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Cyflwyniad 
 
Croeso i adroddiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  Mae’n gwerthuso 
ein cynnydd yn erbyn ein hamcanion llesiant, a nodir yn ein Cynllun Corfforaethol.  Mae’r 
adroddiad hwn yn trafod ein perfformiad yn ystod y flwyddyn rhwng mis Ebrill 2020 a mis 
Mawrth 2021. 
 
Ein gweledigaeth yw gweithredu fel “un Cyngor yn cydweithio â'n gilydd i wella bywydau”. 
Byddwn yn gwneud hyn drwy gyflawni ein hamcanion llesiant. Mae’r rhain yn cynrychioli ein 
huchelgeisiau a’n hymrwymiadau i’n dinasyddion a’n cyfraniad at saith nod llesiant Cymru a 
nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf). 
 

Cynnydd yn erbyn ein hamcanion llesiant 

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg yn ôl dros y cynnydd a wnaethom gyda’n gilydd yn ystod 
2020-21 o ran y camau tuag at gyflawni ein hamcanion llesiant.  Fodd bynnag, er mwyn 
ystyried y blaenoriaethau newidiol oherwydd Covid-19, roedd angen adolygu'r cynllun 
corfforaethol a gwneud addasiadau priodol. Mae pandemig Covid-19 wedi creu heriau 
digynsail sydd wedi cael effaith ddramatig ar y ffordd yr ydym yn gweithredu. Blaenoriaeth y 
Cyngor fu ymateb i bandemig Covid-19. Gwnaethom hyn yn effeithiol trwy well cydweithredu, 
gweithio mewn partneriaeth, staff ymroddedig, hyblyg a gwydn a byddin o wirfoddolwyr a 
helpodd ni i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a chadw preswylwyr yn ddiogel, gan 
ddarparu cefnogaeth yn benodol i'r rhai mwyaf agored i niwed ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr.  Rydym nawr yn rhoi blaenoriaeth cynllunio ein hadferiad o'r pandemig i sicrhau 
y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau yn effeithiol wrth symud ymlaen. Rydym yn 
cofleidio'r rhai o’r newidiadau gorau sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym 
hefyd yn cydnabod rhai o'r mesurau ychwanegol y bydd angen eu gweithredu i fynd i'r afael â 
materion fel gwell hygyrchedd i wasanaethau, llesiant a blaenoriaethu gwasanaethau lle mae 
hanes o alw cynyddol. 
 
Yn anochel, mae'r pandemig wedi effeithio ar y rhan fwyaf o'r gwasanaethau a ddarparwn ac 

ailgyfeiriwyd adnoddau i'r meysydd 
mwyaf anghenus. Oherwydd yr 
ansicrwydd parhaus ynghylch effaith 
pandemig Covid-19, tynnwyd targedau 
ar gyfer 14 o'r 46 mesur, gan adael 32 ar 
gyfer asesu perfformiad.  Ar ddiwedd y 
flwyddyn, nid oedd data ar gael ar gyfer 
7 mesur, ac mae'r rhain yn bennaf mewn 
addysg yn dilyn penderfyniad 
Llywodraeth Cymru i ohirio arholiadau a 
defnyddio trefniadau amgen i bennu 
graddau ar gyfer myfyrwyr. 
 
Mae dadansoddiad o berfformiad yn 
dangos bod perfformiad ar gyfer y 25 
mesur llwyddiant sy'n weddill y mae 
gennym ddata ar eu cyfer fel y nodir 

isod. Mae data tueddiadau hefyd ar gael ar gyfer 18 mesur, a ddangosir isod hefyd:  
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Yn ogystal â’n mesurau llwyddiant, gwnaethom hefyd 32 o ymrwymiadau i gefnogi cyflawniad 
ein hamcanion llesiant.  Gwnaethom gyflawni'n unol â’r hyn y gwnaethom ei ddweud, gyda 13 
(40.6%) o'n hymrwymiadau wedi'u cwblhau'n llwyddiannus (gwyrdd) a 19 (60.4%) yn cyflawni'r 
rhan fwyaf o'u cerrig milltir (ambr). Nodir isod ddadansoddiad yn ôl amcan llesiant: 

 
Mae dadansoddiad llawn o ‘sut wnaethon ni’ yn ôl amcan llesiant wedi’i nodi yng nghorff yr 
adroddiad, ond mae llwyddiannau nodedig yn cynnwys y canlynol: 
 
  

Amcanion Llesiant 

Ymrwymiadau 

CYFANSWM Coch Ambr Gwyrdd 

Amcan Llesiant Un: Cefnogi economi 

gynaliadwy lwyddiannus 

12 0 5 7 

 0% 41.7% 58.3% 

Amcan Llesiant Dau: Helpu cymunedau 

a phobl i fod yn iachach ac yn fwy gwydn 

9 0 8 1 

 0% 88.9% 11.1% 

Amcan Llesiant Tri: Defnydd doethach 

o adnoddau 

11 0 6 5 

 0% 54.5% 45.5% 

 
Cyfanswm ar gyfer yr holl Amcanion 
Llesiant  

32 0 19 13 

 0% 60.4% 40.6% 
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Amcan llesiant un:  
 

• Gwnaeth 4 allan o 5 ymrwymiad yn ymwneud â thwf a ffyniant gynnydd fel y 
cynlluniwyd.   

• Cyrhaeddodd gwerth ariannol prosiectau adfywio canol tref a ariennir yn allanol sydd ar 
y gweill/wrthi'n cael eu datblygu, £13.5m, gan ragori ar ein targed ar gyfer y flwyddyn o 
£13m.   

• Gwnaeth y cynllun cyflogadwyedd gynnydd fel y cynlluniwyd, gan helpu 401 o 
gyfranogwyr i gyflogaeth, gan ragori ar ein targed o 200.  

• Cynyddodd nifer y busnesau newydd i 540, o 475 yn 2019-20, mewn blwyddyn heriol 
iawn i fusnesau. 

 
Amcan llesiant dau:  
 

• Roedd canran yr aelwydydd a oedd dan fygythiad o ddigartrefedd a gafodd eu hatal yn 
llwyddiannus rhag dod yn ddigartref yn uwch na’n targed o 52%, sef 67.2%, ac roedd 
hefyd yn well o’i gymharu â 2019-20 pan oedd yn 66.2%. 

• Gwnaethom ragori ar ein targedau yng nghanran yr unigolion mewn gofal a reolir a 
gefnogir yn y gymuned ar 75.34% a'r rhai mewn gofal a reolir a gefnogir mewn cartref 
gofal ar 24.66%. 

• Roedd ein ffocws i raddau helaeth ar gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod y 
pandemig, a olygai ein bod wedi methu o drwch blewyn â gwneud y cynnydd yr 
oeddem wedi'i gynllunio yn rhai o'n hymrwymiadau. Bydd y gwaith hwn yn parhau yn 
ystod 2021-22. 

 
Amcan llesiant tri:  
 

• Gwnaeth 3 allan o 4 ymrwymiad yn ymwneud â chynaliadwyedd amgylcheddol 
gynnydd fel y cynlluniwyd.  

• Gwnaethom gwblhau'r prosiectau gwella a'r cynlluniau bioamrywiaeth ledled y 
fwrdeistref sirol fel y cynlluniwyd. 

• Er y bu oedi o ran cwblhau'r ganolfan ailgylchu newydd, roedd yn braf nodi, er na 
wnaethom osod targed ar gyfer cyfraddau ailgylchu oherwydd aflonyddwch/cau ein 
canolfannau ailgylchu y llynedd, roedd canran y gwastraff yn cael ei ailddefnyddio, ei 
ailgylchu, ei ailgylchu neu ei gompostio yn 69.15%, cynnydd ar yr hyn a gyflawnwyd yn 
2019-20 sef 67.66%. 

• Gwnaethom symud ymlaen hefyd fel y cynlluniwyd i drawsnewid ystâd y cyngor trwy 
waredu / rhyddhau tir ac adeiladau dros ben. 

• Wrth wneud hyn, gwnaethom ragori ar ein targed o £600,000, gan gynhyrchu tua 
£3.09m o dderbyniadau cyfalaf i'n galluogi i ddefnyddio ar brosiectau eraill gan 
gynnwys ein rhaglen moderneiddio ysgolion yr 21ain ganrif. 

 
Rydym yn dal i weithio’n galed i newid a gwella gwasanaethau ar yr un pryd â gorfod sicrhau 
arbedion sylweddol. Ar gyfer 2020-21, roedd yn rhaid i ni sicrhau cyfanswm o £2.413 miliwn 
mewn arbedion, a £1.76 miliwn arall wedi’u cynnig ar gyfer 2021-22. Bydd gwneud defnydd 
craffach o'n hadnoddau yn cynnwys blaenoriaethu ein gwariant yn well. Hefyd, bydd yn golygu 
buddsoddi yn y pethau hynny sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’r canlyniadau ar gyfer pobl 
leol, ac yn enwedig y blaenoriaethau gwleidyddol mewn perthynas â phobl ifanc a'r bobl fwyaf 
agored i niwed mewn cymdeithas.  
Mae gweithredu'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (SSWB) yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth ac mae'n sbardun ar gyfer newid ac ar gyfer ffyrdd newydd o weithio. Mae'r 
egwyddorion sy'n sail i Ddeddf SSWB yn cyd-fynd â'r egwyddor datblygu cynaliadwy sydd 
wedi'i hymgorffori yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 



Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y gweithgarwch allweddol a gyflawnwyd yn ystod 
2020-21 er mwyn helpu i gyflawni ein hamcanion llesiant.  Rydym yn defnyddio cyfuniad o 
dystiolaeth feintiol (mesurau llwyddiant) ac ansoddol (astudiaethau achos) i fesur cynnydd. 
 
Mae diwygio gwasanaethau a chyflwyno ffyrdd newydd o weithio mewn amser byr iawn wedi 
rhoi mewnwelediad i fanteision gwneud gwahanol bethau i gefnogi cymunedau.  Roedd hyn yn 
cynnwys cau Swyddfeydd Dinesig i'r cyhoedd, a arweiniodd at greu, yn gyflym iawn, brosesau 
trwy sianeli ffôn ac ar-lein i’n caniatáu i barhau i gefnogi gwasanaethau. Mae'r Cyngor wedi 
ymrwymo i fanteisio i’r eithaf ar y gwersi a ddysgwyd i lywio ein gwaith o gynllunio a pharatoi 
gwasanaethau i sicrhau gwell canlyniadau i bobl sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 
 
Beth am i chi fwrw golwg ar ein hadroddiad blynyddol a dweud wrthym am unrhyw sylwadau 
neu farn sydd gennych? I’r darllenwyr hynny a hoffai weld gwybodaeth fanylach, mae’r 
adroddiad yn cynnwys nifer o ddolenni i adroddiadau a data manwl. Rydym yn eich annog chi 
- ein preswylwyr, busnesau, partneriaid, a rhanddeiliaid - i gymryd rhan yn ein gweithgareddau 
i gysylltu â chi yn ogystal â’n hymarferion ymgynghori. Dim ond gyda'ch cyfraniad chi y gallwn 
yn wirioneddol adfer o'r cyfnod heriol hwn a deall y blaenoriaethau hynny sy'n bwysig i chi fel y 
gallwn gyda'n gilydd greu Bwrdeistref Sirol lwyddiannus sy'n gynaliadwy yn economaidd ac 
sy'n canolbwyntio ar wella llesiant pawb, gan ddefnyddio'r adnoddau hynny sydd gennym i 
gael y canlyniadau gorau. A wnewch chi ystyried ymuno â'n Panel Dinasyddion i ddweud eich 
dweud a dilyn ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i weld beth rydym yn ei wneud? Rydym 
yn croesawu sylwadau ynghylch ein perfformiad a sut y gallwn fynd ati ymhellach i wella ein 
gwasanaethau i’r rhai yr ydym yn eu gwasanaethu. 
 
 
 

 

  

Y Cynghorydd Huw David – Arweinydd y Cyngor              Mark Shephard – Prif Weithredwr  
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Cipolwg ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  

Y Rhifau 

                        Poblogaeth   147,539 

Arwynebedd    98.5 milltir sgwâr  

Aelwydydd   64,766 

Pris Tŷ ar Gyfartaledd £187,812 

 

 

Ysgolion cynradd (ac eithrio ysgolion Cyfrwng Cymraeg a Ffydd) 48 

Ysgolion uwchradd (ac eithrio ysgolion Cymraeg a Ffydd)  7 

Ysgolion arbennig        2 

Ysgolion ffydd         6 

Uned cyfeirio disgyblion       1 

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg      5 

Wardiau         39 

Cynghorwyr         54    

Aelodau Senedd (AS) Etholaethol (Cymru)    2  

Aelodau Senedd (AS) Rhanbarthol (Cymru)    4 

Aelodau Seneddol (AS)       2  

Staff y Cyngor – ac eithrio ysgolion (Cyfwerth ag amser llawn)  2,159 

 

Mae ein Gwasanaethau’n cynnwys: 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu amrywiaeth o wasanaethau. Mae'r 

rhain yn cynnwys: 

• ysgolion • etholiadau 

• gofal cymdeithasol • casglu refeniw a gweinyddu budd-daliadau 

• diogelu oedolion a phlant sy'n agored i niwed • hamdden, y celfyddydau a llyfrgelloedd 

• cynnal a chadw priffyrdd a chludiant 
cyhoeddus 

• cefnogi busnes a thwristiaeth 

• gwastraff ac ailgylchu  • digwyddiadau a gwyliau arbennig 

• glanhau strydoedd a diogelwch • iechyd yr amgylchedd 

• parciau a meysydd chwarae  • cynllunio a rheoli adeiladu 
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Llesiant 

Isod ceir cipolog ar lesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol ledled 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Caiff y categorïau llesiant hyn eu nodi yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: 
 
Llesiant economaidd 
 

• Mae 75.4% o'r boblogaeth oed gwaith mewn swydd.  

