyno targedau’r llywodraeth sydd i’w cyflawni erbyn 2030. Mae Arolwg Cenedlaethol 
Cymru yn cynnwys mesur deiet iach, a ddiffinnir fel bwyta pum dogn neu fwy o ffrwythau a llysiau 
y diwrnod blaenorol. Mae’r argymhelliad hwn wedi cael ei gysylltu ers meitin â chyfraniad deiet 
maethlon, o safon uchel, at atal amrywiaeth o ganserau a chlefydau eraill. Ar ben hynny, mae 
bwyd yn cyfrannu’n sylweddol at allyriadau carbon, sydd hefyd yn effeithio ar iechyd trwy’r newid 
yn yr hinsawdd.   

Ers 2016, mae tua chwarter (24%) o boblogaeth Cymru wedi bwyta o leiaf 5 dogn o ffrwythau a 
llysiau yn gyson ar y diwrnod blaenorol a fesurwyd. Fodd bynnag, mae lefelau bwyta ffrwythau a 
llysiau yn CNPT yn dal rhwng 15 ac 16%, felly dyma’r ail awdurdod isaf yng Nghymru yn y cyswllt 
hwn. Ar lefel bwrdd iechyd, mae’r ffigur bwyta yn dal rhwng 21 a 22%. Ffaith frawychus yn 2014 
oedd bod ein hasesiad llesiant yn dangos mai 27% o’r oedolion yn CNPT oedd yn adrodd eu bod 
wedi bwyta pum dogn neu fwy o ffrwythau/lysiau ar y diwrnod blaenorol, sy’n golygu gostyngiad o 
11%. Fodd bynnag, mae’n ddoeth nodi hefyd bod cyfartaledd poblogaeth Cymru wedi gostwng 9% 
(o 33%), sy’n awgrymu newid ar draws y genedl, nid yng nghyswllt CNPT yn benodol yn unig. Fodd 
bynnag, o ystyried yr amgylchedd gordewogenig newidiol rydym ni’n byw ynddo, mae’n bwysig 
ystyried dull gweithredu ar lefel systemau wrth dargedu bwyta’n iach.   

Un agwedd ar yr amgylchedd gordewogenig a allai fod yn cyfrannu at y diffyg bwyta ffrwythau a 
llysiau yw argaeledd allfeydd bwyd cyflym. Yn 2018 yng Nghymru, roedd 100.65 o allfeydd bwyd 
cyflym fesul 100,000 o boblogaeth. Mae’r nifer yn CNPT yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol, gan 
ei fod yn 104.86 fesul  100,000 o boblogaeth.
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SMYGU

Mae smygu’n cyfrannu’n sylweddol at afiechydon resbiradol, gan gynnwys clefyd cronig rhwystrol 
yr ysgyfaint, gwaethygu asthma, a llawer o fathau o ganser. Yng Nghymru, dyma’r brif elfen o hyd 
sy’n cyfrannu at farwolaeth cyn pryd. Mae smygu hefyd yn cael effaith negyddol ar ddiabetes, 
clefyd y galon a phwysedd gwaed. Mae newidiadau deddfwriaethol allweddol ynghylch smygu 
yng Nghymru wedi arwain at newidiadau yn ymddygiad smygu pobl. Ar ôl cyflwyno’r Rheoliadau 
Mangreoedd Di-fwg yn 2007, oedd yn golygu bod smygu wedi’i wahardd mewn mannau 
amgaeedig, yn 2021 a 2022, estynnodd Llywodraeth Cymru y gofynion di-fwg i fannau a lleoliadau 
ychwanegol, a rhagwelir y bydd mwy o gyd-destunau’n ymuno â’r rhestr yn ddiweddarach eleni. 
Mae ymgynghoriad ar waith ar hyn o bryd ar strategaeth rheoli tybaco i Gymru.
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Mae amlygrwydd smygu wedi gostwng yn sylweddol yng Nghymru, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe ac yn CNPT. Mae cyfraddau smygu cyfredol yr un fath ar draws y tri rhaniad, yn 
genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol. Mae cynnydd yn y rhai a fu gynt yn smygu a’r rhai nad 
ydynt erioed wedi smygu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a CNPT. Fodd bynnag, mae mwy 
o bobl yn CNPT yn defnyddio e-sigarets nag ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac ar 
draws Cymru.  

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

2016-
2018

2017-
2019

2018-
2020

Smygwr ar hyn o 
bryd 19% 18% 17% 22% 19% 17% 26% 22% 17%

Cyn-smygwr 29% 29% 29% 31% 31% 30% 28% 32% 32%

Heb smygu erioed 52% 53% 53% 47% 50% 53% 46% 47% 51%

Defnyddiwr 
e-sigarets 7% 7% 6% 8% 8% 7% 9% 9% 9%

Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe

CNPT
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Gan fod tybaco’n tueddu i gael ei ddefnyddio gan bobl yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, mae 
hefyd yn cyfrannu at dlodi trwy golli incwm a cholli cynhyrchedd. Mae mwg ail-law yn cael effaith 
anghymesur ar iechyd babanod a enir i deuluoedd sydd ag incwm is.

Mae Safonau Masnach Cymru a Crimestoppers wedi lansio ymgyrch newydd yn CNPT a Chymru i 
annog trigolion i roi gwybod, 100% yn ddienw, am werthiant nwyddau anghyfreithlon a/neu ffug 
megis gwerthu tybaco am bris is, sy’n galluogi pobl yn y gymuned i smygu oherwydd y prisiau 
gwerthu is. 

DEFNYDD A CHAMDDEFNYDD O ALCOHOL

Mae yfed alcohol yn gysylltiedig â mwy na 200 o gyflyrau meddygol, gan gynnwys salwch 
meddwl, yn ogystal â phroblemau cymdeithasol fel troseddu, ymosodiadau, a thrais domestig. 
Er bod effeithiau uniongyrchol i yfed alcohol, ceir niwed ehangach cysylltiedig hefyd yn sgîl 
bod mewn amgylchedd gydag unigolyn sy’n yfed gormodedd o alcohol. Adroddodd arolwg 
cenedlaethol yng Nghymru fod 44% o ymatebwyr yng Nghymru wedi profi o leiaf un niwed 
uniongyrchol oherwydd alcohol. Adroddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod cost y niwed i 
gymdeithas yn fwy nag £1 biliwn. Yn 2020, rhoddodd Llywodraeth Cymru yr Isafbris Uned newydd 
ar waith ar gyfer alcohol yng Nghymru, er mwyn lleihau’r niwed.

Mae faint o alcohol sy’n cael ei yfed wedi bod yn lleihau yng Nghymru, ond hefyd yn benodol yn 
CNPT. O 2016 i 2018, gostyngodd canran yr oedolion oedd yn dweud eu bod yn yfed mwy nag 14 
uned o alcohol yr wythnos o 21% i 16%. Roedd y gostyngiad hwn yn fwy na’r hyn yr adroddwyd 
amdano ar draws poblogaeth gyfartalog Cymru (20% to 19%), sy’n golygu bod lefelau trwm o yfed 
alcohol yn is yn CNPT nag ar draws Cymru. Mae yfed yn drwm yn cynyddu risg diweithdra ac yn 
cyfrannu at ddiwrnodau gwaith a gollwyd oherwydd absenoldebau o’r gwaith, colli swyddi a llai o 
gyfleoedd cyflogaeth.  



18

Nifer cyfartalog y derbyniadau cenedlaethol alcohol-benodol i ysbytai yng Nghymru oedd 477 am 
bob 100,000 o bobl. Er bod y nifer ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe fymryn yn uwch na’r 
cyfartaledd, gyda derbyniadau i’r ysbyty yn 480 am bob 100,000, roedd 497 am bob 100,000 
o bobl yn CNPT.
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CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU

Mae mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn faes blaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Yn 
2019, fe wnaethon nhw gyhoeddi eu cynllun tair blynedd ac ers hynny maen nhw wedi cyhoeddi 
ymateb diwygiedig yng ngoleuni COVID-19. Mae natur anghyfreithlon a chuddiedig llawer o’r 
camddefnyddio sylweddau sy’n digwydd yn y gymdeithas yn golygu ei fod yn anodd mesur ei 
amlygrwydd yn gywir ymhlith y boblogaeth.  

Yn 2020/2021, roedd nifer yr unigolion a gafodd fynediad i wasanaeth camddefnyddio sylweddau 
yn CNPT a bwrdeistref gymdogol Abertawe, yn ôl oed, fel a ganlyn. Er mai pobl 31-50 oed oedd y 
categori oed mwyaf i gael mynediad i wasanaethau camddefnyddio sylweddau, bu cyfran uwch o’r 
bobl 51-64 oed yn CNPT hefyd yn cael mynediad i’r gwasanaethau, o gymharu ag Abertawe (23% 
yn erbyn 17%, yn eu tro). Nid yw’r data ar gael yn ôl rhywedd ar lefel leol, ond ar lefel genedlaethol, 
roedd dwywaith cynifer o ddynion â benywod wedi cael mynediad i’r gwasanaethau camddefnyddio 
sylweddau (63% yn erbyn 37%, yn eu tro). Oddi mewn i ddata Dewch i Sgwrsio CNPT, pan ofynnwyd 
iddyn nhw nodi pa gamau allai gael eu cymryd i wella’u bywyd, ymatebodd 13% o’r sampl eu bod 
eisiau cefnogaeth ychwanegol ar gyfer gwasanaethau cyffuriau ac alcohol. Mae mynd i’r afael â 
chyffuriau yn CNPT yn ffocws allweddol i’r trigolion. 
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Nifer % Nifer %

0 – 17 oed 59 6% 100 5%

18 – 24 oed 35 4% 101 5%

25 – 30 oed 65 7% 161 8%

31 – 50 oed 534 56% 1,197 63%

51 – 64 oed 215 23% 316 17%

65 - 74 oed 33 3% 33 2%

75 - 84 oed 6 <1% 6 <1%

Cyfanswm 947 1,914

CNPT Abertawe

Yn CNPT, adroddodd 398 o fynychwyr (42%) a gwblhaodd eu cyfnod o driniaeth am ganlyniad 
cadarnhaol (n= 733, 38% yn Abertawe). Rhaid bod yn wyliadwrus wrth ddehongli’r data hwn, gan 
ei fod yn debygol o gynnwys unigolion a gyfrifwyd ddwywaith oherwydd eu bod yn debygol o gael 
mynediad i fwy nag un gwasanaeth. Cyfrifodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe y dadansoddiad 
diwedd blwyddyn ar gyfer holl ddata’r holl wasanaethau oedd yn ymwneud â 2020/2021, a 
gwelwyd, ar gyfartaledd, fod 68% o’r mynychwyr yn gadael gwasanaethau â chanlyniadau 
cadarnhaol. Y meincnod a bennwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2017/18 oedd 77%; ac mae hynny’n 
amlygu bod angen gwneud rhagor o waith i gefnogi’r bwrdd iechyd i gyrraedd y targed cenedlaethol. 

Mae Adroddiad Data Gwenwyno â Chyffuriau ONS yn nodi bod 11 o’r 224 o farwolaethau yng 
Nghymru oedd yn gysylltiedig â gwenwyno gan gyffuriau (camddefnydd) wedi’u cofnodi o CNPT. 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi sôn am ostyngiad yn nifer y derbyniadau i’r ysbyty oherwydd 
gwenwyno gan gyffuriau yng Nghymru. Rhwng 2018-2019 a 2019-2020 gostyngodd y ffigurau 9% (o 
6,714 i 6,081). Gwelwyd amrywiadau yn ôl rhanbarthau daearyddol; ymhellach, gwelwyd cyfraddau 
derbyn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gostwng am drydedd flwyddyn yn olynol. Yn 
CNPT, y gyfradd derbyniadau yn ôl cyfradd oed safonedig Ewrop oedd 134 am bob 100,000 o bobl.    
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Derbyniadau i’r ysbyty oedd yn gysylltiedig â chyffuriau anghyfreithlon, trigolion Cymru, Cyfradd 
Oed Safonedig Ewrop fesul 100,000 o’r boblogaeth, yn ôl y math o gyffur ac ardal y Bwrdd Iechyd 
2019-20. Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru.