• O Ebrill 2020 i fis Mawrth 2021, helpodd y tîm Cyflogadwyedd 1,255 o bobl i gymryd 
rhan yn y rhaglen, gan gynnwys cefnogi 60 o gleientiaid mewn gwaith i wella eu safle 
yn y farchnad lafur; enillodd 408 gymwysterau ac mae 398 bellach mewn swydd. 

• Yn ystod y pandemig, mae'r Cyngor wedi asesu a dosbarthu 6,500 o grantiau busnes 
a dros £50m i fusnesau yn y fwrdeistref.   

• Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn codi un o'r prisiau isaf yng 
Nghymru am brydau ysgol ac mae wedi cytuno i rewi prisiau am y bedwaredd 
flwyddyn yn olynol. 
 

Llesiant Cymdeithasol 
 

• Mae 31% o oedolion yn cymryd rhan mewn chwaraeon 3 gwaith yr wythnos. 

• Mae 70% o oedolion yn teimlo bod eu hiechyd yn dda, neu'n dda iawn ar y cyfan. 

• Mae hyd at dair gwaith cymaint o bobl yn defnyddio'r rhwydwaith hawliau tramwy lleol 
o'i gymharu â chyn dechrau pandemig COVID-19. 

• Y tri llwybr cerdded mwyaf poblogaidd yn y fwrdeistref sirol yw Taith Gylchol Nant 
Brynglas, Taith Gylchol Afon Ogwr a Merthyr Mawr, a Llwybr y Glowyr ym Mhencoed. 

• Yn ystod y cyfnod clo, roedd 400 o ddefnyddwyr unigol rhaglen Halo@home gyda 
3,331 o ymweliadau â dosbarthiadau rhithwir. 

• Cymerodd 136 o bobl ran o bell yn y cynllun atgyfeirio ymarfer corff cenedlaethol  

• Nodwyd bod angen cefnogaeth ychwanegol ar 4,444 o bobl yn ystod y cyfnod clo.  
Mae'r gefnogaeth a ddarperir yn cynnwys, 721 o deithiau siopa, 2993 presgripsiwn, 
225 diogelwch bwyd, 312 o gyfeillio dros y ffôn, 1126 o archwiliadau cysgodi. 

• Daeth 1,300 o wirfoddolwyr ychwanegol ymlaen yn ystod pandemig COVID-19 i helpu 
eu cymunedau, y 3ydd uchaf yng Nghymru. 

• Hyfforddwyd 446 o wirfoddolwyr mewn cymorth arbenigol.  Mae hyn yn cynnwys 119 o 
gyfeillion ffôn, 29 Age Cymru, 102 cefnogaeth siopa, 30 ymwelwyr â’r sawl sy’n 
cysgodi, 73 o wirfoddolwyr fferyllol, 21 yn rhoi cymorth banc bwyd, 50 o awduron 
cyfeillio trwy’r post, 2 yn mynd â chŵn am dro, 20 o wirfoddolwyr rhestrau brys. 

 

Llesiant diwylliannol 
 

• Mae 69% o oedolion yn cymryd rhan neu'n mynd i weithgareddau celfyddydol, 
diwylliannol neu dreftadaeth o leiaf deirgwaith y flwyddyn.  

• Mae 65% o bobl yn cytuno’n gryf â’r datganiad, ‘Mae’r Gymraeg yn rhywbeth i fod yn 
falch ohoni’. 

• Mae 21% o oedolion yn gwirfoddoli. 

• Oriau agor llyfrgelloedd yw'r uchaf yng Nghymru. 

• Mae aelodaeth llyfrgell wedi cynyddu o 346 fesul 1000 o'r boblogaeth yn 2018/19 i 
377 yn 2019/20.  

• Mae llyfrau gartref, a ddechreuodd oherwydd y pandemig, wedi cefnogi 437 o 
unigolion, gan fenthyg 15,226 o lyfrau yn seiliedig ar 3,036 o ymweliadau cartref. 

• Cyhoeddwyd 89,413 o adnoddau llyfrgell ddigidol a 53,664 o adnoddau corfforol.  

• Mae 1,137 o bobl wedi cymryd rhan mewn rhaglenni diwylliannol neu hamdden yn 
ystod y cyfnod clo. 



Llesiant amgylcheddol 
 

• Mae mwy na 4,350 tunnell o gynhyrchion hylendid amsugnol wedi cael eu dargyfeirio o 
safleoedd tirlenwi a’u hailgylchu fel rhan o gynllun ‘Bag Porffor’ Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr. 

• Mae 69.15% o wastraff ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei ailgylchu, 
sydd yn uwch na tharged Llywodraeth Cymru o 64%. 

• Mae 39% o bobl yn fodlon â'u hardal leol fel lle i fyw. 

• Llwyddodd Rest Bay, Trecco Bay a Marina Porthcawl i gadw eu dyfarniadau Baner Las.  

• Llwyddodd 9 parc ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ennill gwobr y Faner 
Werdd gan Cadwch Gymru'n Daclus, gan gynnwys Parc Gwledig Bryngarw, Welfare 
Park ym Maesteg a Wilderness Lake, Porthcawl. 

• Clustnodwyd ardaloedd penodol (gan gynnwys A4061, A4063, A4106, ac A473) lle'r 
oedd llai o dorri gwair i ganiatáu i flodau gwyllt a chynefinoedd pryfed gael llonydd. 

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw'r cyntaf yng Nghymru i dreialu biniau 
pŵer solar - mae’r biniau technolegol yn hunanreoli gwastraff, yn cynyddu’r capasiti hyd 
at 6 gwaith ac yn anfon rhybuddion pan fyddant nhw’n llawn. 

  



Sut yr ydym yn asesu ein perfformiad 
 

Yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus 
weithredu mewn modd sy'n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu bodloni heb 
amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i fodloni eu hanghenion hwythau. Yn seiliedig ar yr 
egwyddor datblygu cynaliadwy, bwriedir i'n hamcanion llesiant sicrhau canlyniadau cadarnhaol 
ar gyfer y tymor hir. Byddwn yn adolygu cynnydd yn flynyddol i sicrhau bod gweithgareddau a 
gynllunnir yn ein tynnu'n nes at ein nodau. Mae ein hamcanion llesiant hefyd yn cyflawni ein 
dyletswydd statudol o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 i 'wneud trefniadau i sicrhau 
gwelliant parhaus'. Rydym yn defnyddio cyfuniad o fesurau perfformiad meintiol a thargedau i 
asesu perfformiad, ynghyd â chynnydd yn ein hymrwymiadau er mwyn helpu i ddarparu ein 
rhaglenni allweddol. 
 

Ein cyfraniad i'r nodau llesiant 

Mae ein hamcanion llesiant wedi'u cynllunio i gynyddu hyd yr eithaf ein cyfraniad at gyflawni'r 
saith nod llesiant cenedlaethol. Nodir y rhain isod: 
 

Nod Llesiant Amcan Llesiant: 
Cefnogi economi 

gynaliadwy 
lwyddiannus 

Amcan Llesiant: 
Helpu cymunedau 

a phobl i fod yn 
iachach ac yn fwy 

gwydn 

Amcan Llesiant: 
Defnydd 

doethach o 
adnoddau 

Cymru lewyrchus ✓  ✓ 

Cymru gydnerth   ✓ 

Cymru iachach ✓ ✓ ✓ 

Cymru sy’n fwy cyfartal ✓ ✓ ✓ 

Cymru o gymunedau cydlynus ✓ ✓ ✓ 

Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r 
Gymraeg yn ffynnu 

✓ ✓  

Cymru sy'n gyfrifol ar raddfa fyd-eang ✓  ✓ 

 

Mesurau perfformiad 

Nodir nifer o fesurau perfformiad yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor sy'n helpu i ddangos y 
cynnydd a wnaed o ran cyflawni’r Amcanion Llesiant a osodwyd gennym ni ein hunain.  Lle 
bo'n berthnasol, gosodir targedau yn erbyn y mesurau perfformiad hyn i ddangos yr hyn yr 
ydym am ei gyflawni. 
 
Rydym yn pennu statws Coch, Ambr, Gwyrdd (CAG) ar gyfer ein mesurau perfformiad: 

• gwyrdd lle bo'r mesur yn cyrraedd neu'n uwch na'r targed 
• ambr  lle bo'r canlyniad o fewn 10% i’r targed 
• coch le bo'r canlyniad dros 10% oddi wrth y targed. 

 



Mae'r saeth tuedd yn dangos tuedd i wella. Bydd saeth at i fyny yn dangos tuedd i wella o 
gymharu â pherfformiad y llynedd. Rhoddir esboniad byr hefyd os yw'r perfformiad yn is na'r 
targed.    
 

Allwedd:  = perfformiad wedi 

gwella  

 = perfformiad wedi 

dirywio 

  = arhosodd perfformiad yr 

un peth neu’r perfformiad 
uchaf 

 
Ymrwymiadau 
 

Mae cynnydd yn erbyn ymrwymiadau ein rhaglenni allweddol yn effeithio ar y ffordd yr ydym 
yn asesu cynnydd pob amcan llesiant.  Rydym wedi pennu statws Coch, Ambr, Gwyrdd ar 
gyfer pob ymrwymiad drwy ddefnyddio arfarniad cytbwys o berfformiad ynghyd â chynnydd 
cyfredol tasgau y cytunwyd arnyn nhw.  Rhestrir y categorïau hunanasesu isod: 
 
Mae statws coch yn golygu bod oedi o fwy na 10% o gyfanswm hyd y cam gweithredu 
arfaethedig. A/neu fod cyllideb a/neu fesurau perfformiad yr ymrwymiad yn goch gan fwyaf. 
 
Mae statws ambr yn golygu bod oedi o lai na 10% o gyfanswm hyd y cam gweithredu 
arfaethedig. A/neu fod cyllideb a/neu fesurau perfformiad yr ymrwymiad yn gymysgedd o goch, 
ambr a gwyrdd. 
 
Mae statws gwyrdd yn golygu bod yr ymrwymiad yn cael ei gyflawni, a hynny o fewn y 
gyllideb.  Mae'r rhan fwyaf o'r mesurau perfformiad hefyd yn wyrdd. 
  



Amcan Llesiant 1 

Cefnogi economi gynaliadwy lwyddiannus 
 

Pam dewis yr amcan hwn? 
 
Mae arnom eisiau creu bwrdeistref sirol lle mae gan bobl fwy o gyfleoedd i sicrhau gwaith 
ystyrlon, gwella gyrfa a gwella incwm ac amgylchiadau eu teulu.  Gwyddom fod lefelau uwch o 
lewyrch yn hybu iechyd a llesiant, ac yn creu cymunedau mwy cydnerth y mae angen llai o 
wasanaethau arnyn nhw. Credwn mai addysg yw'r ysgogiad pwysicaf o hyd ar gyfer gwella 
cyfleoedd bywyd pobl ifanc. Credwn y gellir cydbwyso economi lwyddiannus yn erbyn 
anghenion yr amgylchedd, ac y dylid gwneud hynny.  
 

Beth ydym ni am ei gyflawni? 
 

Ein Nodau  

1. Helpu pobl leol i ddatblygu sgiliau a manteisio ar gyfleoedd i lwyddo.  

2. Creu amodau ar gyfer twf a menter.  

3. Creu canol trefi a chymunedau sy'n gwella ansawdd bywyd dinasyddion. 

 

Ein meysydd blaenoriaeth i gefnogi'r amcan llesiant hwn 

• Gwella canlyniadau dysgwyr – Ysbrydoli a chefnogi plant, oedolion a theuluoedd i 
gyflawni canlyniadau gwell; gan arwain at gymunedau hapus, diogel ac iach sy'n ffynnu. 
 

• Twf a ffyniant - Hyrwyddo'r amodau ar gyfer twf a ffyniant drwy gefnogi pobl a busnes i 
fanteisio ar y cyfleoedd i'w helpu i lwyddo.  

  



Sut oedd ein perfformiad? 

Mesurau Perfformiad 
 
Isod mae ein perfformiad ar gyfer y flwyddyn 2020-21 yn erbyn ein mesurau llwyddiant a 
osodwyd gennym ar gyfer yr amcan llesiant hwn. 
 
Maes Blaenoriaeth: Gwella canlyniadau dysgwyr  

 

Mesur a’r canlyniad sy'n cael ei ffafrio 

(uwch neu is) 

Gwir. 
2019-20 

Targed 
2020-21 

Gwir. 2020-
21 

a CAG 
Tuedd 

Cyfartaledd sgôr 9 wedi'i chapio ar gyfer myfyrwyr 
Blwyddyn 11. (Uwch) 

362 363 Amh. Amh. 

Canran y disgyblion, ar ddiwedd y cyfnod sylfaen, 
sy'n cyflawni Deilliant 5 neu uwch mewn asesiadau 
athro ar gyfer LLC-E a LLE-W (Iaith, Llythrennedd a 
Chyfathrebu mewn Cymraeg a Saesneg). (Uwch) 

Amh.* 85.1% Amh. Amh.* 

Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd cyfnod 
allweddol 2, mewn ysgolion sy'n cael eu cynnal gan 
yr awdurdod lleol, yn cyflawni'r canlyniadau 
disgwyliedig mewn Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf, 
fel y pennwyd yn ôl asesiad athro. (Uwch) 

Amh.* 90.2% Amh. Amh.* 

Cyfran y dysgwyr Safon Uwch sy'n cyflawni 3 gradd 
A* - C. (Uwch) 

55.4% 55.6% Amh. Amh.* 

Canran y dysgwyr Blwyddyn 1 sy'n cael eu 
haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. (Uwch) 

7.58% 8.7% 
Coch 
7.61%  

O ystyried y niferoedd bach dan sylw, mae angen dehongli unrhyw wahaniaeth o flwyddyn i flwyddyn yn 
ofalus oherwydd gall newid bach effeithio ar y cyfrannau e.e. un teulu'n symud i mewn/allan o'r ardal (e.e. 
ysgol newydd yn agor).   Mae'r ffigurau sy'n gysylltiedig â disgyblion Blwyddyn 1 mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg yn dangos patrwm tebyg dros y blynyddoedd heb fawr o amrywiad.  Fel rhan o'n dyhead i 
gyrraedd targedau uchelgeisiol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, gwnaethpwyd cryn dipyn o waith 
hyrwyddo wedi'i gynllunio i annog mwy o deuluoedd i ystyried addysg cyfrwng Cymraeg i'w plant. O ystyried 
bod y rhain yn cael eu hanelu at famau o enedigaeth eu plentyn/plant, rydym yn rhagweld y dylai’r cynnydd 
yn y niferoedd ddechrau bwydo drwodd i Flwyddyn 1 ymhen tair i bedair blynedd.  Bu nifer o geisiadau 
derbyn am leoedd yn Ysgol Gymraeg Bro Ogwr ond mae'r ysgol wedi cyrraedd ei nifer uchaf mewn rhai 
grwpiau blwyddyn - a dyna’r rheswm ân y cynigion ar gyfer ysgol newydd a mwy yn yr ardal honno.  Ymhob 
achos, cynigiwyd ysgol cyfrwng Cymraeg amgen ac eithrio lle mae rhieni/gofalwyr wedi mynegi ffafriaeth glir 
am ysgol cyfrwng Saesneg yn agosach at ble maen nhw’n byw. 

*Oherwydd COVID-19 ni chafwyd unrhyw asesiadau athrawon 
 

 

  



Maes Blaenoriaeth: Twf a Ffyniant 

Mesur a’r canlyniad sy'n cael ei ffafrio 

(uwch neu is) 

Gwir. 
2019-20 

Targed 
2020-21 

Gwir. 2020-
21 

a CAG 
Tuedd 

Gwerth ariannol prosiectau adfywio canol trefi a 
ariennir yn allanol sy'n mynd rhagddynt/yn cael eu 
datblygu  (Uwch) 

£15m £13m 
Gwyrdd 
£13.5m 

Amh. 

Nifer y cyfranogwyr yn rhaglen Cyflogadwyedd Pen-
y-bont ar Ogwr sy'n mynd ymlaen at gyflogaeth. 
(Uwch) 

334 200 
Gwyrdd 

401   

Nifer yr ymwelwyr â chanol trefi - nifer yr ymwelwyr 
â 
 (Uwch)* 

a) Pen-y-bont ar Ogwr 

6.354 
miliwn 

Dim targed 
3.130 
miliwn  

b) Porthcawl 
2.761 
miliwn 

Dim targed 
1.961 
miliwn  

Nifer yr eiddo gwag yng nghanol trefi (Is) 
a) Pen-y-bont ar Ogwr 

64 Dim targed 74 
 

b) Maesteg 13 Dim targed 16 
 

c) Porthcawl 19 Dim targed 21 
 

d) Pencoed 7 Dim targed 7  

Nifer y busnesau a ddechreuwyd. (Uwch)* 475 Dim targed 540 
 

Oherwydd COVID-19 a’r cyfnod clo cenedlaethol, adolygwyd y targed hwn wrth gynllunio 

adferiad  

 

Camau a gymerwyd i gyflawni’r amcan llesiant 
 

Gwnaethom 15 o ymrwymiadau i gefnogi darpariaeth yr amcan llesiant hwn, gan ganolbwyntio 

ar ddau faes blaenoriaeth 

1) Gwella canlyniadau dysgwyr;  

2) Twf a ffyniant; 

Yn achos 7 o ymrwymiadau, gwnaethom gyflawni popeth yr oeddem wedi'i gynllunio. 
Gwnaethom felly asesu ein perfformiad yn wyrdd. O'r 7 ymrwymiad a aseswyd yn wyrdd, mae 
3 o'r maes blaenoriaeth gwella canlyniadau dysgwyr ac mae 4 yn dod o'r maes blaenoriaeth 
twf a ffyniant. Yn y tri ymrwymiad a oedd yn weddill, aseswyd ein perfformiad yn ambr gan na 
wnaethom gwblhau'r camau a gynlluniwyd yn llawn. 



1) Ymrwymiadau i wella canlyniadau dysgwyr 

Coch, 
Ambr, 

Gwyrdd 
(CAG) 

Cynnal perfformiad da presennol Cyfnod Allweddol 4 Ambr 

Codi safonau llythrennedd mewn ysgolion cynradd Ambr 

Gwella canlyniadau ar gyfer dysgwyr ôl-16 ar gyfer y Chweched Dosbarth yn yr ysgolion Gwyrdd 

Asesu effaith cau ysgolion yn sgil COVID-19 ar ganlyniadau i ddysgwyr, a chefnogi 
ysgolion i leddfu anawsterau addysgu a dysgu a ddaeth yn sgil y pandemig  

Ambr 

Cefnogi ysgolion i ddarparu amgylcheddau dysgu diogel i bob dysgwr ac aelod staff 
mewn ysgolion  

Gwyrdd 

Nodi effaith dysgu cyfunol a hyrwyddo ei ddatblygiad a'i weithrediad ymhellach Gwyrdd 

Cyflawni’r blaenoriaethau a geir yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg i 
hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg ac i gynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg i gefnogi 
Cymraeg 2050. 

Ambr 

2) Ymrwymiadau i dwf a ffyniant 

Coch, 
Ambr, 

Gwyrdd 
(CAG) 

Fel rhan o'r gwaith adfywio i gefnogi twf a ffyniant y fwrdeistref sirol, cynlluniwyd y ddau 
ddatblygiad allweddol canlynol: 

• Ailddatblygu Neuadd y Dref Maesteg gan ddarparu gwell cyfleusterau cymunedol i 
gynnwys llyfrgell y dref, lleoedd perfformio, gan gynnig gwell hygyrchedd i ymwelwyr 
a chreu swyddi.   

• Cwblhau ar werthu datblygiad Salt Lake ar gyfer manwerthu bwyd fel rhan o gynllun 
adfywio uchelgeisiol ym Mhorthcawl. 

Gwyrdd 

Creu canol trefi gwell trwy wella eiddo a'r amgylchedd. Gwyrdd 

Gweithio gydag unigolion drwy Gyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn gwella eu 
cyfleoedd swyddi ac i leihau diffyg gweithgarwch economaidd. 

Gwyrdd 

Darparu'r seilwaith a'r cymorth cywir i alluogi busnesau i oresgyn effaith sefyllfa 
COVID-19 trwy: 

• Gefnogi busnesau newydd 

• Cefnogi gwytnwch busnes - (canolfannau menter) 

• Datblygu strategaethau caffael i roi hwb i'r economi sylfaenol 

Ambr 

Gwella profiad ymwelwyr i roi hwb i dwristiaeth yn sgil yr argyfwng COVID-19, a hynny 
drwy: 
Gwella'r amgylchedd naturiol mewn perthynas â Parc Rhanbarthol y Cymoedd 
Cyflwyno rhaglen Ffocws Buddsoddi Cyrchfan Gwyliau Porthcawl (PRIF) 

Gwyrdd 

 

  



Maes Blaenoriaeth: Gwella canlyniadau dysgwyr:  

I ysbrydoli a chefnogi plant, oedolion a theuluoedd i gyflawni canlyniadau gwell; gan arwain at 

gymunedau hapus, diogel ac iach sy'n ffynnu. 

Cefnogi pobl ifanc trwy bandemig COVID-19  

 

Ar gais Llywodraeth Cymru, fe archwiliodd Estyn sut mae awdurdodau lleol a chonsortia 
rhanbarthol wedi gweithio gydag ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion (UCDau) i hyrwyddo 
dysgu a chefnogi disgyblion sy’n agored i niwed yn ystod cyfnod COVID-19 rhwng Mehefin a 
mis Tachwedd 2020. Roedd yr adroddiad gan Estyn yn canmol cefnogaeth y Cynghorau i 
ysgolion a UCDau yn ystod y pandemig gan nodi bod 'model gwasanaeth dosbarthu cymorth 
cynnar' Pen-y-bont ar Ogwr yn golygu bod timau amlddisgyblaeth mewn sefyllfa dda i ymateb 
yn effeithiol i heriau COVID-19. Yn ogystal, amlygodd Estyn gryfderau ein cynllunio gwytnwch 
busnes i sicrhau parhad dysgu. Roedd yn rhaid i bob ysgol ac UCDau gynllunio ar gyfer ystod 
o senarios gan gynnwys hunan-ynysu disgyblion; hunan-ynysu staff, parhad arweinyddiaeth.  
Roedd yr atebion posib yn cynnwys cynllunio strategol a mapio dysgu cyfunol; datblygu gallu a 
chapasiti staff a disgyblion i ddefnyddio llwyfannau ar-lein; cynhyrchu pecynnau dysgu brys a 
baratowyd ymlaen llaw ar gyfer pob grŵp o ddisgyblion; defnyddio grant ‘Recriwtio, Adfer a 
Chodi Safonau’ Llywodraeth Cymru a threfniadau cyflenwi. Gellir gweld copi o'r adroddiad 
yma https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/local-authority-and-regional-consortia-
support-schools-and-prus-response-COVID-19 
 
Yn ystod y pandemig, defnyddiwyd y grant datblygu disgyblion i gynnig hyfforddiant 
ychwanegol i 33 o blant sy'n derbyn gofal yn y fwrdeistref sirol. Derbyniodd ysgolion a 
phartneriaid hyfforddiant ar effaith trawma, a'r effaith ar allu plentyn i gymryd rhan mewn 
dysgu.  Cynigiwyd darpariaeth ar safle i blant sy'n derbyn gofal, gyda blaenoriaeth yn cael ei 
rhoi i'r rheini mewn lleoliadau maeth a oedd mewn perygl o chwalu.  Ers mis Ionawr 2021, 
roedd 50 o'r dysgwyr hyn ar gyfartaledd yn derbyn darpariaeth o’r safle (oedran ysgol gynradd 
hyd at Flwyddyn 8) bob wythnos. Fe wnaethbwyd yn siŵr bod offer digidol hefyd ar gael lle bo 
angen.  
 
Parhaodd pandemig COVID-19 i effeithio ar ddysgu ac addysgu yn ystod y flwyddyn ysgol 
2020-2021.  Fodd bynnag, gweithiodd ysgolion yn galed i fynd i'r afael â'r effeithiau.  Bydd y 
dulliau a ddefnyddir gan ysgolion a lleoliadau yn parhau i esblygu. Bydd yn cymryd peth amser 
i ddeall sut mae dysgu cyfunol yn effeithio ar ganlyniadau dysgwyr yn lleol ac yn genedlaethol.  
Oherwydd y pandemig er bod dilyniant gweithgareddau cysylltiedig yn parhau, ni weithredwyd 
mesurau perthnasol ym mlwyddyn academaidd 2019-2020, gan adlewyrchu'r llyw 
cenedlaethol.  Mae penderfyniad y Cabinet yn haf 2020 i gadw chweched dosbarth ym mhob 
ysgol uwchradd yn golygu cynnal y sefyllfa bresennol, ond yn bwysig mae'n darparu 
strategaeth glir i'r awdurdod lleol ar y model y mae'n credu a fydd yn helpu i wella canlyniadau 
dysgwyr i'r rhai mewn addysg ôl-16. 
 
Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr 

 

Trwy gydol y pandemig parhaodd Cynnal  Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr i gynnig help i bobl 
ifanc trwy ei wasanaeth WhatsUpp: 
 
 https://www.bridgend.gov.uk/residents/children-and-young-people/bridgend-youth-support/.  
 
Pan ddechreuodd y cyfnod clo cyntaf, roedd angen i'r gwasanaeth addasu ei fodel cyflenwi i 
sicrhau cadw mewn cysylltiad ynghyd â chynnig cefnogaeth barhaus i bobl ifanc, a 
gwnaethpwyd hynny trwy ail-ddylunio’r wefan a hyrwyddo'r gwasanaeth. Ychwanegwyd 
swyddogaeth sgwrsio ieuenctid ar chatbot Oggie. Roedd hyn yn caniatáu i bobl ifanc i 
gysylltu'n ddigidol a chyfateb y gwasanaeth i raglen briodol y Cyngor ar gyfer cefnogaeth neu 

https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/local-authority-and-regional-consortia-support-schools-and-prus-response-COVID-19
https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/local-authority-and-regional-consortia-support-schools-and-prus-response-COVID-19
https://www.bridgend.gov.uk/residents/children-and-young-people/bridgend-youth-support/


gyfeiriad at sefydliad a fyddai’n gallu helpu. 
Roedd hyn yn cynnwys cyflogaeth, hyfforddiant, 
cefnogaeth emosiynol a hunan-barch, ac atal 
digartrefedd.  Fel rhan o'r newid wrth ddarparu 
gwasanaethau, symudodd gweithgareddau ar-
lein a thros y ffôn, gyda'r timau'n cyflwyno 
hyfforddiant sgiliau cyfweld dros Skype, yn 
ogystal â dysgu ar-lein ychwanegol, cyrsiau 
magu hyder, a gweithgareddau a gemau 
wythnosol. Mae'r Cyngor ieuenctid yn parhau i 
gwrdd yn rhithiol, gyda thema wahanol a 
siaradwr gwadd bob wythnos. 
 
Yr Iaith Gymraeg 
 
Fel rhan o'n dyhead i gyrraedd targedau 

uchelgeisiol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, gwnaethom barhau gyda’n gwaith hyrwyddo 
gyda Mudiad Meithrin, Dechrau’n Deg ac ysgolion cynradd i annog teuluoedd i ystyried 
addysg Gymraeg i'w plant trwy dynnu sylw at fuddion dwyieithrwydd i ddisgyblion. 
Gwnaethom sicrhau cyllid trwy raglen gyfalaf Cymraeg 2050 ar gyfer pedwar prosiect.   Mae 
caniatâd cynllunio ar waith ar gyfer dwy ganolfan gofal plant cyfrwng Cymraeg, yn Betws a 
Melin Ifan Ddu.  Mae dau leoliad arall ar y gweill ar gyfer ardaloedd tref Pen-y-bont ar Ogwr a 
Phorthcawl gyda disgwyliad y bydd hyn yn cael ei gyflawni yn 2022.  
Bydd yr hyb ym Melin Ifan Ddu yn gwasanaethu Cwm Ogwr gyda lle i 34 o blant hyd at bump 
oed a bydd ar agor rhwng 7am-7pm.  Bydd yn cynnwys lle chwarae newydd, ystafelloedd 
tawel, cyfleusterau storio, swyddfeydd a maes parcio.  Bydd y tu allan yn cael ei dirlunio gyda 
chyfleusterau chwarae meddal yn ogystal â chanopi i roi cysgod i’r plant.  Disgwylir iddo gael 
ei gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2021.  Yn Betws, mae paratoadau ar y gweill i sefydlu'r ail hyb 
gofal plant ar safle diffaith hen Glwb Bechgyn a Merched Betws, a fydd yn cael ei ddymchwel i 
wneud lle i'r ganolfan newydd.  Dyddiad cwblhau’r cyfleuster hwn yw mis Mawrth 2022. 
Agorwyd Cylch Meithrin cyfrwng Cymraeg newydd sef Cylch Meithrin Gwdihŵ gydag 16 o 
leoedd meithrin yng Nghanolfan Gymunedol Bryntirion a Laleston ym mis Ionawr 2020. 
Yn dilyn y cyfnod clo cyntaf, nododd Llywodraeth Cymru fod dysgu disgyblion mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg o gartrefi Saesneg eu hiaith yn flaenoriaeth allweddol.  Defnyddiodd sawl 
awdurdod lleol, gan gynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, eu cyfleusterau trochi i ddarparu 
cefnogaeth ychwanegol i'r disgyblion hyn.  Gweithiodd Partneriaid Gwella Consortiwm 
Canolbarth y De (CSC) yn rheolaidd gyda'r holl ysgolion cyfrwng Cymraeg, gan eu cefnogi i 
ddatblygu eu cynnig dysgu cyfunol ac o bell.  Dewisodd rhai ysgolion weithio gyda'i gilydd i 
gyflogi cynorthwywyr cymorth iaith ychwanegol ar gyfer y rhai y nodwyd bod angen 
cefnogaeth fwy pwrpasol arnyn nhw.  Creodd CSC Adnoddau Addysgu Uniongyrchol  
a ddefnyddir yn helaeth mewn ysgolion i gynorthwyo athrawon i addysgu meysydd pwnc 
allweddol, a oedd yn cynnwys adnoddau cyfrwng Cymraeg. 
 

  



Maes Blaenoriaeth: Twf a Ffyniant 

 
Hyrwyddo'r amodau ar gyfer twf a ffyniant drwy gefnogi pobl a busnes i fanteisio ar y 
cyfleoedd i'w helpu i lwyddo. Mae'r ffocws allweddol ar: 
 

• Adfywio 

• Sgiliau a chyflogadwyedd 

• Economi a Menter  
 

Adfywio 
Ailddatblygu Neuadd y Dref Maesteg 
 
Mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, parhaodd y gwaith o atgyweirio, 
adfer ac ymestyn Neuadd y Dref Maesteg i wneud cynnydd da.  Mae'r datblygiadau 
diweddaraf ar yr adeilad rhestredig Gradd II gwerth £7.9m yn cynnwys gosod concrit ar gyfer y 
lifft platfform cefn llwyfan newydd, a fydd yn sicrhau gwell mynediad ar gyfer setiau mwy ac 
offer llwyfan.  Ar y to, mae'r cwpolau, sy'n rhan o system awyru draddodiadol, wedi'u hadfer er 
mwyn gwrthsefyll y tywydd. 
 
Datgymalwyd y cloc eiconig yn ofalus a symudwyd ei fecanwaith i ddarparu mynediad dirwystr 
ar gyfer y gwaith strwythurol sydd ei angen ar y tŵr, a'i gadw'n ddiogel yn ystod y broses.  Mae 
hyn wedi cael ei wneud gan y gwneuthurwr clociau enwog Smith of Derby, sydd wedi gofalu 
am y cloc ers degawdau lawer.  
 
Bydd yr adeilad wedi'i adfer, sef y buddsoddiad mwyaf yn y celfyddydau a diwylliant ym 
Maesteg mewn cenedlaethau, yn cael ei wella ymhellach gydag atriwm gwydr newydd, theatr 
stiwdio a  sinema, caffi a bar mezzanine, canolfan dreftadaeth a llyfrgell fodern.  Disgwylir iddo 
ailagor yn ystod y gwanwyn yn 2022. 
 
Porthcawl 
 
Fe symudwyd ymlaen gyda'r gwaith ailddatblygu a gynlluniwyd ar gyfer ardal Salt Lake ym 
Mhorthcawl gyda gwerthu’r safle 
manwerthu i Aldi sef yr un wnaeth 
gynnig y cynnig uchaf o fewn y rheolau, 
ar gyfer codi  siop fwyd newydd.  Mae’r 
dyluniad yn dangos sut fydd yr adeilad 
yn edrych. Bydd yr adeilad newydd yn 
adeilad sy’n amgylcheddol gynaliadwy 
ac a fydd yn defnyddio deunyddiau 
adeiladu o safon. Mae’r to yn cynnwys 
motiff ‘tonnau’ deulawr i adlewyrchu’r 
berthynas agos â’r gymuned â’r môr ac 
mae ffocws cryf ar ddefnyddio 
deunyddiau pren a chalchfaen fel rhan o’r gwaith adeiladu. 
 
Bydd y datblygiad newydd yn dod yn borth mynediad i mewn i Borthcawl ynghyd â chreu 
swyddi, darparu cyfleusterau newydd, a chyflawni tirlunio o ansawdd uchel a gwelliannau i'r 
ardaloedd  cyhoeddus.  Bwriad y datblygiad yw datgloi arian i'w ail-fuddsoddi mewn 
gwelliannau pellach, gan gynnwys seilwaith newydd ar lan y môr, gwell cyfleusterau parcio ym 
maes parcio Hillsboro a mwy.  Fe ddilynir hyn gan ddatblygiadau preswyl, hamdden, 
manwerthu a masnachol cwbl newydd yn Salt Lake, ynghyd â man agored gwyrdd a 
chyfleusterau teithio egnïol newydd. 
 



Gwella canol trefi  
 
Cefnogaeth i fusnes newydd  
 
Mae darparu'r amodau a'r seilwaith cywir i helpu busnes i ffynnu yn strategaeth allweddol i 
sicrhau bod ein trefi yn lleoedd bywiog y bydd pobl eisiau ymweld â nhw a threulio amser 
ynddyn nhw. Un o'r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw trwy ddarparu gwybodaeth ddibynadwy, 
berthnasol a hygyrch i helpu busnes newydd i wneud dewisiadau gwybodus.  Mae tudalen 
Canol y Dref ar wefan y Cyngor yn cynnwys data a gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys 
mynegai ar gyfer eiddo yng nghanol y Dref (Town Centre Property Index), data ar gyfer nifer yr 
ymwelwyr a gwybodaeth am y cyfle i agor siop dros dro (Pop-up Shop). 
https://www.bridgend.gov.uk/business/town-centres/  
 
Aeth mynegai Eiddo Canol y Dref yn fyw ym mis Mehefin 2020.  Mae'r dudalen ryngweithiol 
hon yn cael ei diweddaru'n wythnosol, yn caniatáu i ddarpar berchnogion busnes chwilio am 
adeiladau sydd ar gael mewn trefi ledled y fwrdeistref sirol. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth 
amser real i Reolwr Canol y Dref i nodi a marchnata eiddo gwag a  cydweddu ymholiadau 
busnes ag unedau gwag priodol.  
 
Gwnaethom barhau i fuddsoddi mewn seilwaith diwydiannol a busnes i helpu i sbarduno twf 
busnes, gan gynnwys datblygu unedau cychwynnol ychwanegol ar gyfer busnesau sy'n tyfu 
yn Y Pîl a Phen-y-bont ar Ogwr. Derbyniodd Cam 1 y rhaglen ddatblygu hybiau menter yn 
Ystâd Ddiwydiannol Village Farm gymeradwyaeth cynllunio a bydd y gwaith o adeiladu'r 
unedau yn dechrau’n ddiweddarach yn 2021. 
 
Cwblhawyd y gwaith ar adeiladau busnes gwag a newydd yng nghanol trefi Pen-y-bont ar 
Ogwr a Maesteg. Fodd bynnag, nid oes fawr syndod bod effaith y pandemig wedi lleihau 
diddordeb ac wedi lleihau'r awydd i fuddsoddi. 
 
Marchnad dan do Pen-y-bont ar Ogwr 
 
Mae'r gwelliannau ar gyfer marchnad 
dan do Pen-y-bont ar Ogwr bellach 
wedi'u cwblhau.  Mae yna doiledau 
cyhoeddus, gan gynnwys cyfleusterau 
hygyrch a chyfleusterau newid babanod, 
mae ardal ganolog aml-ddefnydd ar gael 
ar gyfer digwyddiadau arbenigol, 
adloniant teuluol, cyfleusterau chwarae i 
blant a gweithgareddau eraill sydd 
wedi'u cynllunio i annog nifer yr 
ymwelwyr a chefnogi masnach. Mae 
byrddau a chadeiriau yn caniatáu i bobl 
eistedd i lawr i fwynhau cinio a bwyd 
sy’n cael ei brynu yn y farchnad. 
 
Mae mesurau ar waith i gadw cwsmeriaid yn ddiogel, gan gynnwys system unffordd, marciau 
dau fetr ar y llawr a gorsafoedd glanweithdra dwylo.  Mae’r Cyngor yn parhau i wneud popeth 
o fewn ei allu i helpu i gefnogi busnesau lleol trwy hyrwyddo’r neges ‘siopa’n lleol’ a chynnig 
cyfraddau rhatach i fasnachwyr marchnad. 