DIOGELWCH

Mae diogelwch yn gysyniad pellgyrhaeddol, ac yn cwmpasu pynciau fel troseddu, tân ac achub, 
a diogelwch trafnidiaeth. Gall byw mewn ardal sy’n anniogel, neu y teimlir ei bod yn anniogel, 
gael llawer o effeithiau negyddol ar lesiant, fel cynyddu teimladau person o straen a phryder; 
gall yr effeithiau negyddol hyn effeithio ymhellach ar lawer o gyflyrau iechyd eraill. Yn ogystal 
â risg posibl trais ac anafiadau corfforol, mae’n gallu effeithio ar amodau byw. Er enghraifft, 
os yw fandaliaeth neu fwrgleriaeth yn broblem benodol, mae’n gallu effeithio ar y cyfleoedd 
diwylliannol a chymdeithasol sydd ar gael. Mewn cyferbyniad â hynny, gall cymuned a welir fel un 
ddiogel gael effaith gadarnhaol ar lesiant, cydlyniant cymdeithasol a hyd yn oed 
gyfleoedd am swyddi.

Mae CNPT yn cynnwys ystod eang, amrywiol o risgiau diogelwch, gan gynnwys safleoedd 
diwydiannol fel Tata Steel, BOC, Vale Inco, Gorsaf Bŵer Biomas fwyaf y Deyrnas Unedig a Melin 
Bapur Intertissue, sy’n 320,000 metr sgwâr. Ochr yn ochr â hyn, mae gan CNPT hefyd harbwr dŵr 
dwfn a dyfrffyrdd arfordirol a mewndirol niferus, traffordd yr M4, cysylltiadau rheilffordd cyflym, ac 
ardaloedd coediog helaeth – mae pob un o’r rhain yn cynnig heriau diogelwch a manteision llesiant.  

Mae cynnal a gwella diogelwch cymunedol y cyhoedd yn galw am ddull gweithredu amlasiantaeth 
ac ar lefel systemau. Mae gan y gymuned hefyd rôl bwysig i’w chwarae o ran ei chadw ei hun yn 
ddiogel, gan fanteisio ar yr asedau sydd ar gael.  
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DIOGELWCH CYMUNEDOL A THROSEDDU 

Mae Deddf Trosedd ac Anhrefn (1998), fel y’i newidiwyd gan Ddeddf Diwygio’r Heddlu (2002), 
yn gosod rhwymedigaeth statudol ar awdurdodau lleol a’r heddlu i ffurfio partneriaethau 
amlasiantaeth er mwyn lleihau troseddu ac anhrefn ar draws ardal yr awdurdod lleol. Mae 
Partneriaeth CNPT Mwy Diogel yn gweithredu ar sail partneriaeth amlasiantaeth i ymdrin â 
diogelwch cymunedol a materion troseddu ac anhrefn. Fel partneriaeth, mae hwn yn ymrwymiad 
i gydweithio er mwyn cyflawni gostyngiadau cynaliadwy yn lefel troseddu, ofn trosedd ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn ogystal â darparu cyngor a sicrwydd ynghylch diogelwch 
cymunedol a chamau ymarferol i atal troseddu. 

MAE PARTNERIAETH CNPT MWY DIOGEL YN CYNNWYS Y 
PARTNERIAID STATUDOL CANLYNOL:

 z Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 
Talbot

 z Heddlu De Cymru
 z Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 z Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru

 z Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

 z Trais yn erbyn Benywod, Cam-drin Domestig 
a Thrais Rhywiol

 z Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

 z Camddefnyddio Sylweddau
 z Seiberdroseddu a Sgamiau
 z County Lines

BLAENORIAETHAU’R BARTNERIAETH AR HYN O BRYD YW:

TROSEDDAU ATGASEDD 

PORT TALBOT-2014-Y FLWYDDYN HYD YMA

Y diffiniad o Droseddau Atgasedd yw ‘unrhyw dramgwydd droseddol a ganfyddir, gan y 
dioddefydd neu unrhyw berson arall, fel un â chymhelliad gelyniaethus neu ragfarn yn erbyn 
rhywun ar sail nodwedd personol.’ Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ganolog yn monitro 
pum math o droseddau atgasedd: hil neu ethnigrwydd; crefydd neu gredoau; cyfeiriadedd 
rhywiol; anabledd, a hunaniaeth drawsrywiol. (Llywodraeth y Deyrnas Unedig, 2020)

Yn ystod y flwyddyn gyfredol hyd yma adroddwyd am 106 o droseddau, a rhagfynegir, os cedwir at 
gyfradd debyg, y bydd yn cyrraedd 254 o droseddau. Fodd bynnag, mae adroddiadau Troseddau 
Atgasedd yn eitha rhagweladwy, ac mae tueddiadau adrodd uwch yn cyd-ddigwydd â thywydd da a 
misoedd yr haf. Un peth y gellir ei ganfod o CNPT yw nad oes patrwm na thueddiadau nac unrhyw 
fath o droseddau atgasedd yn erbyn unrhyw grŵp penodol. Mae’r adroddiadau’n ysbeidiol o ran 
daearyddiaeth a lleoliad. Dengys Ffigur 1 fod cynnydd cyson ond parhaus wedi’i weld yn amlygrwydd 
troseddau atgasedd yn y ddwy ardal yn CNPT ers 2014/15 . 
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Ffigur 1. Troseddau Atgasedd CNPT o 2014-2021

1  Cynhwyswyd data o 2014/2015 ymlaen i ddarparu darlun mwy cyfannol o gyfraddau troseddau 
atgasedd yr adroddwyd amdanynt yn CNPT yn ystod y cyfnod hwn, er ei fod y tu hwnt i’r cyfnod y 
mae’r asesiad hwn yn ei gwmpasu.   

Ffigur 2. Troseddau Atgasedd Anabledd CNPT o 2014-2021

Mae lefel yr adroddiadau am droseddau atgasedd cysylltiedig ag anabledd yn gyffredinol isel, er 
bod y niferoedd ar gynnydd. Mae Ffigur 2 yn dangos bod yr adroddiadau’n amrywio o 6 yn 2014-15 
ac wedi lluosogi’n sylweddol erbyn 2020-21 gyda 24 o adroddiadau. Y llynedd, adroddwyd am 19 o 
droseddau atgasedd anabledd, a rhagfynegir y bydd 45 erbyn diwedd y flwyddyn.

Cyfanswm y Troseddau Atgasedd yng Nghastell-nedd a Phort Talbot yn ôl 
Misoedd a Blynyddoedd y Troseddu

Troseddau Atgasedd Anabledd yng Nghastell-nedd a Phort Talbot yn ôl 
Misoedd a Blynyddoedd y Troseddu
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Ffigur 3. Troseddau Atgasedd Hiliol CNPT o 2014-2021

Fel y dengys ffigur 3, sy’n cyfeirio at droseddau atgasedd hiliol a gofnodwyd yn CNPT, y cyfraddau yr 
adroddwyd amdanynt yn 2014/15 oedd 60 o droseddau, a gododd yn 2016/17 i 70 o droseddau, ac 
yna gostwng yn 2017/18 i 69 o droseddau, cyn codi’n sylweddol eto o 2019 i 2021.

Yn y flwyddyn gyfredol hyd yma adroddwyd am 59 o droseddau, a rhagfynegir, os cedwir at 
gyfradd debyg, y bydd yn cyrraedd 142 o droseddau. Fodd bynnag, mae adroddiadau Troseddau 
Atgasedd yn eitha rhagweladwy, ac mae tueddiadau adrodd uwch yn cyd-ddigwydd â thywydd da a 
misoedd yr haf. Un peth y gellir ei ganfod o CNPT yw nad oes patrwm na thueddiadau nac unrhyw 
fath o droseddau atgasedd yn erbyn unrhyw grŵp penodol. Mae’r adroddiadau’n ysbeidiol o ran 
daearyddiaeth a lleoliad. 

Troseddau Atgasedd Hiliol yng Nghastell-nedd a Phort Talbot yn ôl 
Misoedd a Blynyddoedd y Troseddu

Troseddau Atgasedd Crefyddol yng Nghastell-nedd a Phort Talbot yn ôl 
Misoedd a Blynyddoedd y Troseddu

Ffigur 4-Troseddau Atgasedd Crefyddol-Castell-nedd/Port Talbot-2014-2021
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Mae adroddiadau cymharol isel o ran niferoedd y troseddau atgasedd crefyddol. Fel y dengys ffigur 
4 uchod, mae’r niferoedd wedi bod yn gyffredinol isel, yn amrywio o 2 yn 2014-15 i gynnydd yn 
2015-16 i ostyngiad yn 2016-7, ac yna cynnydd yn nifer yr adroddiadau o 2017-18 i 2020-21. Yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf hyd yma nid adroddwyd am unrhyw droseddau atgasedd crefyddol, a’r 
rhagfynegiad ar gyfer diwedd y flwyddyn yw sero.

Ffigur 5-Troseddau Atgasedd Cyfeiriadedd Rhywiol-Castell-nedd/Port Talbot-2014-2021

Mae’r adroddiadau ynghylch troseddau atgasedd cysylltiedig â Chyfeiriadedd Rhywiol wedi 
amrywio’n gyffredinol. Fel y dengys ffigur 5 uchod, roedd yr adroddiadau’n amrywio o 7 yn 2014-
15 i gynnydd o 15 yn 2015-16, cynnydd pellach i 22 yn 2016-7, gyda chynnydd yn y niferoedd yr 
adroddwyd amdanynt i 37 yn 2017-18, gostyngiad i 23 yn 2019-20 a chynnydd eto i 35 yn 2020-21. 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf hyd yma, cafwyd 27 o adroddiadau ynghylch troseddau atgasedd 
cysylltiedig â chyfeiriadedd rhywiol, a rhagfynegiad diwedd y flwyddyn yw 65.

Troseddau Atgasedd Trawsrywedd yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ôl 
Misoedd a Blynyddoedd y Troseddu

Troseddau Atgasedd Cyfeiriadedd Rhywiol yng Nghastell-nedd Port 
Talbot yn ôl Misoedd a Blynyddoedd y Troseddu

Ffigur 6-Troseddau Atgasedd Trawsrywedd-Castell-nedd/Port Talbot-2014-2021
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Yn gyffredinol mae nifer yr adroddiadau am droseddau atgasedd cysylltiedig â Thrawsrywedd yn 
isel. Fel y dengys ffigur 6 uchod, roedd yr adroddiadau’n amrywio o 0 yn 2014-15 i gynnydd o 1 yn 
2015-16 a 2016-7 yn eu tro, cynnydd o 4 yn nifer yr adroddiadau yn 2017-18, cynnydd o 7 yn 2019-
20, a chynnydd o 6 yn 2020-21. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf hyd yma adroddwyd am 1 drosedd 
atgasedd trawsrywedd, a rhagfynegiad diwedd y flwyddyn yw 2.

Mae Ffigur 7 isod yn darlunio’r ffigurau Troseddau Atgasedd yng Nghymru a Lloegr yn ystod y 
flwyddyn yn diweddu ym mis Mawrth 2020. Cofnododd yr heddlu yng Nghymru a Lloegr (heb 
gynnwys heddlu Manceinion Fwyaf) 105,090 o droseddau atgasedd, cynnydd o 8 y cant o gymharu 
â’r flwyddyn yn gorffen ym mis Mawrth 2019 (97,446 o droseddau). Mae’r cynnydd cenedlaethol 
hwn yn adlewyrchu’r un darlun yng Nghastell-nedd/Port Talbot, sy’n efelychu’r un darlun o ran 
adroddiadau troseddau atgasedd ag yn genedlaethol.