 
 
 

https://www.bridgend.gov.uk/business/town-centres/


Economi a menter 

Parc Rhanbarthol y Cymoedd 

 

Mae menter Parc Rhanbarthol y Cymoedd (VRP), a sefydlwyd gan Dasglu'r Cymoedd, yn 
dathlu tirwedd eang a hardd y Cymoedd trwy gyfuno natur ag ysbryd cymunedol a datblygiad 
economaidd.  Yn ymestyn o Gaerfyrddin i Bont-y-pŵl, Pen-y-bont ar Ogwr i Merthyr, nod VRP 
yw cefnogi’r rhwydwaith o uwchdiroedd, coetiroedd, gwarchodfeydd natur, parciau gwledig, 
afonydd, cronfeydd dŵr a chamlesi o ansawdd uchel, yn ogystal â safleoedd treftadaeth, a'u 
cysylltu â threfi a phentrefi. 
Mae deg safle Porth Darganfod ar draws Rhanbarth y Cymoedd, gan gynnwys dau leoliad 
hyfryd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Parc Bryngarw a Gwarchodfa Natur Parc 
Slip.  Gan weithio gyda phartneriaid cyflenwi AWEN (Parc Bryngarw) a’r Ymddiriedolaeth 
Bywyd Gwyllt (Parc Slip), nod y ddau gynllun yw cynyddu potensial cymdeithasol, economaidd 
ac amgylcheddol asedau naturiol, diwylliannol a threftadaeth y cymoedd. 

Derbyniodd Parc Gwledig Bryngarw 
£647,000 ar gyfer ystod eang o 
brosiectau gan gynnwys datblygu 
canolfan addysg newydd, a fydd yn 
creu ffocws ar gyfer cysylltu 
cymunedau â'u hamgylchedd naturiol 
trwy addysg awyr agored. Mae 
lloches beic to gwyrdd wedi'i 
adeiladu a fydd yn hyrwyddo teithio 
egnïol ac yn manteisio ar sefyllfa 
strategol Brynmawr ar ddechrau 
Llwybr Beicio Cenedlaethol 884 sy'n 
galluogi ymwelwyr i ddarganfod Cwm 
Garw ac yn agos at Lwybr Beicio  
Cenedlaethol 4 sy'n ymestyn o 

Lundain i Abergwaun.  Mae'r ganolfan 
ymwelwyr wedi'i hailddatblygu a 
chyfleusterau dehongli wedi'u 
huwchraddio ledled y parc er mwyn 
helpu i wneud Parc Gwledig Bryngarw 
yn gyrchfan ymwelwyr rhanbarthol yn 
ogystal â lleol.  
Mae’r VRP hefyd wedi ariannu 
datblygiad bioamrywiaeth yn y parc, 
gan gynnwys plannu coed a chreu 
pwll bywyd gwyllt. Bydd Parc Gwledig 
Bryngarw yn gweithio gyda Pharc Slip 
i ddod yn fynediad ac yn borth ar y 
cyd i Gymoedd Garw, Ogwr a Llynfi. 
Derbyniodd Parc Slip £400,000 mewn cyllid i adfer pyllau a chyflawni gwelliannau i un o'r 
caeau pori i blannu perllan gymunedol o ffrwythau a chnau. Bydd yr arian hefyd yn datblygu 
ardaloedd o amgylch y ganolfan ymwelwyr gyda gerddi bywyd gwyllt, gardd law, cegin wyllt a 
gerddi perlysiau. Mae gwelliannau hygyrchedd wedi'u cynllunio a byddan nhw’n sicrhau y gall 
amrywiaeth eang o ymwelwyr fwynhau'r cyfleusterau.  
Mae profiad y pandemig wedi cadarnhau o’r newydd bwysigrwydd mannau gwyrdd i'n 
cymunedau. Roedd y rhai wnaeth ymateb i arolwg y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-
bont ar Ogwr i'r defnydd o fannau agored a gwyrdd yn ystod y cyfnod clo nodi bod pobl yn 
gwerthfawrogi mannau gwyrdd yn fwy nag erioed yn ystod y cyfnod clo. Mae hwn ar dudalen 
49 yr adroddiad hwn.   



Bydd y datblygiadau ym Mharc Gwledig Bryngarw a Pharc Slip yn helpu i sicrhau y bydd y 
ddau leoliad yn datblygu fel lleoliadau allweddol yn y fwrdeistref sirol sy'n helpu i sicrhau 
buddion i'r economi, twristiaeth, yr amgylchedd a llesiant. Mae mwy o wybodaeth ar gael o'r 
wefan newydd a lansiwyd yn ystod haf 2020.  https://valleysregionalpark.wales/ 

 

Sgiliau 

Rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021, fe wnaethom gefnogi 1,255 o bobl o bob rhan o Fwrdeistref 

Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gysylltu ar raglen cymorth cyflogadwyedd; cyflawnodd 408 o bobl  

gymwysterau ac mae 401 wedi derbyn gwaith. Gwnaethom hefyd gefnogi hyfforddiant yn y 

gwaith drwy ddarparu mentora ar gyfer 60 o oedolion sy'n gweithio. Roedd y pandemig yn 

golygu bod yn rhaid i ni addasu sut roeddem yn darparu ein model cymorth yn y gymuned.  

Gwnaethon newid i gysylltu dros y ffôn a'r rhyngrwyd hyd yn oed i'r rhai mwyaf agored i niwed.   

 

Cefnogaeth COVID-19 i fusnes 

Mae amddiffyn busnes rhag effeithiau gwaethaf y cyfnod clo, a darparu cefnogaeth i helpu pan 
fydd cyfyngiadau yn llacio wedi bod yn flaenoriaeth allweddol. Ar ran Llywodraeth Cymru, 
gwnaeth y Cyngor asesu a dosbarthu 6,500 o grantiau gwerth £50m i fusnesau ledled y 
fwrdeistref. Tanysgrifiwyd i’n cynllun grant Kickstart ar gyfer busnes newydd yn llawn ac fe’i 
cyflawnwyd, gan ddangos bod awydd o hyd i sefydlu busnesau newydd hyd yn oed yn ystod 
pandemig.  
 
Gwnaethom hefyd ddarparu cefnogaeth ymarferol ac addasu canol ein trefi i sicrhau y gallai'r 
sector manwerthu weithredu mewn ffordd ddiogel yn sgil COVID-19 trwy fentrau fel y Grantiau 
Gwella Awyr Agored, ac ymyriadau mewn amgylcheddau manwerthu fel arwyddion i gadw 
pellter cymdeithasol, finyl ffenestri, marcwyr llawr pellter cymdeithasol a llyfrynnau Cyngor 
Iechyd Cyhoeddus COVID-19. Yn ogystal â chefnogaeth ac ymyriadau ymarferol, rydym yn 

Astudiaeth achos: Yr Hyder i Gyfweld yn Dda  

Cofrestrwyd Georgina Simpson ar brosiect CFW + cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Ionawr 2021. Collodd ei swydd 

yn ddiweddar wedi 11 mlynedd gyda Banc Lloyds.  

Roedd y profiad o gael ei diswyddo wedi cael effaith andwyol ar ei hyder ac roedd ei diffyg profiad o ran cyfweliadau yn golygu 

na aeth cyfweliad diweddar am swydd gyda Starling Bank yn dda. 

Ar ôl siarad â Georgina yn ystod ei chofrestriad ffôn, cytunwyd i ganolbwyntio ar fagu hyder a pharatoi ar gyfer cyfweliad.   

Oherwydd COVID-19, mae cyfweliadau swydd yn digwydd ar-lein.   Er mwyn helpu Georgina i adeiladu ei phrofiad o'r platfform 

hwn, cynhaliwyd pob cyfarfod wedi hynny trwy Microsoft Teams.   Roeddem yn cynnal ffug gyfweliadau yn rheolaidd ac yn 

gweithio ar lunio atebion i gwestiynau cyfweliad gan ganolbwyntio'n benodol ar y dechneg STAR i adeiladu ei sgiliau i ateb 

cwestiynau yn seiliedig ar gymhwysedd. 

Roedd gwaith caled Georgina wedi dechrau talu ar ei ganfed a sicrhaodd dri chyfweliad swydd o fewn wythnos.  Roedd hi'n 

benderfynol o wneud yn dda ac wedi paratoi'n drylwyr.  Cawsom gyfarfod Teams cyn pob cyfweliad, i'w helpu i gadw'n bositif 

a chanolbwyntio. 

Derbyniodd Georgina ddau gynnig swydd, a derbyniodd rôl ‘Collections Coach’ gyda ‘MotoNova Finance’.   Dechreuodd 

weithio ar Fawrth 1af 2021 ac mae newydd gwblhau tair wythnos o hyfforddiant dwys. 

Meddai Georgina, “Hoffwn ddiolch i Richard yn Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr am ei gymorth a'i gefnogaeth ar ôl i mi 

gael fy niswyddo.  Roedd fy hyder ar ei lefel isaf erioed ac ar ôl i ddau gyfweliad fethu roeddwn yn ei chael hi'n anodd iawn.  

Bob tro y siaradais â Richard roedd yn deall y sefyllfa ac yn gefnogol iawn; nid oedd yn fater o ddod o hyd i swydd arall yn 

unig, roedd yn ymwneud â dod o hyd i'm hyder eto a chredu yn fy ngalluoedd fy hun….  Anfonodd Richard enghreifftiau 

cefnogol yr oeddwn eu hangen ar gyfer cyfweliadau yn seiliedig ar gymhwysedd ... roedd hwn yn help enfawr ga fy mod yn 

cael trafferth gyda'r math hwn o gyfweliad.  Byddwn yn argymell y gwasanaeth hwn yn fawr ac mae'n wych ei fod yn fy ardal 

leol - Diolch am yr holl gymorth a chefnogaeth." 

https://valleysregionalpark.wales/


datblygu strategaeth ar gyfer adfer wedi COVID-19 ar gyfer canol y dref i bob un o'n trefi er 
mwyn codi'n ôl yn gryfach a mwy gwydn. 
Ym mis Mehefin 2020, fe grewyd cynllun llywodraethu strategol ar gyfer creu adferiad 
economaidd ôl-COVID-19. Mae’r cynllun yn cynnwys: 
 

• Tasglu Economaidd Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

• Rhaglen gysylltu economaidd 

• Cyllideb benodol wedi'i chlustnodi - Cronfa Dyfodol yr Economi. 
 

Crëwyd tasglu hefyd gyda dyhead clir i esblygu ei ffocws dros amser i ddatblygu Cynllun 
Economaidd ar gyfer dyfodol y fwrdeistref sirol a fydd yn cynnwys gweithredu i helpu 
busnesau i addasu i'r  economaidd sy'n newid a gwella gwytnwch, ynghyd â chefnogaeth i 
breswylwyr i ddatblygu sgiliau, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth newydd.  



Amcan Llesiant 2 

Amcan Llesiant 2  

Helpu cymunedau a phobl i fod yn iachach ac 
yn fwy gwydn  
 

 

Pam dewis yr amcan hwn? 

 
Mae rhoi’r cymorth cywir, yn y lle cywir, ar yr adeg gywir yn gallu gwneud gwahaniaeth go 
iawn i ganlyniadau gan sicrhau bod unigolion a theuluoedd yn gallu ffynnu. Mae dull sy'n 
canolbwyntio ar bobl gyda ffocws ar atal a llesiant o gymorth i sicrhau ein bod yn helpu pobl i 
fyw bywydau annibynnol ac yn lleihau'r tebygolrwydd o ddod yn ddibynnol ar wasanaethau'r 
Cyngor.   

 
Drwy adeiladu ar ein hanes o weithio gyda’r trydydd sector, y sector dielw a’r sector preifat, 
gallwn gynorthwyo cymunedau i ddatblygu eu dulliau eu hunain o fynd i’r afael â materion lleol 
a diwallu anghenion pobl o fewn y gymuned.  

 

Beth ydym ni am ei gyflawni? 
 

Ein nodau 

1. Rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl dros y gefnogaeth y maen nhw’n ei derbyn drwy 
ddarparu mynediad cynnar i gyngor a gwybodaeth; 

2. Lleihau’r galw drwy gynnig help cynnar sydd wedi ei dargedu a rhaglenni ymyrraeth; 
3. Datblygu cymunedau mwy heini, iach a gwydn drwy weithio mewn partneriaeth â'r 

trydydd sector, Cynghorau tref a chymuned a grwpiau cymunedol.  

 

Ein meysydd blaenoriaeth i gefnogi'r amcan llesiant hwn 

 

• Datblygu a gwella cymorth a gwasanaethau cymunedol – Sicrhau bod cyfleoedd, 
cymorth a gwasanaethau o safon uchel a llyfn ar waith ar gyfer y rheai hynny sydd 
angen ein help er mwyn eu galluogi i barhau i fod yn annibynnol cyn hired ag y bo 
modd. 
 

• Meithrin cymunedau gwydn – Gan weithio gyda'n partneriaid a'n cymunedau, byddwn 
yn datblygu drwy gyd-gynhyrchu dulliau amgen arloesol a newydd i wella llesiant ac i 
gefnogi a chynnal darpariaeth.  Bydd modelau gwasanaethau newydd yn gynaliadwy ac 
yn llai dibynnol ar y Cyngor ac yn adlewyrchu symudiad cadarnhaol o ran cyfrifoldeb 
drwy rymuso sefydliadau eraill a phobl leol. 
 