TRAIS YN ERBYN BENYWOD, CAM-DRIN DOMESTIG 
A THRAIS RHYWIOL

Mae trais yn erbyn benywod a merched yn gategori sy’n cynnwys nifer o wahanol grwpiau 
o droseddau. Mae’r rhain yn cynnwys trais gydag anafiadau, trais heb anafiadau, stelcio ac 
aflonyddu, treisio, troseddau rhywiol eraill difrifol, a llofruddiaeth. 

Trwy gyfeirio at ffigurau 7 i 9 isod gwelir bod nifer yr achosion yr adroddwyd amdanynt ym mhob 
grŵp wedi gostwng yn flynyddol ers 2019. Yr unig drosedd lle gwelwyd cynnydd yn yr ardal yw 
troseddau rhywiol eraill, lle bu cynnydd o dair trosedd yn y flwyddyn 2021/22.
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Ffigur 7-ffigurau ar gyfer achosion yr adroddwyd amdanynt oedd yn ymwneud â Grwpiau o 
Droseddau cysylltiedig â Thrais yn erbyn Benywod a Merched.

Ffigur 8-cynrychioliad graffigol o nifer y troseddau yr adroddwyd amdanynt oedd yn ymwneud â 
Thrais yn erbyn Benywod a Merched, o 2019 hyd heddiw

Ffigur 9-Y newid yn nifer y troseddau Trais yn erbyn Benywod a Merched, fesul blwyddyn, o 2019 
hyd heddiw 
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YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL (YGG)

Rhennir yr YGG yng Nghastell-nedd/Port Talbot yn dri chategori, YGG amgylcheddol, niwsans 
a phersonol, ac at ddiben yr adroddiad hwn, cyfunir y tri maes. Fel y dengys ffigur 10 isod, mae 
nifer yr adroddiadau wedi gostwng rhwng 2017-18 a 2019-20, ond wedi codi eto yn 2020-21. 
Nid yw’r ffigurau a ddarparwyd yn cynnwys digwyddiadau cysylltiedig â COVID a ddosbarthwyd 
yn y categori YGG o ddigwyddiadau. Yn ystod 2020-21 adroddwyd am 3059 o ddigwyddiadau 
cysylltiedig â COVID-19, ac yn y flwyddyn hyd yma, adroddwyd am 2104 o ddigwyddiadau 
cysylltiedig â COVID-19.  

Ffigur 10-YGG yr adroddwyd amdano yng Nghastell-nedd/Port Talbot o 2017 hyd heddiw. 

COUNTY LINES

Dosbarthir troseddau County lines o dan Ddelio mewn Cyffuriau Rheoledig. Dengys y ffigurau 
yn Ffigur 11 isod fod nifer yr achosion yr adroddwyd amdanynt o ddelio mewn cyffuriau wedi 
gostwng o 80 o achosion yn 2017-18, i 65 o achosion yn 2018-19, 45 o achosion yn 2019-20, ond 
bod cynnydd i 79 o achosion yn 2020-21. Yn ystod y flwyddyn hyd yma, cofnodwyd 39 o achosion.  

Ffigur 11-Troseddau Delio mewn Cyffuriau yr adroddwyd amdanynt yng Nghastell-nedd/Port Talbot 
o 2017 hyd heddiw. 
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SEIBERDROSEDDU A SGAMIAU

DIOGELWCH DIGIDOL

Mae seiberdroseddu yn cynrychioli bygythiad parhaus i gymunedau De Cymru, a gellir ei 
rannu’n ddau gategori – troseddau seiber-alluogol a throseddau seiber-ddibynnol. Gellir ystyried 
troseddau seiber-alluogol fel troseddau sydd eisoes yn bodoli a drawsffurfiwyd o ran graddfa neu 
ffurf trwy ddefnyddio’r Rhyngrwyd, er enghraifft, aflonyddu, twyll, delweddau anghyfreithlon. 
Mae twf y Rhyngrwyd wedi golygu bod modd i’r troseddau hyn gael eu cyflawni ar 
raddfa ddiwydiannol.  

Troseddau seiber-ddibynnol yw “troseddau nad oes modd eu cyflawni ond trwy ddefnyddio 
technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, lle mae’r dyfeisiau’n offeryn i gyflawni’r drosedd, ac ar yr 
un pryd yn darged i’r drosedd”. Mae troseddau seiber-ddibynnol yn nodweddiadol yn cael eu 
cyflawni i ddwyn data personol, arian, eiddo deallusol neu wybodaeth sensitif arall. Mae modd eu 
cyflawni hefyd i newid, atal mynediad, neu amharu mewn modd arall ar system, gwasanaeth neu 
ddata. Ymhlith yr enghreifftiau o’r mathau hynny o droseddu mae hacio, meddalwedd pridwerth 
(ransomware), ac ymosodiadau atal gwasanaeth. 

Oherwydd lluosogiad technoleg a dibyniaeth gynyddol ar rwydweithiau cyfrifiadurol byd-eang, 
gall troseddwyr seiber-ddibynnol gyflawni troseddau o bob rhan o’r byd. O ganlyniad, mae holl 
heddluoedd Cymru a Lloegr yn cyfrannu at ddatblygu Team Cyber UK (TCUK).  Mae TCUK yn cynnwys 
Unedau Seiberdroseddu Heddluoedd penodol (FCCU), ac Unedau Seiberdroseddu Rhanbarthol 
(RCCU) sy’n rhan o Unedau Trosedd Rhanbarthol Trefnedig a thimau Seiberdroseddu Cenedlaethol 
– yn cynnwys Uned Genedlaethol Seiberdroseddu a’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol – yr 
olaf sy’n gyfrifol am gydlynu ymateb strategol y Deyrnas Unedig i Seiberdroseddu. 

Yn 2018, creodd Heddlu De Cymru dîm penodol yn yr Uned Fforensig Ddigidol a Seiberdroseddu i 
fynd i’r afael â throseddau seiber-ddibynnol. Roedd y tîm hwn yn cynnwys heddweision a staff yr 
heddlu oedd â sgiliau a galluoedd arbenigol, gan ddefnyddio profiad o faterion fforensig digidol, ond 
hyfforddiant wedi’i deilwra yn ogystal.

Er mwyn darparu ymateb cyfannol i fygythiad seiberdroseddu wrth iddo ddod i’r amlwg, gan fenthyg 
oddi wrth strategaeth ‘Contest’, rhoddodd holl heddluoedd y Deyrnas Unedig ddull gweithredu “4P – 
Pursue/Protect/Prepare/Prevent” ar waith, gyda galluoedd arbenigol ym mhob maes. Mae hynny’n 
galluogi tîm Seiberdroseddu Heddlu De Cymru i gyflawni yn erbyn y Strategaeth Seiberddiogelwch 
Genedlaethol a’r Strategaeth Troseddau Trefnedig Difrifol, er mwyn cefnogi’r NPCC a Gweledigaeth 
Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2025. Mae’r tîm hefyd yn cynorthwyo 
Heddlu De Cymru i gyflawni eu cyfrifoldebau o dan y Gofyniad Plismona Strategol, er mwyn gallu 
ymateb i seiberddigwyddiadau mawr, a chynnal ymchwiliadau digidol cymhleth.  
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Ar lefel yr heddlu unigol, mae’r dull 4P a fabwysiadwyd gan Dde Cymru ar gyfer ymdrin â throseddau 
seiber-ddibynnol yn sicrhau ein bod yn dal yn ymroddedig i ganfod a diogelu aelodau mwyaf agored 
i niwed ein cymunedau, mae’n ein helpu i daclo troseddau difrifol a threfnedig, ac yn cefnogi 
cenhadaeth yr heddlu, sef cadw Cymunedau De Cymru yn Ddiogel. Cyflawnir hynny trwy gydweithio 
â phartneriaid cymunedol lleol a chenedlaethol, ac mae’r tîm yn arloesi’n barhaus mewn maes 
plismona sy’n newydd, yn gymhleth ac yn heriol. 

Er bod tîm penodol yn canolbwyntio ar fathau o droseddu sy’n seiber-ddibynnol, mae troseddau 
seiber-alluogol yn dal i fod yn destun ymchwiliadau gan ganghennau eraill o’r heddlu yn ôl 
anghenion a gofynion digwyddiad penodol, er enghraifft, Swyddogion Diogelu rhag Camdriniaeth 
Ariannol/swyddogion ymateb/unedau CID. Mae’r rhain yn parhau i fod yn destun ymchwiliad yn yr 
un modd ag erioed, er bod dulliau ychwanegol o wneud ymholiadau, sy’n gysylltiedig ag elfennau 
digidol y drosedd. Mae troseddau seiber-ddibynnol yn aml yn galw am fwy o sgiliau ac offer 
technegol, yn ogystal â chael effaith fwy niweidiol, e.e. yr hyn a brofwyd yn ystod yr ymosodiad 
“WannaCry” a gafodd effaith mor wael ar y GIG. O ganlyniad, mae angen mwy o sgiliau a galluoedd 
arbenigol i ymchwilio iddynt. 

CANLYN

Mae’r uned yn cynnwys swyddogion a/neu staff penodol i ymchwilio i bob achos o drosedd seiber-
ddibynnol a ddaw at sylw’r heddlu ar ffurf galwadau gwasanaeth uniongyrchol a’r rhai sy’n cael eu 
dosbarthu gan Action Fraud.  

GWARCHOD & PARATOI 

Mae gan yr uned swyddogion a/neu staff PROTECT & PREPARE penodol, sydd â’r brif swyddogaeth 
o ymgysylltu â chymunedau lleol a busnesau lleol i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch diogelwch ar-
lein a gwella ymddygiad o ran seiberddiogelwch.

ATAL

Mae gan yr Uned y gallu a’r capasiti i ganfod ac atgyfeirio pobl ifanc agored i niwed yn ardal 
yr heddlu lleol ar gyfer ymyrraeth; cefnogi gwaith eu Panel Ymyrraeth Atal Seiberdroseddu 
rhanbarthol, a chefnogi casglu gwybodaeth PREVENT yn lleol.

Fel y dengys ffigur 11, rhennir Seiberdroseddu yn dri chategori, trais, rhywiol (ar-lein), a lladrad/
twyll. Nid yw’r ffigurau a gynhyrchwyd yn cynnwys y rhai yr adroddwyd wrth Action/Fraud 
amdanynt. Dengys y ffigurau fod trais ar-lein wedi cynyddu rhwng 2017 a 2021. Mae’r meysydd sy’n 
ymwneud â throseddu rhywiol ar-lein a lladrad/twyll yn dangos bod cynnydd bychan ers 2017-18, 
cynnydd yn 2019 ac yna gostyngiad o ran lladrad/twyll yn 20-21 ond gostyngiad yn y trais rhywiol 
ar-lein o 2020-21.
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Ffigur 11-Mathau o Seiberdroseddu yng Nghastell-nedd a Phort Talbot o 2017 i 2021 

TÂN AC ACHUB
Mae tanau, gwrthdrawiadau traffig ffyrdd a digwyddiadau eraill tebyg yn drychinebau 
anrhagweladwy a all arwain at anafiadau difrifol a marwolaethau, yn ogystal â difrod ymarferol 
i gartrefi, busnesau, cymunedau a’r amgylchedd naturiol. Yn bwysig, gall y digwyddiadau hyn 
achosi trallod emosiynol difrifol i deuluoedd a chymunedau lleol, hyd yn oed pan lwyddwyd i osgoi 
anafiadau corfforol. 