• Gwell iechyd a llesiant – Gwella llesiant corfforol, meddyliol ac emosiynol plant a 
phobl ifanc a dinasyddion bregus, er mwyn sicrhau eu bod yn medru ffynnu a chyflawni 
eu potensial. 

  



Sut oedd ein perfformiad? 
 

Mesurau Perfformiad 
 
Isod mae ein perfformiad ar gyfer y flwyddyn 2020-21 yn erbyn ein mesurau llwyddiant a 
osodwyd gennym ein hunain ar gyfer yr amcan llesiant hwn. 

Maes Blaenoriaeth: Datblygu a gwella cefnogaeth a gwasanaethau cymunedol 

Mesur a’r canlyniad sy'n cael ei ffafrio 

(uwch neu is) 

Gwir 

2019-20 

Targed 

2020-21 

Gwir 
2020-21 a 

CAG 
Tuedd 

Nifer y bobl 65 oed a hŷn a gyfeirir at y Tîm Adnoddau 

Cymunedol. (Uwch) 

Newydd  
20.21 

2200 
Coch  

1,974 

Newydd 

2020-21 

Mae COVID-19 wedi newid gwaith yr ysbyty eleni, felly nid yw cymaryddion â blynyddoedd blaenorol yn 

berthnasol.  Mae ffactorau eraill fel unigolion yn gwrthod gwasanaeth ac yn fwy diweddar rhesymau fel 

eiddilwch a cholli hyder yn lleihau nifer yr atgyfeiriadau. 

Canran o becynnau ail-alluogi wedi eu cwblhau sydd 
wedi: 
a) Lleihau'r angen am gymorth (Uwch): 

Newydd  
20.21 

Sefydlu 
gwaelodin 34.32% 

Newydd 
2020-21 

b) Cynnal yr un lefel o gymorth (Is) Newydd  
20.21 

Sefydlu 
gwaelodlin 

5.05% 
Newydd 
2020-21 

c) Lliniaru'r angen am gymorth (Uwch): 
Newydd  
20.21 

Sefydlu 

gwaelodlin 
52% 

Newydd 
2020-21 

 

Maes Blaenoriaeth: Creu cymunedau gwydn 

Mesur a’r canlyniad sy'n cael ei ffafrio 

(uwch neu is) 

Gwir 

2019-20 

Targed 

2020-21 

Gwirion
eddol 
2020 - 
21 a 
CAG 

Tuedd 

Nifer yr asedau sy'n eiddo i'r Cyngor sydd wedi eu 
trosglwyddo i'r gymuned eu cynnal. (Uwch) 

4 15 
Coch  

13  
Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar yr ymgysylltiad â rhai grwpiau cymunedol a chwblhau prydlesi / 
cytundebau rheoli.  Mae materion yn ymwneud â safleoedd penodol, e.e. cyfamodau, hefyd wedi achosi 
oedi.  Fodd bynnag, cwblhawyd y brydles ar gyfer Caeau Chwarae Cae Gof (Clwb Athletau Cefn Cribwr) 
ym mis Mai a bydd Parc Gwyrdd (Pencoed Athletic BGC) a Mannau Gwyrdd Tir Hamdden Pencoed 
(Cyngor Tref Pencoed) yn cael ei gwblhau cyn bo hir. 

Canran yr aelwydydd a oedd dan fygythiad o 
ddigartrefedd ond sydd wedi osgoi digartrefedd yn 
llwyddiannus. (Uwch) 

66.2% 52% 
Gwyrdd 
67.2%  

Canran y bobl sy'n cyflwyno'u hunain yn ddigartref neu fod 
posib eu bod yn ddigartref, y mae gan yr awdurdod lleol 
ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau llety priodol ar eu cyfer. 
(Is) 

10.51% 32% 
Coch  

50.4%  

Mae'r pandemig presennol wedi gweld cynnydd mwy na'r disgwyl mewn digartrefedd (65% yn uwch na'r 
flwyddyn flaenorol), am gyfnodau hirach na'r disgwyl.  Mae'r newidiadau brys i Ddeddf Tai (Cymru) wedi 
dileu statws angen blaenoriaeth, sy'n golygu bod dyletswydd arnom i sicrhau llety i lawer mwy o 
bobl/aelwydydd.  Bu cynnydd arafach mewn tenantiaethau newydd oherwydd cyfyngiadau COVID-19 gan 
arwain at lawer mwy o geisiadau yn cyrraedd y ddyletswydd derfynol.  Aelwydydd person sengl (75%) 
oedd y ganran uchaf o bobl yr oedd angen llety parhaol arnynt lle'r oedd stoc eisoes yn gorbwyso'r galw.  
Bu cynnydd hefyd yng nghymhlethdod yr unigolion sydd angen llety diogel sydd wedi effeithio ar y gallu i 



Mesur a’r canlyniad sy'n cael ei ffafrio 

(uwch neu is) 

Gwir 

2019-20 

Targed 

2020-21 

Gwirion
eddol 
2020 - 
21 a 
CAG 

Tuedd 

sicrhau llety yn y cam atal neu ryddhad gan fod angen cefnogaeth a chynllunio aml-asiantaeth ar yr 
unigolion hyn. 

Nifer y tai ychwanegol a grëwyd o ganlyniad i adfer eiddo 
gwag i'w ddefnyddio unwaith eto. (Uwch) 

20 7 
Coch  

2  

Oherwydd y canllawiau ar gyfrifo'r mesur hwn, daeth 14 uned o lety yn ôl i ddefnydd ym Maesteg a Melin 

Wyllt, ac er eu bod mewn cyflwr gwael, roedden nhw’n bodoli eisoes ac felly heb eu cynnwys.   Troswyd 

dau dŷ hefyd yn 4 uned o lety ond dim ond 2 fyddai'n cael eu hystyried yn ychwanegol. 

Canran y tai yn y sector preifat a oedd wedi bod yn wag 
ers dros 6 mis ar 1 Ebrill a gafodd eu meddiannu eto yn 
ystod y flwyddyn drwy weithredu uniongyrchol gan yr 
awdurdod lleol. (Uwch) 

3.26% 2% 
Gwyrdd 

3.36%  

Nifer y plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal. (Is) 394 375 
Ambr 
390  

 

Maes Blaenoriaeth: Gwell iechyd a llesiant 

Mesur a’r canlyniad sy’n cael ei ffafrio 

(uwch neu is) 

Gwir 

2019-20 

Targed 

2020-21 

Gwirion
eddol 

2020-21 
a CAG 

Tuedd 

Canran y cynlluniau cymorth TAF (Tîm o Amgylch y Teulu) 
a gwblhawyd sydd yn dod i ben â chanlyniad 
llwyddiannus. (Uwch) 

70% 68% 
Gwyrdd 

69%  

Canran yr unigolion sydd mewn gofal a reolir a gefnogir 
gan y gymuned. (Uwch) 

Newydd  
20.21 

74% Gwyrdd 

75.34% 
Newydd 
2020-21 

Canran yr unigolion mewn gofal a reolir mewn lleoliad 
gofal cartref. (Is) 

Newydd  
20.21 

26% Gwyrdd 

24.66% 
Newydd 
2020-21 

Nifer yr unigolion sydd yn ymwneud â rhaglenni targedu 
neu wedi eu cefnogi gan raglenni targedu, sydd wedi eu 
cysylltu â chyfleusterau a gwasanaethau hamdden a 
diwylliannol. (Uwch) 

Newydd  
20.21 

Sefydlu 
gwaelodlin 

1,137 
Newydd 
2020-21 

Nifer y bobl sydd â gwell mynediad i weithgareddau 
hamdden a diwylliannol oherwydd lleihau cost fel rhwystr 
rhag cymryd rhan.(Uwch) 

Newydd  
20.21 

Sefydlu 
gwaelodlin 

Dim data 

ar gael 
Newydd 
2020-21 

 
  



Camau a gymerwyd i gyflawni’r amcan llesiant 
 

Gwnaethom 9 o ymrwymiadau i roi cymorth i gyflawni’r amcan llesiant hwn, gan ganolbwyntio 
ar dri maes blaenoriaeth 
 

1) Datblygu a gwella cefnogaeth a gwasanaethau cymunedol;  
2) Creu cymunedau gwydn; 
3) Gwell iechyd a llesiant.  

 
Cyflawnodd un ymrwymiad, o dan y maes blaenoriaeth, gwell iechyd a llesiant, cyflawnwyd 
popeth yr oeddem wedi'i gynllunio ac felly mae perfformiad yn cael ei asesu fel un gwyrdd.  
Roedd yr 8 ymrwymiad sy’n weddill yn ambr, gan fod y cynnydd a gyflawnwyd yn ystod y 
flwyddyn yn dangos na chwblhawyd yr holl gamau a gynlluniwyd.  
 

1) Ymrwymiadau i ddatblygu a gwella cefnogaeth a gwasanaethau cymunedol CAG 

Ehangu ystod o wasanaethau cymunedol integredig - dros ddiwrnod estynedig.  Ambr 

Targedu'r defnydd o wasanaethau ymyrraeth yn gynnar i leihau'r galw am wasanaethau statudol. Ambr 

2) Ymrwymiadau i greu cymunedau gwydn CAG 

Parhau i leihau nifer y plant sy'n derbyn gofal yn ddiogel er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cael 
eu cefnogi i fyw gyda'u teuluoedd a lle nad yw hyn yn bosibl, cyflawnir opsiynau sefydlog amgen 
cyn gynted â phosibl.  

Ambr 

Gweithio gydag aelwydydd a phartneriaid i atal pobl rhag dod yn ddigartref, ac i gefnogi pobl 
fregus gan gynnwys y rhai sy’n cysgu y tu allan, trwy ddarparu ystod o opsiynau llety sy'n ymateb 
i'r canllawiau newidiol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymateb COVID-19.  Ceisio cynorthwyo 
aelwydydd i drosglwyddo i atebion hirdymor i atal digartrefedd ac uwchgyfeirio i wasanaethau 
statudol. 

Ambr 

Gweithio gyda landlordiaid i ddechrau defnyddio eiddo gwag unwaith eto, gan helpu i gynyddu 
argaeledd tai fforddiadwy sydd ar werth neu i'w rhentu. 

Ambr 

Gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau tref a chymuned, y trydydd sector a grwpiau 
cymunedol er mwyn cwblhau trosglwyddiadau asedau cymunedol ac i ddatblygu atebion 
cynaliadwy, hirdymor i reoli a chynnal cyfleusterau / gwasanaethau. 

Ambr 

3) Ymrwymiadau i well iechyd a llesiant CAG 

Gwella ansawdd y gofal a'r cymorth a ddarperir i unigolion adref drwy ddefnyddio tîm 
amlddisgyblaethol o amgylch y bobl yn ein Rhwydweithiau Clwstwr Cymunedol, gan sicrhau 
asesiadau ymatebol ac amserol sydd wedi eu canolbwyntio ar bobl ac sy’n bodloni eu 
hanghenion.  Bydd hyn hefyd yn gwella ein gallu i ragweld angen y dyfodol ac i sicrhau bod 
cynlluniau wrth gefn wedi eu paratoi. 

Gwyrdd 
 

Ailadeiladu cyfranogiad mewn gweithgareddau hamdden a diwylliannol trwy wella hygyrchedd, 
cael gwared ar rwystrau i gymryd rhan a chreu cymunedau sy'n gyfeillgar i oedran.  Ambr 

Cydweithio â phartneriaid er mwyn datblygu strategaeth iechyd meddwl a chynllun gweithredu i 
gefnogi plant, pobl ifanc, a phob oedolyn, yn enwedig yn wyneb y straen ychwanegol drom a 
geir oherwydd Covid-19 a’r cyfnod clo 

Ambr 

 

 

  



Maes blaenoriaeth: Datblygu a gwella cefnogaeth a gwasanaethau 

cymunedol 

Sicrhau bod cyfleoedd, cymorth a gwasanaethau o safon uchel a llyfn ar waith ar gyfer y rhai 

hynny sydd angen ein help er mwyn eu galluogi i barhau i fod yn annibynnol cyn hired ag y bo 

modd. 

Gwasanaethau ymyrraeth gynnar 

Yn ystod y cyfnod clo cychwynnol, profodd hybiau cymorth cynnar amlddisgyblaethol y Cyngor 

yn amhrisiadwy drwy sicrhau ymateb cyflym wrth helpu i gwrdd â heriau'r pandemig. Roedd y 

tri hyb yng ngogledd, dwyrain a gorllewin y fwrdeistref yn darparu cefnogaeth effeithiol 

integredig i deuluoedd â phlant a phobl ifanc sy'n agored i niwed. Yn ogystal, darparwyd 

cefnogaeth ragweithiol i blant sy'n derbyn gofal. Roedd swyddogion yn ymweld â lleoliadau 

gofal yn wythnosol, a oedd yn eu helpu i nodi methiannau posibl o ran lleoliadau a bod yn 

rhagweithiol wrth ddarparu cefnogaeth ychwanegol lle bo angen yn hytrach nag aros i 

leoliadau fethu. 