Math o Ddigwyddiad Marwolaethau Anafiadau Anafiadau Ysbyty
Tanau mewn Eiddo 2 29 12
Gwrthdrawiadau Traffig 
ar y Ffyrdd 7 193 134

Galwadau Gwasanaeth 
Arbennig 34 136 109

Cyfanswm Terfynol 43 358 255

Ar draws CNPT, yn ystod y cyfnod 2018-2021, cafwyd 5550 o ddigwyddiadau lle galwyd ar y 
Gwasanaethau Tân ac Achub, yn cynnwys 392 o danau mewn eiddo, 345 o wrthdrawiadau traffig 
ffyrdd (RTC) a 993 o alwadau gwasanaeth arbennig. Yn ystod y digwyddiadau hyn roedd angen mynd 
â 255  o unigolion i’r ysbyty, ac anafwyd 358 o bobl eraill, heb fod angen triniaeth yn yr ysbyty; 
gwaetha’r modd, collodd 43 o unigolion eu bywydau. Gwrthdrawiadau traffig ffyrdd achosodd y 
nifer mwyaf o anafiadau, a hynny o bell ffordd. 

I helpu i leihau’r ffigurau hyn, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a’u 
partneriaid niferus wedi cyflawni dros 20,000 o wiriadau diogelwch tân yn y cartref, ac mae llawer 
o gymunedau yn CNPT wedi cael gwiriad diogelwch cartref newydd, gyda chefnogaeth ystod eang 
o bartneriaid yn ardal CNPT. Mae’r gwiriad hwn yn ymgorffori cyngor diogelwch sy’n cynnwys 
ymwybyddiaeth o lifogydd, atal troseddu, llithro, baglu a chwympo a rhoi’r gorau i smygu mewn 
ymgais i wella llesiant perchennog y tŷ yn ei grynswth. Mae addysg ysgolion a gwaith partneriaeth 
amlasiantaeth ynghylch diogelwch ffyrdd a thanau glaswellt yn parhau ar draws y sir. 
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TANAU GLASWELLT A THANAU GWYLLT

Rhwng 2015 a 2020 bu 15,576 o danau glaswellt ar draws Cymru, gyda chyfanswm o 4947 o 
danau glaswellt yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ystod y 
cyfnod hwnnw. I roi’r cyd-destun, yn ystod yr un cyfnod, mynychodd y Gwasanaeth Tân ac Achub: 
1694 o achosion o Lifogydd, 2951 o Danau mewn Tai, 4919 o Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd. Mae 
data lloeren yn amcangyfrif bod 6580 hectar o laswelltir wedi cael ei losgi ar draws Cymru yn 2020 
(mae hynny’n cyfateb i losgi 12,296 o gaeau pêl-droed). 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (MWWFRS) yn gweithio’n flynyddol 
gyda dau bartner allweddol i leihau effaith tanau gwyllt yn yr ardal. Rydym ni’n asesu llwyth 
tanwydd llystyfiant ar y cyd â data am achosion o danau er mwyn rhoi mesurau ataliaeth ar waith 
mewn amrywiaeth o leoliadau, yn bennaf trwy greu lleoedd a elwir yn aml yn ‘doriadau tân’ i leihau 
pellter teithio, difrifoldeb ac effaith amgylcheddol tân. 

Profwyd bod defnydd diogel o ddyfeisiau mecanyddol penodol i dorri a lleihau llystyfiant ar 
safleoedd penodol i atal tân glaswellt rhag lledu yn effeithiol o safbwynt diogelu’r amgylchedd, gan 
leihau’r galw am adnoddau tân ac achub a ddefnyddir i reoli a diffodd y tân, yn ogystal â darparu 
manteision gwerthfawr i’r gymuned gerllaw. Rydym ni’n gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid 
megis PONT Cymru, Porwyr/Cominwyr Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Chyfoeth Naturiol Cymru 
i edrych ar atebion ymarferol i leihau digwyddiad ac effaith tân ar dir comin a materion ecolegol lle 
defnyddir llosgi rheoledig neu ddulliau rheoli tir mecanyddol.  

Ymhlith y lleoliadau problematig mae Blaendulais, y Creunant, Croeserw a’r Cymer, yn dibynnu ar 
gyflwr y llystyfiant a lefelau llosgi. Yn dilyn asesiadau safle a blaenoriaethu, rydym bob blwyddyn 
wedi hwyluso creu toriadau tân. Mae hyn hefyd wedi cynnwys gwaith llaw â modur, yn dibynnu ar 
beth oedd yn cael ei dorri a’i glirio. Cliriwyd symiau sylweddol o lystyfiant yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf. Rydym hefyd wedi clirio llystyfiant yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf gan ddefnyddio 
i-Cutter (peiriant torri gwair robotig), y talwyd amdano gan Lywodraeth Cymru, mewn partneriaeth 
â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Y gobaith yw y bydd hyn yn parhau trwy fuddsoddi mewn 
partneriaeth i’r dyfodol. Er mwyn i atal tanau glaswellt/gwyllt fod mor effeithiol â phosibl, ac i 
ddiogelu cynefinoedd, mae gwaith ataliaeth yn draddodiadol wedi cael ei gyflawni yn ystod misoedd 
Ionawr-Mawrth. 

 z Tir pori gwerthfawr
 z Planhigion a bywyd gwyllt
 z Cynefinoedd a nodweddion 

hanesyddol (CADW)

 z Newid strwythur ffisegol, cyfansoddiad 
a hydroleg y pridd

 z Effeithio ar ansawdd dŵr 

Niwed amgylcheddol a achosir gan Losgi Bwriadol yng Nghastell-nedd/Port Talbot
Gall llosgi byrbwyll neu anghyfreithlon niweidio neu ddinistrio’r canlynol:
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Roedd dadfriffiadau amlasiantaeth MAWWFRS ar atal tanau gwyllt yn 2020 yn dir cyffredin ar 
gyfer adborth oddi mewn i oblygiadau mwg tanau gwyllt i Iechyd Cyhoeddus. Roedd y ffocws ar 
gynyddu ymwybyddiaeth gydweithredol ar gyfer y Cynllun Aer Glân i Gymru: ‘Awyr Iach, Cymru 
Iach’. Awgrymwyd hefyd y gellid gwneud mwy i dynnu sylw at docsigedd, er bod rhywfaint o bryder 
y gallai hynny olygu bod cynnydd yn nifer y galwadau i’r Gwasanaethau Tân ac Achub. 

YR EFFAITH AR WASANAETH TÂN AC ACHUB 
CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

 z Gwydnwch/Galw – Gall mynychu tanau glaswellt olygu bod oedi wrth ymateb  
i argyfyngau eraill sy’n bygwth bywyd.  

 z Cost – Mae anfon un peiriant yn costio tua £400/awr.
 z Gall gymryd oriau, neu ddiwrnodau hyd yn oed, i ddiffodd tanau mwy  

o faint, gydag effaith amlwg ar argaeledd.  
 z Rhos, Sir Gaerfyrddin – 4 diwrnod – 10 Peiriant 
 z Esgair Dafydd – Llanwrtyd – 2 ddiwrnod – 10 Peiriant 
 z Taf Fechan, Bannau Brycheiniog – 4 diwrnod – 9 Peiriant 
 z Ger Ffwrnes, Ceredigion – 2 ddiwrnod – 6 Pheiriant 
 z Comin Ambleston – Ebrill 2020 – 4 Peiriant 
 z Felindre Farchog, Crymych – Ebrill 2020 – 4 Peiriant

EFFEITHIAU A DYLANWAD EHANGACH TANAU GWYLLT 

Gwrthdrawiadau traffig ffyrdd sy’n cynnwys da byw – mae goblygiadau ariannol i hyn o safbwynt 
ffermwyr a phorwyr, a gwelwyd hynny’n arwain at leihau neu ddileu pori mewn rhai ardaloedd. 
O ganlyniad, mae ardaloedd a borwyd yn flaenorol yn cynyddu eu llwyth tanwydd llystyfiant, 
sy’n cynyddu nifer, difrifoldeb ac ymlediad achosion o danau gwyllt. Mae diffyg pori hefyd yn cael 
effaith hygyrchedd ar gymunedau ac effeithiau ariannol ar ffurf gofynion rheoli llystyfiant.

Cerbydau oddi ar y ffordd – mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol cysylltiedig â’r rhain yn tueddu 
i gynyddu achosion o danau gwyllt oni bai ei fod yn derbyn sylw yn gynnar. Mae diffyg ataliaeth 
gynnar wedi dangos bod tuedd i gael cyfres o ddigwyddiadau. Gall hynny fod o achos gosod tanau’n 
anghyfreithlon neu ffynonellau tanio eraill megis egsosts cerbydau.  

Gollwng sbwriel yn anghyfreithlon – yn ystod 2020 gwelwyd cynnydd yn y sbwriel a ollyngwyd yn 
anghyfreithlon mewn mannau gwledig, gan arwain at gronni a thanio. Gall y gweithgaredd hwn 
achosi nifer o’n hachosion o danau gwyllt. 
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Y TÎM LLEIHAU LLOSGI BWRIADOL 
Mae MAWWFRS yn gweithio’n flynyddol gyda phartneriaid allweddol i leihau effaith tanau 
gwyllt yn ei feysydd Gwasanaeth. Rydym ni’n asesu llwyth tanwydd llystyfiant ar y cyd â data am 
achosion o danau er mwyn rhoi mesurau ataliaeth ar waith mewn amrywiaeth o leoliadau, yn 
bennaf trwy greu lleoedd a elwir yn aml yn ‘doriadau tân’ i leihau pellter teithio, difrifoldeb ac 
effaith amgylcheddol tân. 

Profwyd bod defnydd diogel o ddyfeisiau mecanyddol penodol i dorri a lleihau llystyfiant ar 
safleoedd penodol i atal tân glaswellt rhag lledu yn effeithiol o safbwynt diogelu’r amgylchedd, gan 
leihau’r galw am adnoddau tân ac achub a ddefnyddir i reoli a diffodd y tân, yn ogystal â darparu 
manteision gwerthfawr i’r gymuned gerllaw. 

EFFEITHIAU’R PANDEMIG
Effeithiwyd a chyfyngwyd ar y Gwasanaeth a’i bartneriaid, yn arbennig mewn meysydd fel 
ymgysylltiad cymunedol a chydweithio amlasiantaeth. Lleihawyd y mentrau cymunedol a’r 
rhyngweithio yn sylweddol, oherwydd bod paramedrau gwaith wedi’u cyfyngu i waith hanfodol a 
swyddogaethau craidd. Yn y tymor hwy, roedd potensial i’r diffyg ymgysylltiad effeithiol wanhau 
presenoldeb ac ymwybyddiaeth mewn cymunedau lle bu gynt yn gryf. 

Effeithiwyd hefyd ar Addysg ac Ymyrraeth Ieuenctid. Roedd polisïau dim ymgysylltu, cadw pellter 
cymdeithasol a chyfyngiadau PPE a roddwyd ar waith yn ystod y cyfnod clo byr yn golygu bod rhaid 
i ni addasu, ynghyd â’n partneriaid, o ran gwaith cymunedol a digwyddiadau, gan gynnwys patrolau 
tân gwyllt Operation. 

EIN CYNLLUN MWY HIRDYMOR
Bydd effaith y newid yn yr hinsawdd yn gymhleth, ond mae’r tywydd yn newidyn allweddol yn 
ymddygiad tanau gwyllt. Yn ôl Rhagolygon Hinsawdd y Deyrnas Unedig yn 2018, nodwyd y byddai 
tywydd oedd yn hwyluso tanio tanau gwyllt yn cynyddu, ac y byddai tymor y tanau gwyllt yn 
estyn. Gallai gaeafau cynhesach a mwy gwlyb gynyddu’r llwyth tanwydd; a gallai hafau hwy, mwy 
sych, gynyddu risg tân, gyda’r hafau’n fwy peryglus o safbwynt tanau gwyllt na’r gwanwyn erbyn 
diwedd y ganrif. Gallai amrywioldeb yr hinsawdd ac eithafion tywydd fod yn destun mwy o bryder 
na newidiadau graddol. 

Newid canfyddiad y cyhoedd o danau gwyllt – mae ymchwil yn dangos bod lefel ymwybyddiaeth 
y cyhoedd o danau gwyllt yng Nghymru yn isel. Doedd y rhan fwyaf o bobl yn yr arolwg ddim yn 
sylweddoli eu bod nhw’n broblem iddyn nhw eu hunain na’u cymunedau. Maent yn aml yn digwydd 
mewn mannau pellennig, ynysig, o olwg y cyhoedd. Mae Mynydd Cilfai yn Abertawe yn enghraifft 
dda o hyn, gan fod y tanau yn gymharol fach, ond fwy na thebyg dyma sy’n denu’r diddordeb mwyaf 
gan y cyfryngau a’r cyhoedd ar draws holl ardal wasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae cyfle 
i gysylltu hyn â’r newid tymor hwy yn yr hinsawdd a’r cysylltiad â mwy o danau gwyllt. Sut gallwn ni 
wneud i bobl ddeall a gwerthfawrogi’r risgiau?  
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ACHOSION TANAU GWYLLT 

Yn ogystal â diffyg ymwybyddiaeth gyffredinol o risg tanau gwyllt, mae diffyg ymwybyddiaeth 
a chamganfyddiadau hefyd ynghylch achosion tanau gwyllt. Mae llawer o bobl yn credu’n 
gyfeiliornus eu bod yn digwydd yn naturiol, yn gysylltiedig â’r tywydd cynnes, sych rydym fel 
arfer yn ei brofi pan fyddan nhw’n digwydd. Fodd bynnag, y gwir amdani yw bod y rhan fwyaf 
o’n tanau gwyllt yn cael eu hachosi gan weithredoedd dynol – p’un a yw’r rheiny’n fwriadol neu’n 
ddamweiniol, dylid eu gweld fel tanau y gellid eu hosgoi. Fyddai’r cyhoedd yn sylweddoli bod 
y gwasanaethau tân ac achub yn mynychu bron dwywaith cynifer o danau glaswellt â thanau 
mewn tai? Sut mae newid canfyddiad y cyhoedd o danau gwyllt fel eu bod yn cael eu gweld fel 
rhywbeth cymdeithasol annerbyniol? 

SUT GALL Y PARTNERIAID HELPU? 

 z Bod yn gyfarwydd â Thasglu ‘Operation Dawns Glaw’ Cymru Gyfan a’i nodau. 
 z Sicrhau bod ymwybyddiaeth fwriadol o danau glaswellt yn derbyn sylw fel rhan o swyddogaeth y 

BGC
 z Annog ymgysylltiad ehangach gan Gymunedau i leihau digwyddiadau o’r fath 
 z Sefydlu cysylltiadau â Ffermwyr a Rheolwyr Tir i annog mwy o gydweithio er sicrhau diogelwch 

tân ffermydd, llosgi dan reolaeth etc 
 z Cyfrannu at gynyddu ymwybyddiaeth o effaith tanau glaswellt bwriadol yn ardal Castell-nedd/

Port Talbot 
 z O bosib rhannu data allweddol i ganfod tueddiadau lleol a chynorthwyo gyda chynllunio ataliol 
 z Parhau â’r cyfathrebu da – gan gynnwys ymgyrchoedd ar y Cyfryngau Cymdeithasol

DIOGELWCH FFYRDD 

Mae Diogelwch Ffyrdd yn effeithio ar bawb sy’n defnyddio’r ffyrdd yng Nghastell-nedd Port 
Talbot, p’un a ydyn nhw’n un o’r trigolion, yn ymwelydd, neu’n gweithio ar ffyrdd ein Sir. Yn achos 
y rhai sy’n rhan o wrthdrawiadau traffig ffyrdd, yn aml bydd canlyniadau trychinebus a thrasig 
i’r unigolyn, eu ffrindiau a’u teuluoedd, ac yn aml bydd yn drawmatig i’r cyntaf i gyrraedd y safle, 
pobl ddiniwed sydd gerllaw a’r gwasanaethau brys.  

Mae Diogelwch Ffyrdd yn gyfrifoldeb statudol i Awdurdodau Priffyrdd Lleol o dan Ddeddf Traffig 
Ffyrdd 1988 Adran 39, sy’n gosod dyletswydd i baratoi a chyflawni rhaglen o fesurau a luniwyd i 
hybu diogelwch ffyrdd; cynnal astudiaethau ar ddamweiniau ar y ffyrdd yn sgîl defnyddio cerbydau, 
heblaw cefnffyrdd yn eu hardal, ac yng ngoleuni’r astudiaethau hyn, cymryd camau priodol i atal 
damweiniau o’r fath, gan gynnwys lledaenu gwybodaeth a chyngor ynghylch defnyddio’r ffyrdd a 
rhoi hyfforddiant ymarferol i holl ddefnyddwyr y ffordd. Nod Tîm Diogelwch Ffyrdd CNPT yw cynnal 
a gwella Diogelwch Ffyrdd ar draws y Fwrdeistref Sirol trwy gyflwyno rhaglenni Addysg, Hyfforddiant 
a Chyhoeddusrwydd sydd â ffocws penodol, a hynny mewn modd strwythuredig. 



36

Mae ystadegau Llywodraeth Cymru yn awgrymu bod nifer y bobl a laddwyd neu a anafwyd yn 
ddifrifol ar y ffyrdd yn ardal CNPT wedi gostwng ers 2012. Yn 2014, lladdwyd 40 o bobl neu eu 
hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yn ardal CNPT, a chafodd 284 o bobl eraill eu hanafu’n llai difrifol. O’r 
rhain, cafodd 8 o gerddwyr a 7 defnyddiwr beiciau pedal eu lladd/hanafu’n ddifrifol, a chafodd 26 o 
gerddwyr eraill a 16 o feicwyr eraill anafiadau eraill. Mae’r ffigurau hyn wedi gostwng yn sylweddol 
yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn 2019, cafodd 18 o bobl eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar 
y ffyrdd yn ardal CNPT, a chafodd 123 o bobl eraill eu hanafu’n llai difrifol. O’r rhain, cafodd 5 o 
gerddwyr a 0 defnyddiwr beic pedal eu lladd/hanafu’n ddifrifol, a chafodd 20 o gerddwyr eraill ac 8 
beiciwr arall anafiadau eraill. Yr amcan, ar lefel leol yn ogystal ag fel ffocws i Gymru gyfan, yw parhau 
i gyflawni ein dyletswydd statudol er mwyn helpu i leihau data anafiadau yn yr holl 
ardaloedd targed. 

Mae’r tîm diogelwch ffyrdd yn ffodus eu bod yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru, sy’n ein 
galluogi i dargedu’r mwyaf agored i niwed sy’n defnyddio’r ffyrdd, sef cerddwyr ifanc, gyrwyr ifanc, 
beicwyr modur a beicwyr o bob oed, gyda ffocws ar ddefnyddwyr mwyaf bregus y ffyrdd. Mae’r tîm 
diogelwch ffyrdd hefyd yn cwmpasu llu o hyfforddiant i ysgolion cynradd ac uwchradd, y chweched 
dosbarth mewn ysgolion a cholegau, yn ogystal â hyfforddiant gyrwyr proffesiynol wedi’i achredu, 
gan gynnal asesiadau gyrwyr, hyfforddiant i yrwyr fel y Dystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol (CPC), 
Caffael Trwydded D1 a Hyfforddiant Bancsmon ac Ôl-gerbyd. Mae’r rhaglen addysg diogelwch ffyrdd 
i ysgolion yn cwmpasu miloedd o ddisgyblion bob blwyddyn, a rhyw 500 o yrwyr proffesiynol. 

DIOGELWCH TRAFNIDIAETH 

Mae modd mesur diogelwch ffyrdd mewn amrywiaeth o ffyrdd, ac mae’n cael ei gofnodi gan nifer 
o wahanol sefydliadau; yn aml mae mân wahaniaethau yn y ffigurau a ddyfynnir, er bod y rhain 
yn tueddu i adrodd yr un stori.

Mae ystadegau Llywodraeth Cymru yn awgrymu bod nifer y bobl a laddwyd neu a anafwyd yn 
ddifrifol ar y ffyrdd yn ardal CNPT wedi gostwng ers 2012. Yn 2020, cafodd 28 o bobl eu lladd neu eu 
hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yn ardal CNPT, a chafodd 16 o bobl eraill anafiadau llai difrifol. O’r rhain, 
cafodd 0 cerddwyr ac 1 defnyddiwr beic pedal eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol, ac ni dderbyniodd 
cerddwyr na defnyddwyr beiciau pedal anafiadau eraill. 

TWYLL DEFNYDDWYR (GAN GYNNWYS ACHOSION O FASNACHWYR DIEGWYDDOR ETC.)  
Mae Safonau Masnach yn ymchwilio i arferion masnachu twyllodrus, e.e. y gwaith a wneir gan 
“adeiladwyr cowboi” fel y’u gelwir a “masnachwyr diegwyddor”, sgamiau ffôn, post a rhyngrwyd etc. 
Mae’r gwasanaeth yn arbennig o ymwybodol o’r masnachwyr hynny sy’n mynd ar ôl aelodau mwyaf 
bregus cymdeithas, a bydd yn cyfeirio’r dioddefwyr at asiantaethau partner am gymorth 
yn ôl y galw. 

SAFONAU MASNACH A DIOGELWCH ANIFEILIAID 
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CYNHYRCHION FFUG 
Trwy gynnal prawfbryniadau ac archwilio nwyddau sydd ar werth, ar y stryd neu ar y rhyngrwyd, 
mae’r adran yn ymchwilio i werthiant, gweithgynhyrchu a dosbarthu nwyddau ffug. Mae gwerthu 
nwyddau ffug yn tanseilio masnach gyfreithlon a gall y cynhyrchion eu hunain fod yn beryglus i’r rhai 
sy’n eu prynu. Ymhlith yr enghreifftiau a gipiwyd oddi wrth fasnachwyr gan yr adran mae teganau 
ffug, sigarets, persawr ac eitemau trydanol. 

IECHYD ANIFEILIAID SY’N CAEL EU FFERMIO A PHORTHIANT ANIFEILAID
Mae Safonau Masnach yn cyflawni’r swyddogaeth o sicrhau bod y gadwyn fwyd yn ddiogel, a bod y 
fwyd sy’n dod i’r farchnad yn addas i’w fwyta. Mae hynny’n cychwyn yn y fferm, lle caiff anifeiliaid 
eu magu i gynhyrchu bwyd. Yr adran sy’n gyfrifol am anifeiliaid sy’n mynd i’r gadwyn fwyd. Mae’n 
cynnal archwiliadau ar ffermydd, tyddynod ac mewn marchnadoedd i sicrhau bod anifeiliaid wedi’u 
tagio, ac felly bod modd olrhain yr anifeiliaid sy’n mynd i’r gadwyn fwyd yn llawn. Caiff da byw eu 
harchwilio i sicrhau eu bod heb gael eu trin yn greulon, nad oes afiechyd arnynt, a bod ganddynt 
ddigon o le, bwyd a dŵr. 

Yn ogystal â iechyd yr anifeiliaid, mae’r porthiant a roddir iddynt hefyd yn cael ei reoli o dan 
“egwyddor y fferm i’r fforc”. Mae swyddogion yn archwilio ac yn samplo’r porthiant a gaiff ei 
weithgynhyrchu, ei ddosbarthu a’i ddefnyddio yn y fwrdeistref sirol i sicrhau ei fod yn bodloni 
safonau porthiant a’i fod yn cael ei storio a’i ddefnyddio yn y fath fodd fel na fydd yn niweidio da 
byw nac yn gallu halogi’r gadwyn fwyd. Bydd Safonau Masnach yn gweithredu ynghylch adalw 
porthiant (am resymau labelu, cyfansoddiad, diogelwch etc.)