 

Nodwyd gan Estyn fod y dull cymorth cynnar integredig hwn yn enghraifft o arfer da yn eu 

hadroddiad diweddar sef Cymorth awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i ysgolion ac 

UCDau i ymateb i COVID-19. 

 

Therapi trwy ymarfer corff 

Mae effaith cyfnodau clo ar lesiant pobl wedi'i chofnodi'n fanwl yn ystod y pandemig, ond mae 
pobl yn agored i niwed, yn enwedig plant a phobl ifanc mewn gofal. Mae’r effaith arnyn nhw 
wedi profi yn effaith mwy difrifol.  Mae cyfnodau clo wedi ychwanegu at y trawma y mae plant 
mewn gofal yn ei brofi gan arwain at heriau emosiynol ac ymddygiadol sy'n cynyddu'r risg o 
leoliad yn chwalu. 
 
Gwnaethom baratoi rhaglen hwb yn ystod yr haf ar gyfer plant a atgyfeiriwyd gan ofal 
cymdeithasol gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sydd â phryderon diogelu.  I lawer 
o'r plant hyn, mae gorfywiogrwydd ac anhawster canolbwyntio yn ei gwneud hi'n anoddach 
cymryd rhan mewn therapi. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a chreadigol yn 
helpu plant mewn gofal i ddelio â thrawma a gall roi rhywbeth arall i blant a'u gweithwyr 

Cameo: Gweithio amlddisgyblaethol – rhannu gwybodaeth a darparu atebion Nodwedd allweddol o 

allu Pen-y-bont ar Ogwr i addasu ac ymateb yn gyflym i anghenion plant a phobl ifanc, yn enwedig y 

rhai y nodwyd eu bod yn agored i niwed, fu'r cysylltiadau cryf sy'n bodoli ar draws ac o fewn meysydd 

gwasanaeth. Er enghraifft, mae’r ‘model gwasanaeth dosbarthu cymorth cynnar’ sydd eisoes yn bodoli 

ar draws y fwrdeistref yn helpu i sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn rhannu gwybodaeth 

berthnasol â’i gilydd.  Mae staff amlddisgyblaethol wedi'u cydleoli mewn tri safle ar draws y 

fwrdeistref.  Mae trafodaethau a gwaith sy'n canolbwyntio ar atebion gyda theuluoedd yn cynnwys 

gwahanol wasanaethau arbenigol.  Mae'r dull integredig hwn yn helpu i sicrhau hefyd bod cefnogaeth 

yn cael ei blaenoriaethu a'i dyrannu'n briodol.  Mae datblygiad yr hyb diogelu amlasiantaethol, sydd 

wedi bod ar waith yn y ddwy flynedd ddiwethaf, hefyd wedi cyfrannu at rannu gwybodaeth ynghylch 

pryderon diogelu unigolion.  Mae cydweithwyr o Heddlu De Cymru, y bwrdd iechyd lleol a'r awdurdod 

lleol wedi'u cydleoli ac yn darparu un pwynt cyswllt i asiantaethau atgyfeirio ato.  Tudalen 25 yr 

adroddiad  

https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/local-authority-and-regional-consortia-support-

schools-and-prus-response-COVID-19 

https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/local-authority-and-regional-consortia-support-schools-and-prus-response-covid-19
https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/local-authority-and-regional-consortia-support-schools-and-prus-response-covid-19


cymorth ganolbwyntio arno (a elwir yn 'drydydd peth') pan drafodir mater anodd a gall helpu 
perthynas i ddatblygu fel bod plant yn teimlo'n fwy diogel. 
 
Roedd y rhaglen yn cefnogi 39 o blant o 24 cartref, gan ddarparu 48 awr o weithgareddau 
dros bedair wythnos. Roedd rhai o'r canlyniadau a adroddwyd gan ofalwyr maeth yn cynnwys 
ymddygiad llai heriol, gwell arferion bwyta a gwell patrymau cysgu. Cyfrannodd llesiant gwell y 
bobl ifanc a'u gofalwyr at sefydlogrwydd y lleoliad. Helpodd y sesiynau grŵp i fagu sgiliau 
cyfathrebu a chymdeithasol, gwell gallu i gyfaddawdu ac arwain at ostyngiad yn y ffrwydradau 
emosiynol ac ymddygiadol wrth i'r rhaglen fynd yn ei blaen.  
 

Maes Blaenoriaeth: Creu cymunedau gwydn 

Gan weithio gyda'n partneriaid a'n cymunedau, byddwn yn datblygu drwy gyd-gynhyrchu 
dulliau amgen arloesol a newydd i wella llesiant ac i gefnogi a chynnal darpariaeth. Bydd 
modelau gwasanaethau newydd yn rhai cynaliadwy ac yn llai dibynnol ar y Cyngor ac yn 
adlewyrchu symudiad cadarnhaol o ran cyfrifoldeb drwy rymuso sefydliadau eraill a phobl leol. 
 

Cefnogi'r digartref yn ystod COVID-19 

Gweithiodd y Cyngor gyda'i bartneriaid i ddiogelu unigolion digartref trwy gydol y pandemig 
COVID-19, gan sicrhau nad oedd unrhyw un yn cael ei orfodi i gysgu ar y stryd.  Er mwyn cefnogi 
dull strategol, cyd cysylltiedig â chyflym, sefydlwyd cyfarfod wythnosol aml-asiantaeth sef Cell 
Digartrefedd i ymateb i'r galw am gefnogaeth. Yn 2020-21, roedd dros 1,600 o geisiadau 
digartrefedd gan aelwydydd naill ai dan fygythiad o fod yn ddigartref neu ar fin bod yn ddigartref. 
Er mwyn diogelu unigolion bregus, gwnaethom gynnig lleoliad llety i unrhyw un a oedd dan 
fygythiad o gfod yn cysgu allan. Gyda'n partneriaid, gwnaethom ddarparu llety dros dro i dros 
600 o aelwydydd trwy'r flwyddyn. Roedd angen adnoddau llety ychwanegol i ateb y gofynion 
sylweddol hyn. Roedd hyn yn cynnwys gweithio gyda gwestai lleol, mannau Gwely a Brecwast 
a bythynnod gwyliau, ynghyd ag ail-lunio prosiectau cyfredol lle bo angen. Mewn sawl achos, 
mae digartrefedd yn cyd-fynd ag anghenion cymhleth fel iechyd meddwl a materion 
camddefnyddio sylweddau. Mewn partneriaeth â darparwyr trydydd sector, cynigiwyd 
cefnogaeth i bob unigolyn a letywyd i fynd i'r afael â'r anghenion hyn. Lle bo angen, mae 
cydweithio â Phartneriaeth Diogelwch yr Heddlu a'r Gymuned wedi mynd i'r afael â phryderon 
ynghylch Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. 
 
Fel rhan o'r ymdrechion i sicrhau nad oes unrhyw un sy'n lletya yn dychwelyd i fod yn ddigartref, 
sefydlwyd Protocol Ailgartrefu Cyflym, mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig, i gefnogi'r symud ymlaen o lety dros dro. Sicrhaodd y protocol hwn fod 130 o 
aelwydydd wedi sicrhau llety addas, tymor hir. Er mwyn parhau â’r gwaith hwn, gwnaeth y 
Cyngor gynnig am Gyllid Cyfnod 2 Llywodraeth Cymru. Sicrhawyd cyllid o dros £200,000, a 
hynny’n ein galluogi i wella'r gwasanaethau cymorth presennol, gan gynnwys paratoi cynllun tai 
â chymorth newydd. Sicrhawyd cyllid cyfalaf o £6.8m i gyflenwi 28 uned llety ychwanegol ar 
draws y fwrdeistref sirol mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.  
 
Er bod y Cyngor wedi ymateb i anghenion pobl ddigartref trwy gydol y pandemig, mae'n bwysig 
nodi bod galwadau sylweddol ar lety dros dro yn parhau. Mae potensial hefyd am bwysau 
pellach ar wasanaethau, gyda'r disgwyliad y bydd deddfau brys sy’n amddiffyn unigolion rhag 
cael eu troi allan yn cael eu mabwysiadu. Unwaith y bydd y deddfau brys hyn yn dod i ben mae 
potensial ar gyfer mwy o gyflwyniadau. Yn ogystal, mae gan effeithiau economaidd-
gymdeithasol tymor hir y pandemig y potensial i adael mwy o aelwydydd dan fygythiad o 
ddigartrefedd. 
  



Eiddo Gwag 

Mae eiddo gwag yn adnodd sy'n cael ei wastraffu sydd â nifer o effeithiau negyddol, y gellir eu 
categoreiddio o dan dri phennawd: 

• cymdeithasol, fel trosedd gan gynnwys llosgi bwriadol, graffiti, sgwatio, ynghyd â llai o 
hyder gan y cyhoedd yn yr ardal neu'r Cyngor 

• amgylcheddol, gan gynnwys pla cnofilod, tipio anghyfreithlon, strwythurau peryglus, a 
chreu argraff wael o'r ardal 

• economaidd, fel costau atgyweirio, baich cynyddol ar adnoddau’r Cynghorau, dibrisio 
eiddo, rhwystro buddsoddiad 
 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi creu nifer o ddulliau gwahanol i 
annog y defnydd o gartrefi gwag unwaith eto. Roedd hyn yn cynnwys cael gwared ar y 
gostyngiad treth Cyngor 50% ar gyfer eiddo sy'n wag am chwe mis neu fwy, ynghyd â 
buddsoddi arian grant a benthyciadau i gefnogi perchnogion eiddo gwag. Yn ystod 2020-21, 
mae cyfyngiadau COVID-19 wedi effeithio ar y cynnydd. Adnewyddwyd 16 eiddo, gan greu 2 
gartref ychwanegol.   Nid yw'r 14 eiddo sy'n weddill yn cael eu hystyried yn gartrefi 
ychwanegol oherwydd eu bod yn gartrefi a oedd eisoes yn bodoli a oedd wedi bod mewn 
cyflwr gwael cyn sicrhau bod modd eu defnyddio unwaith yn rhagor. 
 
Mae cefnogaeth ar gyfer eiddo gwag hefyd wedi dod trwy grant cartrefi gwag Tasglu'r 
Cymoedd (VTF). Gyda chefnogaeth cyllid Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd Cam 1 yn 2019-20 
gyda dros £76,000 wedi'i ddyfarnu i gwblhau gwaith mewn 8 eiddo mewn rhannau gwledig o'r 
fwrdeistref sirol. Mae'r grant yn cynnwys hyd at £20,000 ar gyfer adnewyddu a hyd at £5,000 
tuag at effeithlonrwydd ynni, yn amodol ar feini prawf penodol. Ar gyfer 2020-21, derbyniwyd 
23 cais ac mae arolygon pellach hefyd yn cael eu gwneud. 
 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol 

Sefydlodd y Cyngor gronfa CAT sy’n werth £1 miliwn i gynorthwyo'r gymuned i gael mwy o lais 
a rheolaeth dros wasanaethau ac asedau. Mae'r gronfa'n galluogi adeiladau fel pafiliynau a 
chanolfannau cymunedol i gael eu hadnewyddu ar ôl trosglwyddo ac mae wedi'i ymestyn i 
gefnogi gwelliannau draenio/caeau a grantiau offer i alluogi hunanreoli cyfleusterau. 
 
Mae pob cae chwarae a phafiliwn parc a reolir gan adran Mannau Gwyrdd y Cyngor yn agored 
i fynegiadau o ddiddordeb gan Gynghorau Tref a Chymuned neu glybiau chwaraeon.  Yn 
ystod 2020-21, cwblhawyd 13 o drosglwyddiadau asedau cymunedol, gan gynnwys y 
canlynol: 
 

• Caeau Chwarae Rest Bay (Rest Bay Sports): Trosglwyddwyd y pafiliwn a'r caeau i 
Glwb Pêl-droed Porthcawl a Porthcawl United gyda'r Cyngor yn dyfarnu £55,220 i 
gynorthwyo gyda chost adnewyddu'r pafiliwn a phrynu offer cynnal a chadw caeau. 
Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Rhagfyr 2020 a chafodd ei gwblhau ym mis 
Mehefin 2021. 

• Lawntiau Bowlio: Trosglwyddwyd y gwaith o gynnal a chadw un deg un o lawntiau 
bowlio i ddeg clwb bowlio o dan denantiaethau wrth ewyllys. Yn ogystal, grantiau offer 
cynnal a chadw lawntiau o hyd at £10,000 a grantiau Bowlio Trosiannol o £5,000 ar 
gyfer pob safle i gynorthwyo gyda chyflwyno trefniadau hunanreoli. 

• Ardal Chwarae Parc Litchard: Cwblhawyd y brydles i Gyngor Cymuned Coety Uchaf 
ym mis Gorffennaf 2020 a dyrannwyd cyllid cyfatebol o £14,511 gan gynllun Grant 
Cyfalaf Cynghorau Tref a Chymuned tuag at adnewyddu'r ardal chwarae, a gostiodd 
£29,022. 