SAFONAU BWYD
Caiff bwyd i bobl ei fwyta ei archwilio a’i samplo gan y gwasanaeth i helpu i sicrhau bod y bwyd sy’n 
cael ei werthu yn ardal Castell-nedd Port Talbot yn cael ei ddisgrifio’n gywir (e.e. cyri cig eidion yn 
cael ei werthu fel cig oen), nad yw’n cynnwys unrhyw gynhwysion na chaniateir (fel rhai lliwiau, 
ychwanegion etc.), ei fod yn rhydd rhag halogiad cemegol a heb fod yn niweidiol, bod digon o 
wybodaeth glir am alergenau i gyd-fynd ag ef, ei fod yn cael ei werthu o fewn y dyddiad defnyddio 
erbyn, wedi’i labelu’n briodol, a bod modd ei olrhain mewn achos o adalw bwyd. Mae Safonau 
Masnach yn hwyluso lledaenu gwybodaeth i’r cyhoedd, manwerthwyr ac eraill ynghylch bwydydd 
sy’n cael eu tynnu allan o’r gadwyn fwyd, oherwydd anaddasrwydd, neu labelu anghywir, neu 
ddiffyg gweithgynhyrchu. Mae alergenau yn broblem arbennig ar hyn o bryd, gyda chyfraddau 
methiant uchel yn cael eu canfod mewn rhai mathau o sefydliadau bwyd. Gall datgan alergenau yn 
anghywir achosi salwch neu hyd yn oed farwolaeth. 
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PETROLEWM
Yr uned Safonau Masnach sydd â’r ddyletswydd o orfodi, gan sicrhau bod safleoedd sy’n gwerthu 
petrol yn cydymffurfio ag arfer gorau, rheoliadau, codau ymarfer a thelerau eu cymeradwyo, a bod 
safleoedd petrol nad ydynt yn cael eu defnyddio yn ddiogel. 

DIOGELWCH CYNNYRCH 
Trwy archwiliadau rhagweithiol ac arolygon a arweinir gan wybodaeth mae’r adran yn prynu ac yn 
trefnu bod cynnyrch i ddefnyddwyr yn cael eu profi o ran cydymffurfiaeth â rheoliadau diogelwch 
perthnasol. Bydd y rhain yn cynnwys: cyfarpar diogelu personol, celfi, teganau, tân gwyllt (er 
nad storio), cynnyrch ail law (gan gynnwys cerbydau), eitemau trydanol, cynhyrchion cemegol 
(gan gynnwys hylif e-sigarets a diheintyddion dwylo) a chosmetigau. Mae gan Safonau Masnach 
bwerau i atal, adalw a gwahardd dosbarthiad nwyddau peryglus, ynghyd â’u pwerau i ymchwilio ac 
erlyn. Bydd Safonau Masnach yn gweithredu ynghylch adalw cynnyrch, trwy gynghori busnesau a 
defnyddwyr a chymryd camau gorfodi yn ôl y galw. 

GWERTHIANT NWYDDAU CYFYNGIAD OED 
Gan weithio mewn partneriaeth â’r Heddlu a Diogelwch Cymunedol, mae’r gwasanaeth yn cynghori 
masnachwyr lleol ynghylch eu rhwymedigaethau o ran gwerthu nwyddau cyfyngiad oed (alcohol, 
cynnyrch tybaco, tân gwyllt, fêpiau), gan gyfrannu at wrthweithio ymddygiad gwrthgymdeithasol ac 
atal pobl ifanc rhag cael eu hannog i fabwysiadu arferion afiach. Mae’r gwasanaeth hefyd yn cynnal 
ymarferiadau prawfbrynu cyfyngiad oed ar sail gwybodaeth gyda phlant sy’n wirfoddolwyr mewn 
busnesau yn y sir, ac yn cymryd camau gorfodi lle bo angen. Gall hyn gynnwys rhybuddion i erlyn 
neu adolygu trwydded alcohol y busnesau. 

SGAMIAU A DIOGELU 
Yn gysylltiedig â thwyllo defnyddwyr, trwy system cronfa ddata Compass a weinyddir gan Safonau 
Masnach Cenedlaethol a ffynonellau eraill gan gynnwys Cyngor ar Bopeth. Mae’r gwasanaeth yn 
gweithio gydag asiantaethau partner fel y Gwasanaethau Cymdeithasol, Diogelwch Cymunedol ac 
elusennau i gefnogi dioddefwyr eildro.

RHEOLI TYBACO (HYSBYSEBU, LABELU A MANWERTHU) 
Wrth archwilio manwerthu a chan weithredu ar sail cwynion a dderbyniwyd, mae’r adran yn monitro 
sut mae cynnyrch tybaco yn cael eu harddangos a’u hysbysebu. Ar ben hynny, maen nhw’n gwirio 
i sicrhau bod pecynnu a labelu cynnyrch tybaco yn cydymffurfio â’r rheoliadau. Mae’r gwasanaeth 
hefyd yn gweithredu ar sail cwynion a dderbynnir ynghylch tybaco anghyfreithlon, megis tybaco 
ffug neu na thalwyd treth arno, neu gynnyrch a fewnforiwyd yn anghyfreithlon yn cael eu gwerthu o 
amgylch y fwrdeistref sirol, gan geisio atal y cyflenwad a helpu i sicrhau nad yw cynnyrch rhatach, y 
mae’n hawdd cael gafael arnynt, yn cael eu dosbarthu, gan niweidio iechyd y cyhoedd. 
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TAI

Mae Cynllun Corfforaethol Cyngor CNPT, Ffurfio CNPT, yn dweud “byddwn yn gweithio gyda 
datblygwyr a phartneriaid i ddarparu cyflenwad, cyfuniad, math a deiliadaeth digonol o dai i 
ddiwallu anghenion y boblogaeth leol”. 

 z O’r math cywir  z A’r maint cywir  z Yn y lle cywir

Nid pawb sy’n gallu prynu eu cartref eu hunain ar y farchnad agored neu rentu un gan 
landlord preifat, felly gan weithredu yn rhinwedd ei statws fel awdurdod tai strategol lleol, 
mae gwasanaeth tai a gedwir y Cyngor yn ceisio defnyddio’i reolaeth ar Raglen Grant Tai 
Cymdeithasol (GTC) Llywodraeth Cymru i ddarparu cynifer â phosibl o dai fforddiadwy 
ychwanegol sydd:

Mae modd cyflwyno tai fforddiadwy hefyd trwy’r system gynllunio, er enghraifft trwy gytundebau 
adran 106. Mae Cynllun Datblygu Lleol CNPT yn ategu neges y Cynllun Corfforaethol trwy ddweud 
bod tai, a mynediad at dai, yn agwedd sylfaenol ar fywyd ac yn effeithio ar bob aelod o gymdeithas, 
beth bynnag yw eu hoed, eu hil neu eu statws. Gyda hyn mewn golwg, mae Strategaeth Tai Lleol 
CNPT yn cadarnhau mai’r weledigaeth ar gyfer tai yn CNPT yw...
  
Y bydd tai yn CNPT yn briodol, yn fforddiadwy, o ansawdd da, mewn cymunedau cynaliadwy, lle 
cynigir dewis a chefnogaeth i bobl os bydd angen hynny arnynt.

 z Atal a lliniaru digartrefedd
 z Darparu opsiynau tai’r 21ain ganrif i 

bobl hŷn 

 z Helpu i ddiwallu’r angen o ran iechyd a 
gofal cymdeithasol

 z Chyfrannu at adfywio ein trefi a’n 
cymoedd

Er mwyn cyflawni hyn, mae holl aelodau’r bartneriaeth tai strategol leol yn cydweithio i 
adeiladu’r cartrefi cywir hynny, ar gyfer y bobl gywir ac yn y man cywir: a thrwy wneud 
hynny, yn cyfrannu’n sylweddol at y blaenoriaethau tai strategol ehangach canlynol:
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4. Castell-nedd

8. Cwm Tawe

DEALL YR ANGEN AM DAI

Comisiynwyd Opinion Research Services (ORS) gan awdurdodau lleol Canolbarth a De-orllewin 
Cymru i gynnal asesiad trawsffiniol o anghenion tai, yn unol ag arfer gorau. 

 z Bu cynnydd cyson ym meddiant preswylwyr yn ystod y degawdau diwethaf, a 
symudiad i ffwrdd oddi wrth dai cymdeithasol ar rent i’r sector rhentu preifat, ond 
deiliadaeth y mwyafrif yw perchen-breswylwyr o hyd;

 z Mae’r boblogaeth yn debygol o gynyddu, er nad yn ddramatig yn ôl y rhagolygon;
 z Mae’r proffil oed yn debygol o newid, gyda nifer uwch o bobl hŷn (65+ oed) a 

niferoedd llai yn y rhan fwyaf o grwpiau oed iau;
 z Serch hynny, yn rhannol oherwydd bod maint aelwydydd ar gyfartaledd yn lleihau, 

rhagwelir y bydd cynnydd o 2,641 yn nifer yr aelwydydd (176 y flwyddyn ar 
gyfartaledd) yn ystod y cyfnod o 15 mlynedd rhwng 2018 a 2033; ac 

 z Mae’n debygol y bydd newidiadau yn y mathau o anheddau sy’n ofynnol ar draws 
pob deiliadaeth, yn fwyaf nodedig cynnydd yn yr eiddo dwy a thair ystafell wely 
yn neiliadaeth y farchnad, ac eiddo un a dwy ystafell wely yn y deiliadaethau 
fforddiadwy. 

Cynhaliwyd dadansoddiad ar lefel is-ardal ar gyfer CNPT yn ogystal, a ddaeth i’r 
casgliad yn gyffredinol fod y canlynol yn wir yn CNPT: 

1. Cwm Afan 2. Dyffryn Aman 3. Cwm Dulais

5. Cwm Nedd 6. Pontardawe 7. Port Talbot

Isod crynhoir casgliadau penodol mwyaf perthnasol yr ymarferiad ORS, o ran yr angen am dai 
fforddiadwy ychwanegol yn CNPT. Mae Cynllun Datblygu Lleol Amnewid ar waith ar hyn o bryd.  

 z Rhagwelir y bydd angen 1,037 o unedau ychwanegol o dai fforddiadwy yng 
Nghastell-nedd Port Talbot yn ystod y cyfnod 2018-33.  

 z Yr angen mwyaf yn y farchnad yw cartrefi 2 a 3 ystafell wely, a’r angen mwyaf o ran 
tai fforddiadwy yw cartrefi 1 a 2 ystafell wely. 

Prif uchafbwyntiau o’r asesiad hwnnw:

Mae Cynllun Datblygu Lleol CNPT yn rhannu’r ardal yn wyth is-ardal:
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Gan ddefnyddio canlyniadau Cyfrifiad 2001 a 2011, amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, ac 
amrywiad mudo 10 mlynedd rhagamcanion Poblogaeth ac Aelwydydd Llywodraeth Cymru (ar sail 
2014), canfu asesiad marchnad dai leol CNPT fel a ganlyn:

 z Roedd prisiau tai yn codi, ond yn gyson is na chyfartaledd Cymru o 2001-2018. Pris Tai Chwartel 
Isaf 2001 = £46,500 2018 = £108,400. Cyrhaeddodd prisiau uchafbwynt yn 2008, yna gostwng 
tan 2013, ac yna codi rhyw fymryn ac aros yn gymharol statig o 2014-2018. Mae prisiau tai 
yn is-ardaloedd Pontardawe a Chwm Tawe dros 10% yn uwch na chyfartaledd Castell-nedd 
Port Talbot. Mae prisiau’n is na’r cyfartaledd yn Nyffryn Aman, Cwm Dulais a Chwm Nedd; ac 
yn arbennig yng Nghwm Afan. Yn ystod y 10 mlynedd o 2008-2018, gwelodd pob un o’r is-
ardaloedd heblaw Cwm Afan ostyngiad gwirioneddol ym mhrisiau tai.

 z Yn 2001-2007 profwyd llai o fforddiadwyedd. Yn 2008-2018 profwyd fforddiadwyedd gwell. 
Un o fesurau allweddol fforddiadwyedd yw cymhareb prisiau tai ac enillion. Cymedr Cymhareb 
Fforddiadwyedd ar sail y Gweithle 2001 = 2.1, 2007 = 4.2, 2018 = 3.6.

 z Yn ystod 2018-2033 bydd angen 2,841 o dai. 66% ar gyfer Tai Marchnad Agored a 34% ar gyfer 
Tai Fforddiadwy. Mae angen am dai ym mhob is-ardal ac eithrio Cwm Afan.   

Yn benodol, mae’r tablau sy’n dilyn yn amlygu’r angen hwnnw ym mhob un o ardaloedd y CDLl: 

Yr angen a ragwelir o ran cynnydd cyffredinol mewn tai fforddiadwy rhwng 2018 a 33 (fesul cyfnod 
o 5-mlynedd, gan ymateb i’r ôl-groniad cychwynnol yn ystod y 5 mlynedd cyntaf)

2018
Newid 

Net 
2018-23

2023
Newid 

Net 
2023-28

2028
Newid 

Net 
2028-33

2033 Newid Net 
2018-33

Cwm Afan 956 -5 951 -7 944 -12 931 -24

Dyffryn Aman 469 +9 478 +5 483 +2 486 +17

Cwm Dulais 608 +13 621 +11 632 +7 639 +31

Castell-nedd 5,807 +139 5,946 +121 6,067 +85 6,152 +346

Cwm Nedd 896 +13 909 +9 918 +6 924 +29

Pontardawe 1,144 +49 1,193 +48 1,242 +38 1,280 +136

Port Talbot 5,632 +134 5,766 +120 5,887 +96 5,983 +351

Cwm Tawe 774 +56 830 +52 882 +46 928 +154

16,286 +410 16,695 +360 17,056 +267 17,323 +1,037
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1-ystafell wely 2-ystafell 
wely 3-ystafell wely 4 + ystafell 

wely CYFANSWM

Cwm Afan +0 -4 -20 -1 -24

Dyffryn Aman +15 +11 -9 -1 +17

Cwm Dulais +7 +15 +7 +1 +31

Castell-nedd +171 +137 +37 +1 +346

Cwm Nedd +13 +12 +4 -0 +29

Pontardawe +51 +51 +29 +4 +136

Port Talbot +95 +135 +115 +6 +351

Cwm Tawe Valley +33 +71 +46 +4 +154

CYFANSWM TAI 
FFORDDIADWY +386 +428 +210 +14 +1,037

Y cynnydd a ragwelir o ran y galw am ystafelloedd gwely i aelwydydd - 2018-2033

Y Galw Posibl am Anheddau Fforddiadwy 2018-33

CyfanswmAnheddau canolradd
Rhentu 

cymdeithasolPerchnogaeth ar 
Gartref Fforddiadwy Rhen Canolradd

1 ystafell wely +5 +93 +292 +463

2 ystafell wely +13 +164 +264 +984

3 ystafell wely +5 +88 +121 +1,404

4 ystafell wely +1 +5 +9 +163

CYFANSWM +24 +351 +686 +3,013

Cyfanswm Canolradd 
wedi’i Gyfuno +375 +686 +3,013

Canolradd wedi’i 
gyfuno - % o’r 
Cyfanswm

12% 23% 100%

Galw Fforddiadwy               
Rhaniad 
Cymdeithasol/
Canolradd

35% 65%

Yn ystod y tair blynedd o 2018/19 i 2020/21, cyflwynwyd cyfanswm o 434 o gartrefi fforddiadwy – 
153 o unedau yn 2018/19, 171 yn 2019/20 a 107 yn 2020/21. 

Blwyddyn Gyda Grant Heb Grant Cyfanswm A106
2018/19 138 15 153 0
2019/20 130 41 171 0
2020/21 66 41 107 0
Cyfanswm 334 97 431 0
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Dengys y tabl canlynol ddarpariaeth tai fforddiadwy trwy rwymedigaethau cynllunio ac ar safleoedd 
sy’n eithriadau, fesul awdurdod lleol, mesur a math o gynllunio ers 16/17.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio Cyflwynwyd
Unedau tai newy-

dd fforddiadwy 
wedi’u darparu 

trwy rwymedigae-
thau cynllunio

Unedau tai newy-
dd fforddiadwy 
wedi’u darparu 

ar safleoedd sy’n 
eithriadau

Unedau tai newy-
dd fforddiadwy 
wedi’u darparu 

trwy rwymedigae-
thau cynllunio

Unedau tai newydd 
fforddiadwy wedi’u 

darparu ar safl-
eoedd sy’n eithria-

dau
16/17 0 0 0 0
17/18 8 0 8 0
18/19 0 0 0 0
19/20 0 0 18 8
20/21 0 0 18 0
Ffynhonnell: https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Affordable-Housing/Provision/provi-
sionofaffordablehousingthroughplanningobligationsandonruralexceptionsites-by-authority-meas-
ure-planningtype

Nid oedd targedau ar gael ar gyfer cyflwyno tai fforddiadwy trwy’r system gynllunio.

I gadw at y targed, felly, a chyflwyno’r lefel a ragwelir o dai fforddiadwy ychwanegol sy’n ofynnol, 
rhagwelid y byddai angen 603 o gartrefi fforddiadwy pellach o hyd rhwng 2021/22 a 2032/33. 

Mae Prif Raglen PDP yn lleol ar gyfer 2021/22 i 2024/25 eisoes yn cynnwys 326 o gartrefi 
fforddiadwy pellach a ariannir gan y Grant Tai Cymdeithasol, sy’n golygu y rhagfynegir y bydd angen 
277 o gartrefi fforddiadwy pellach erbyn 2033.
 
Mae’r tabl isod yn dangos dosbarthiad strategol delfrydol yr angen hwn a ragwelir, 
sydd heb ei ddiwallu:

Ardal CDLl Angen Maint Dosbarthiad

Castell-nedd
 Aelwydydd digartref  1-ystafell wely

24.0%

Port Talbot 18.4%

Castell-nedd Person hŷn  1-ystafell wely 15.2%

Pontardawe
 Aelwydydd digartref

 1-ystafell wely 8.8%

Castell-nedd
2-ystafell wely

8.3%

Person hŷn 7.8%

Pontardawe
 Aelwydydd digartref

4.1%

Port Talbot
3-ystafell wely+

3.7%

Castell-nedd Personau hŷn 2.8%

Port Talbot Aelwydydd digartref 2-ystafell wely 2.3%
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Castell-nedd Aelwydydd digartref 3-ystafell wely+

 1.8%Port Talbot
Personau hŷn 1-ystafell wely

Pontardawe

Castell-nedd Tai â chymorth 1-ystafell wely
1.5%

Pontardawe Digartrefedd 5-ystafell wely+

Castell-nedd
Tai â chymorth

2-ystafell wely

0.9%

Port Talbot

Pontardawe
Personau hŷn

3-ystafell wely+

Tai â chymorth

1-ystafell wely

Castell-nedd 3-ystafell wely+  0.4%

Dengys y tabl canlynol ddarpariaeth tai fforddiadwy trwy rwymedigaethau cynllunio ac ar safleoedd 
sy’n eithriadau fesul awdurdod, mesur a math o gynllunio ers 2016/2017.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio Cyflwynwyd
Unedau tai 

newydd 
fforddiadwy a 

ddarparwyd trwy 
rwymedigaethau 

cynllunio

Unedau tai 
newydd 

fforddiadwy a 
ddarparwyd ar 
safleoedd sy’n 

eithriadau

Unedau tai 
newydd 

fforddiadwy a 
ddarparwyd trwy 
rwymedigaethau 

cynllunio

Unedau tai 
newydd 

fforddiadwy a 
ddarparwyd ar 
safleoedd sy’n 

eithriadau
16/17 0 0 0 0
17/18 8 0 8 0
18/19 0 0 0 0
19/20 0 0 18 8
20/21 0 0 18 0
Ffynhonnell: https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Affordable-Housing/Provision/pr
ovisionofaffordablehousingthroughplanningobligationsandonruralexceptionsites-by-authority-
measure-planningtype

Nid oedd targedau ar gael ar gyfer cyflwyno tai fforddiadwy trwy’r system gynllunio.

Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi y bydd y Cyngor yn fuan yn comisiynu HMA Lleol wedi’i 
ddiweddaru, a rhagwelir y bydd yr ymarferiad hwn yn debygol o ragweld lefelau uwch o ran y 
galw heb ei ddiwallu yn y dyfodol, yn arbennig yn achos cartrefi 1-ystafell wely.
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Dangosir gwybodaeth berthnasol bellach o asesiad tai marchnad lleol Castell-nedd Port Talbot isod 
(gan ddefnyddio canlyniadau Cyfrifiad 2001 a 2011, amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ac 
amrywiad mudo 10 mlynedd rhagamcanion Poblogaeth ac Aelwydydd Llywodraeth Cymru
 (ar sail 2014):

 z Poblogaeth sy’n heneiddio – gostyngiad yn nifer y rhai sydd o dan 60 oed, cynnydd yn y rhai sydd 
dros 65 oed. Rhagwelir y bydd y personau 75+ oed yn cynyddu o 13,500 yn 2018 i 20,100 o bobl 
yn 2033; mae hyn yn cynrychioli 6,700 o bobl hŷn ychwanegol, cynnydd o bron 50%. Rhagwelir 
y cynnydd mwyaf yn y boblogaeth oedrannus yn ardaloedd Castell-nedd a Phort Talbot, ac i 
raddau llai yn ardal Pontardawe.

 z Anghysondeb daearyddol o ran y newid yn y boblogaeth – Coridor yr Arfordir wedi profi twf 
poblogaeth, cymunedau’r cymoedd wedi profi twf bychan iawn neu ostyngiad. Rhwng 2002 
a 2017 gwelodd is-ardaloedd Castell-nedd a Phort Talbot fel ei gilydd gynnydd sylweddol yn y 
boblogaeth. Gwelodd is-ardaloedd eraill dwf llai dramatig, a gwelodd rhai is-ardaloedd ostyngiad 
yn y boblogaeth.

 z Gostyngiad ym Maint Aelwydydd – 1991 = 2.5 person, 2001 = 2.3 person. Rhagwelir y bydd hyn 
yn gostwng i 2.2 person erbyn 2033.

 z Twf cyffredinol a ragwelir o ran y boblogaeth ac aelwydydd – mae’r senario mudo 10-mlynedd 
yn rhagfynegi cynnydd o 2,641 o aelwydydd rhwng 2018 a 2033. Mae Cwm Afan, Dyffryn Aman 
a Chwm Nedd yn dangos gostyngiad net cyffredinol a ragwelir yn y boblogaeth rhwng 2018 a 
2033. Rhagwelir y bydd yr holl is-ardaloedd heblaw Cwm Afan yn profi twf yn nifer yr aelwydydd 
yn ystod y cyfnod 2018-2033. 

Er bod gwybodaeth bellach ynghylch anghenion tai penodol i’w chanfod yn yr asesiad o anghenion y 
boblogaeth, mae’n werth nodi bod is-astudiaeth CNPT wedi nodi’r anghenion canlynol.

Yr angen a fodelwyd am dai arbenigol fforddiadwy ychwanegol ar gyfer pobl hŷn - 2018-33

Tai Lloches Traddodiadol 400

Gofal Ychwanegol 100

Tai lloches plws neu dai lloches a mwy 70

CYFANSWM 570

Modelu’r angen am dai fforddiadwy ychwanegol a addaswyd ar gyfer cadeiriau olwyn - 2018-33

Aelwydydd o dan 75 oed Aelwydydd 75+ oed Newid 
cyffredinol  

2018-33DECHRAU DIWEDD Newid net 
2018-33 DECHRAU DIWEDD Newid net 

2018-33

670 710 40 320 340 20 60
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ASESIAD DRAFFT LLETY SIPSIWN A THEITHWYR CNPT 2022

Yn ystod haf/hydref 2021, cynhaliodd y Cyngor arolwg o 212 o aelodau aelwydydd Sipsiwn 
a Theithwyr ar ffurf 65 o gyfweliadau. Mae hyn bron dwywaith y boblogaeth a nodwyd gan 
Gyfrifiad 2011 (125 o bobl). Daeth yr asesiad i’r casgliadau canlynol:

 z Dim angen lleiniau i Siewmyn Teithiol
 z Dim angen lleiniau Trosglwyddo
 z Dim angen tymor byr (2022-2026) am leiniau preswyl parhaol
 z Angen tymor hwy (2027-2036) am 10 o leiniau preswyl parhaol 

Cyflwynwyd yr asesiad drafft i Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2022, ac ar hyn o bryd mae’r 
Cyngor yn disgwyl i’r asesiad gael ei gymeradwyo ar gyfer ei gyhoeddi’n derfynol. 

CYFLWR TAI

Ni chynhaliwyd asesiad penodol o gyflwr tai ar draws CNPT ers cryn amser. O ganlyniad, mae 
gwybodaeth gyfyngedig ynghylch cyflwr eiddo, ond gellir cyfeirio at ganfyddiadau arolwg Cyflwr 
Tai Cymru. 

Canfu arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18 (WHCS) fod 82% o anheddau yn rhydd rhag peryglon 
categori 1 o dan y system graddio Iechyd a Diogelwch Tai, o gymharu â 71% yn 2008. Tai 
Cymdeithasol oedd â’r gyfradd uchaf o anheddau oedd yn rhydd rhag peryglon categori 1 (93%), a’r 
sector rhentu preifat oedd isaf (76%), er nad oedd y gwahaniaeth rhwng rhentu preifat a pherchen-
breswylwyr yn ystadegol arwyddocaol. 

 z Uwchraddio tai yn cyfateb i 39% yn 
llai o dderbyniadau i’r ysbyty gyda 
chyflyrau cardioresbiradol.

 z Buddsoddiad o £1 i wella cynhesrwydd 
mewn aelwydydd agored i niwed yn 
gallu arwain at £4 o fuddion iechyd. 

 z Gwella awyru i’w weld yn lleihau 
asthma ymhlith plant a hefyd yn 
debygol o leihau absenoldeb o’r ysgol. 

 z Addasiadau cartref yn gallu darparu 
gwerth £7.50 o arbedion cost iechyd 
a gofal cymdeithasol am bob £1 sy’n 
cael ei gwario.  
 

 z Manteision ataliaeth ac ymyrraeth 
gynnar o ran tai mewn cyflwr gwael 
hefyd yn cael eu hamlygu, gyda 
buddsoddiadau mewn mentrau 
atal cwympo yn talu’n ôl cyn pen 3 
blynedd. 

 z Gall atal digartrefedd arwain at 
arbedion o ryw £9,266 y person, o 
gymharu â chaniatáu i ddigartrefedd 
barhau am 12 mis.

 z Tlodi tanwydd; mae cartrefi llaith sydd 
ag inswleiddio gwael etc. yn destun 
pryder, ar adeg yr arolwg roedd 11% 
o’r aelwydydd yn CNPT yn dioddef 
tlodi tanwydd. 

Mae’r arolwg hefyd yn amlygu bod:
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 Offeryn gwerthuso seiliedig ar risg yw’r system raddio ar gyfer iechyd a diogelwch tai (HHSRS) i 
helpu awdurdodau lleol i ganfod a diogelu’u hunain yn erbyn risgiau a pheryglon posibl i iechyd 
a diogelwch yn sgîl unrhyw ddiffygion a nodwyd mewn anheddau. Mae’r dull asesu hwn yn 
canolbwyntio ar y peryglon sydd i’w canfod mewn tai. Bydd mynd i’r afael â’r peryglon hyn yn 
gwneud tai’n iachach ac yn fwy diogel i fyw ynddynt.

Y SECTOR RHENTU PREIFAT

Mae’r sector rhentu preifat yn parhau i dyfu yn CNPT, ac mae’n sector mwyfwy pwysig. Mae’r 
gyfraith yng Nghymru bellach yn gofyn bod landlordiaid preifat yn cofrestru eu hunain a’u heiddo 
gyda Doeth am Rentu Cymru. Ym mis Mawrth 2021, roedd 7 Tŷ trwyddedig Amlbreswyl (HMO) ar 
draws Castell-nedd Port Talbot, o dan y cynllun trwyddedu Gorfodol. Amcangyfrifir bod rhyw 455 
o Dai Amlbreswyl yn yr ardal. 

Yn 2020/21, cynhaliwyd 210 o asesiadau HHSRS ar dai heblaw HMOs, a chanfuwyd bod 121 
ohonynt yn cynnwys perygl categori 1. Oerni eithafol oedd y categori uchaf o berygl Categori 1, gyda 
diogelwch tân, lleithder a llwydni, hylendid/glanweithdra personol a draenio, peryglon trydanol a 
chwympo ar y grisiau yn dilyn. 

Yn 2020/21, cynhaliwyd 21 o asesiadau HHSRS mewn Tai Amlbreswyl (HMOs), a chanfuwyd bod 9 
yn cynnwys peryglon categori 1. Eto oerni eithafol oedd y perygl categori 1 uchaf, gyda pheryglon 
trydanol yn dilyn, a hefyd ddiogelwch tân a lleithder a llwydni. 

Roedd y data ar 31 Ionawr 2022 yn dangos bod stoc Anheddau Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif 
bod 7,033 o eiddo preifat ar rent yng Nghastell-nedd Port Talbot. Dengys ffigurau Doeth am Rentu 
Cymru fod 7,734 o eiddo wedi’u cofrestru (110%). Mae 7,382 o eiddo yn gysylltiedig â thrwydded 
ddilys (95.4%) a 391 o gofrestriadau anghyflawn ar gyfer eiddo.

Dengys data Doeth am Rentu Cymru fod 3,571 o Landlordiaid cofrestredig a 1,867 o landlordiaid 
sydd â thrwydded. Mae 333 o Asiantau sydd â thrwydded ddilys a 120 o asiantau Masnachol sydd â 
thrwydded. Mae 3304 o eiddo trwyddedig sy’n gysylltiedig ag asiant (44.8%).

Mae’r adran Iechyd Amgylcheddol yn archwilio HMOs yn unol â rhaglen archwilio ragweithiol 
seiliedig ar risg, ac yn ymateb i gwynion. Mae’r adran yn trefnu ac yn hwyluso fforwm Landlordiaid 
Lleol, sy’n gyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o newidiadau ym mholisi a deddfwriaeth lleol a 
chenedlaethol, ac ymgysylltu â Landlordiaid, Asiantau Gosod Eiddo, a phartneriaid eraill ynghylch 
materion perthnasol. 
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CARTREFI GWAG

Mae cyfrifoldeb ar berchnogion eiddo i atal cartrefi gwag rhag mynd i gyflwr gwael neu fynd yn 
niwsans. Mae eiddo gwag yn y tymor hir yn adnodd tai sy’n cael ei wastraffu, a gallant ddenu 
plâu, fandaliaeth, ymddygiad gwrthgymdeithasol a mynediad heb awdurdod. Gall eiddo sydd 
mewn cyflwr gwael gael effaith niweidiol ar ardal a lleihau gwerth cartrefi cyfagos. 

Yr ateb gorau i berchnogion yw dechrau defnyddio’r eiddo gwag unwaith eto. Mae modd cyflawni 
hynny naill ai trwy ei werthu, ei rentu, neu ei adnewyddu a byw ynddo. Os bydd rhywun yn pryderu 
am eiddo gwag, adfeiliedig neu eiddo mewn cyflwr gwael, gallant roi gwybod i Iechyd Amgylcheddol, 
a fydd yn gallu cymryd camau gorfodi os yw’r amgylchiadau’n mynnu hynny. 

Mae gan CNPT ryw 439 o gartrefi gwag a nodwyd sydd o ddiddordeb i Iechyd Amgylcheddol. 
Ar 22/2/2022 – dosbarthwyd 72 fel rhai blaenoriaeth uchel, roedd 246 yn flaenoriaeth ganolig, a 121 
yn flaenoriaeth isel. 

Ers 2019 mae’r tîm Iechyd Amgylcheddol wedi cwblhau 5 gwerthiant a orfodwyd, yr oedd 3 ohonynt 
yn 2021, gyda 3 achos arall o orfodi gwerthiant yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd, a chyfanswm 
costau o  £53,784 wedi’u hadennill gan yr awdurdod hyd yma. 

ADDASIADAU – Y GRANT CYFLEUSTERAU I’R ANABL (DFG)

Mae’r DFG yn un o ofynion statudol yr Awdurdod, a lywodraethir gan Ddeddf Grantiau Tai, 
Adeiladu ac Adfywio 1996, fel y’i newidiwyd gan orchymyn Diwygio Rheoliadol (Cymorth Tai)
(Cymru a Lloegr) 2002. Mae Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn talu am addasiadau hanfodol i 
gynorthwyo pobl anabl i sicrhau gwell rhyddid i symud oddi mewn ac o amgylch eu cartrefi, trwy 
ddarparu mynediad i gyfleusterau hanfodol yn eu cartref. Mae’r grŵp craidd o addasiadau yn 
hwyluso mynediad i’r ystafell fyw, yr ystafell ymolchi, yr ystafell wely, y gegin a/neu fynd i mewn 
i’r eiddo ac allan ohono.

Mae’r grant i oedolion yn destun prawf modd statudol, ond dilewyd yr angen am gynnal prawf modd 
i blant yn 2009. Mae’r grant yn destun terfyn uchaf o £36,000 ac mae ar gael i berchnogion eiddo a 
thenantiaid. 

Wrth ystyried cais, rhaid i’r Awdurdod benderfynu a yw’r gwaith a gynigir yn rhesymol ac 
ymarferol o ystyried oed a chyflwr yr eiddo, ac ystyriaethau ymarferol ynghylch cyflawni’r gwaith. 
Ar ben hynny, ymgynghorir â’r Therapyddion Galwedigaethol i sicrhau bod unrhyw addasiadau’n 
angenrheidiol ac yn briodol. Mae’r galw am addasiadau yn parhau’n uchel o flwyddyn i flwyddyn, 
gyda chyfartaledd o 450 o geisiadau’n dod i law bob blwyddyn ariannol. Mae’r gyllideb yn golygu 
bod modd cwblhau rhyw 300 o grantiau bob blwyddyn. 
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Yn ystod haf 2022 bydd y prawf modd yn cael ei ddileu yn achos grantiau bach a chanolig, a fydd yn 
cynyddu’r galw am addasiadau, ac yn arwain at restrau aros hwy i bawb.

Mae Covid-19 yn dal i achosi sgil-effeithiau, gan fod prisiau uwch am ddeunyddiau a llai o 
gontractwyr ar gael oherwydd bod perchnogion cartrefi yn dal i fuddsoddi yn eu tai ac 
yn eu datblygu.

SUT BYDD TUEDDIADAU’R DYFODOL YN EFFEITHIO 
AR LESIANT CYMDEITHASOL?

 z Ar hyn o bryd mae’n aneglur beth yw hyd a lled effaith pandemig COVID-19 ar lesiant 
cymdeithasol, ac mae angen gwaith sylweddol i leihau anghydraddoldebau iechyd, sydd wedi 
gwaethygu.

 z Mae disgwyl i boblogaeth CNPT gynyddu o 144,447 i 151,889 rhwng 2022 a 2043, ac mae 
disgwyl i’r genedigaethau blynyddol gynyddu o 1,476 i 1,556 o fewn yr un cyfnod. 

 z Rhwng 2018 a 2043, rhagfynegir y bydd cyfanswm nifer yr aelwydydd yn CNPT yn cynyddu o 
62,054 i 66,799, ac mae disgwyl i aelwydydd un person gynyddu o 18,865 i 20,969 yn yr un 
terfynau amser. 



Y BENNOD CYMDEITHASOL

A S ES I A D L L ES I A N T
BW R D D GWA SA N A E T H AU C Y H O E D D U S 
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