• Hyb Cyn-filwyr Griffin Parks: Adnewyddwyd prydles hen Ganolfan Iechyd a Lles Parc 
Griffin ym mis Rhagfyr 2020. 



Gwella Lleoedd a Mannau agored 
 
Yn ogystal â'r trosglwyddiadau a amlinellwyd uchod, dyrannodd y Cyngor gyllid CAT fel a 
ganlyn: 

• Canolfan Gymunedol Bryntirion a Laleston: dyfarnwyd £50,000 o dan gronfa CAT a 
£20,000 o dan gynllun Grant Cyfalaf Cynghorau Tref a Chymuned, i gynorthwyo gydag 
adnewyddu'r Ganolfan Gymunedol yr amcangyfrifir y bydd yn costio mwy na £158,987. 

• Caeau Chwarae Cae Gof: dyfarnwyd £138,587 i'r clybiau rygbi a bowlio i gefnogi 
trosglwyddo ac ailddatblygu'r pafiliwn bowlio, lawnt bowlio, dau gae rygbi a chyrtiau 
tenis.  Cwblhawyd y brydles ym mis Mai 2021 a chychwynnwyd ar y gwaith adeiladu ar 
y safle ym mis Mehefin 2021.  

• Toiledau Cyhoeddus John Street: £50,000 o dan gronfa CAT a £20,000 arall o dan 
gynllun Grant Cyfalaf Cynghorau Tref a Chymuned i Gyngor y Dref i gynorthwyo gyda'r 
gost o adnewyddu'r adeilad rhestredig Gradd II, yr amcangyfrifir y bydd yn costio 
£107,791.  Disgwylir i drosglwyddiad rhydd-ddaliol y toiledau cyhoeddus gael ei 
gwblhau ym mis Medi 2021 a bwriedir gwneud gwaith adnewyddu yn hydref 2021. 

• Chwaraeon Llyn Llynfi yn gysylltiedig â CATs: cyllid o £20,000 i alluogi'r Cyngor 
Tref i sefydlu cronfa CAT gwerth £50,000 ei hun i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i 
glybiau chwaraeon sy'n ymgymryd â CATs yn ardaloedd Maesteg, Caerau a 
Llangynwyd. 

• Canolfan Gymunedol Gogledd Corneli: Dyfarnwyd cyllid cyfatebol o £5,000 i gefnogi 
gwaith uwchraddio’r Ganolfan Gymunedol sy’n parhau.  

 
Hefyd darparodd y Cyngor gyllid pellach o dan gynllun Grant Cyfalaf Cynghorau Tref a 
Chymuned i hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth ar gyfer y ddau brosiect canlynol: 
 

• Canolfan Bywyd y Betws (Cyngor Cymuned Cwm Garw): £13,000 ar gyfer gwaith 
cynnal a chadw allanol hanfodol y Ganolfan Fywyd a gostiodd fwy na £26,000 ac a 
ariannwyd o dan gytundeb triphlyg rhwng y Cyngor, y Cyngor Cymuned ac 
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. 

• Caeau Chwarae Pen-y-fai (Cyngor Cymuned Castellnewydd Uchaf): £7,651 i 
gynorthwyo â chost tarmacio llwybr, goleuadau ac uwchraddio dodrefn awyr agored ar 
y caeau chwarae. 

 
Gan weithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru, sicrhaodd y Cyngor gyllid o dan y fenter Cyfleoedd 
Chwarae Digonol gyda derbyn offer chwarae newydd mewn tri man chwarae mewn 
partneriaeth â dau Gyngor Cymunedol: 
 

• Ardal Chwarae Llangrallo (Cyngor Cymuned Llangrallo Isaf) £55,251 

• Ardal Chwarae Pandy Crescent (Cyngor Cymuned Y Pil):£34,693 

• Ardal Chwarae Parc Waun Cimla (Cyngor Cymuned Y Pil):£22,999 
 

Maes Blaenoriaeth: Gwell iechyd a llesiant 

Gwella llesiant corfforol, meddyliol ac emosiynol plant a phobl ifanc a dinasyddion bregus, er 

mwyn sicrhau eu bod yn medru ffynnu a chyflawni eu potensial. 

Gwasanaethau iechyd meddwl 

Ar gyfer oedolion yn y fwrdeistref sirol, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn 
darparu'r gwasanaeth Cynorthwyo gydag Adfer yn y Gymuned (ARC) ar y cyd â'r Cyngor. 
Trwy gydol y pandemig, roedd cefnogaeth ar gael drrwy gyfrwng galwad ffôn a fideo, ochr yn 
ochr â chysylltu cyfyngedig yn y gymuned a gynhaliwyd yn unol â’r cyfyngiadau perthnasol. 
Mae ARC yn cynnig cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i bobl sy'n profi problemau 
iechyd meddwl neu faterion llesiant emosiynol. Mae'n darparu cyfleoedd i unigolion wella eu 



hiechyd meddwl a'u llesiant, gwella eu ffordd o fyw a chynyddu eu hannibyniaeth trwy 
adnoddau cymunedol sydd eisoes yn bodoli.  Dechreuodd Tickety Boo - grŵp cymorth iechyd 
meddwl amenedigol (perinatal) - ychydig cyn cyfyngiadau COVID-19 ac fe'i cynhaliwyd trwy 
gymorth ffôn. Mae sesiynau wyneb yn wyneb ar gyfer grwpiau bach wedi'u cynllunio i 
ailgychwyn unwaith y bydd cyfyngiadau COVID-19 yn caniatáu. 
 
Gall pobl gael mynediad at y gwasanaeth cyngor ac arweiniad heb yr angen am atgyfeiriad ac 
mae'n gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer sefydliadau cymunedol ac asiantaethau sydd 
angen gwybodaeth i gefnogi unigolion.  Mae hyn yn cynnwys sefydliadau trydydd sector, 
cyflogwyr a cholegau lleol. 
 
Yn gyson â blynyddoedd blaenorol, y cyflyrau pennaf a adroddwyd yw pryder (48%), straen 
(15%) a hwyliau isel (30%), gyda'r prif achosion cyfrannol yn cael eu hamlygu fel materion 
teuluol a pherthynas, ac yna materion iechyd, trawma, profedigaeth a straen gwaith.  Cododd 
canran y bobl a nododd COVID-19 fel achos pryder 70% yn ystod y trydydd chwarter, y 
cyfanswm ar gyfer y flwyddyn oedd 120. 
 
Cefnogi llesiant meddyliol a chorfforol yn ystod y pandemig 

Effeithiodd y pandemig ar unwaith ar sut roedd cyrff cyhoeddus yn darparu gwasanaethau 

hanfodol. Roedd hyn yn cynnwys gwasanaethau llesiant fel llyfrgelloedd, campfeydd, 

gweithgareddau hamdden a diwylliannol. Er darparu sawl her, darparodd y pandemig 

gyfleoedd hefyd, y byddwn yn eu datblygu yn y dyfodol. Y newid mwyaf yn ein darpariaeth 

gwasanaeth fu'r defnydd cyflymach o lwyfannau digidol i gysylltu â defnyddwyr y 

gwasanaethau. 

Gwasanaethau'n mynd yn ddigidol 

• Datblygodd y Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol, sy'n cefnogi pobl ag 
amrywiaeth o gyflyrau cronig, gynnig ar-lein gan gynnwys dosbarthiadau wedi'u ffilmio a 
gweithgareddau ffrydio byw. Ochr yn ochr â'r dosbarthiadau digidol, parhaodd 
cefnogaeth un i un. Cafodd y cynnig digidol 7,039 o gysylltiadau â gweithwyr 
proffesiynol ymarfer corff a gwyliwyd y dosbarthiadau 7,643 gwaith yn fyw. 

• Ychydig fisoedd i mewn i'r pandemig, datblygodd Halo Leisure, gan weithio gyda 
Chwaraeon Cymru, gynnig gweithgareddau ar-lein Halo@Home ar gyfer aelodau 
campfeydd. Roedd 431 o ddefnyddwyr gyda 3,331 o sesiynau yn cael eu cynnal. Mae 
llwyddiant y cynnig yn golygu ei fod yn debygol o barhau yn y tymor hwy ochr yn ochr 
ag opsiynau eraill sydd ar gael yng nghanolfannau Halo. 

• Datblygodd y rhaglen Teimlo'n Dda am Oes, mewn partneriaeth â Chanolfan 
Cydweithredol Cymru a Chymunedau Digidol Cymru, ddulliau newydd i ddod â gofalwyr 
di-dâl ynghyd ac i ddatblygu sgiliau digidol. Cefnogodd y rhaglen 100 o bobl, gyda 525 
o alwadau cymorth yn cael eu gwneud yn ychwanegol at weithgareddau grŵp. 

• Gweithiodd y rhaglen Family Actice Zone gydag ysgolion i gyhoeddi 500 o becynnau 
adnoddau teulu a threialwyd fersiwn ddigidol o Get on Track gan Sefydliad y Fonesig 
Kelly Holmes. Roedd 81% o bobl ifanc yn teimlo eu bod mewn gwell cysylltiad â'u 
cymuned yn dilyn y rhaglen hon. 

• Aeth rhaglen Diwrnodau Darganfod yn rhithwir gyda 10 fideo hwyliog i gadw mewn 
cysylltiad gyda 33 o alwadau ar Zoom. 

• Gweithiodd Awen mewn partneriaeth â chymunedau lleol i adeiladu cynnwys ar gyfer y 
platfform ar-lein Cryfach Gyda'n Gilydd (Stronger Together) Pen-y-bont ar Ogwr. 
Lansiwyd rhaglen newydd, Creadigol Gartref (Creative at Home) ym mis Mai 2020, 
gyda'r nod o gefnogi lles meddyliol pobl hŷn yn ystod y cyfyngiadau clo. Roedd yn 
cynnwys ysgrifennu creadigol, ffotograffiaeth, gwersi iwcalili, côr ar-lein a mwy. Roedd 
dros 2,000 yn gwylio’r cynnwys ar-lein yn rheolaidd. Dosbarthwyd llyfr gwaith copi caled 



o'r holl adnoddau ynghyd â fersiynau DVD o'r gweithgareddau i bobl oedd heb fynediad 
i'r rhyngrwyd. 

• Bu Pen-y-bont ar Ogwr yn peilota ar gyfer rhaglen rithwir Get on Track y Fonesig Kelly 
Holmes.  Cymerodd wyth o bobl ifanc ran yn y rhaglen wyth wythnos, a oedd yn rhedeg 
am ddau ddiwrnod yr wythnos rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2020. Mae'r rhaglen 
hon yn cefnogi pobl ifanc i feithrin hyder, gwella llesiant, a dysgu'r sgiliau meddal i wella 
eu cyflogadwyedd. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, datgelodd cysylltiad pellach gyda rhai fu’n 
cymryd rhan bod 4 mewn cyflogaeth ac 1 wedi cofrestru ar gwrs ITEC. 

• Er mwyn helpu staff ysgolion i gefnogi iechyd a llesiant plant a phobl ifanc yn well yn 
ystod y pandemig, fe ddatblygwyd pecyn adnoddau un stop ar gyfer plant, pobl ifanc a'u 
teuluoedd, a oedd ar gael ar dudalen Facebook Dyfodol Iach Hapus.  

• Cyflwynwyd ffôn IVR (interactive voice response) newydd i sicrhau bod galwadau i'r 
Cyngor yn cael eu cyfeirio at y maes gwasanaeth priodol. Roedd yr IVR yn cynnwys 
dewis ymateb COVID-19 penodol i ganiatáu i breswylwyr bregus fynd drwodd i dîm 
ymroddedig i'w helpu gyda’u hanghenion. 

 

Cefnogaeth chwarae yn ystod y pandemig  

Mae tîm chwarae'r Cyngor yn darparu cefnogaeth a mwynhad y mae ei wir angen ar blant a 
phobl ifanc ag anableddau yn y clwb ar ôl ysgol yn Heronsbridge.  Fodd bynnag, roedd y 
pandemig yn golygu bod yn rhaid atal y cyfan o’r gwasanaethau.  Roedd ffordd newydd o 
weithio i gefnogi gwell iechyd a llesiant yn golygu ffyrdd newydd a hwyliog o sicrhau bod y 
bobl ifanc hyn yn derbyn y gefnogaeth yr oedd ei hangen arnyn nhw. 

 

Astudiaeth achos - 
Ein hymateb cychwynnol oedd cadw cysylltiad â'r disgyblion 
trwy alwadau ffôn wythnosol.  Fodd bynnag, roedd y diffyg 
cyswllt arferol yn cael effaith negyddol ar lesiant disgyblion.   
Cynigiodd y Tîm Chwarae y syniad o wneud 10 fideo o'r staff yn 
cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau.  Roedd hyn yn 
cynnwys fideo arbennig i ddathlu wythnos gofalwyr ac yn 
cynnwys lluniau a chlipiau o'u plant. 
 
Yn ystod haf 2020, roeddem yn gallu hwyluso sesiynau teulu 
COVID-19 diogel ym Mharc Bryngarw fel rhan o'n rhaglen 
Diwrnodau Darganfod.  Roedd gennym 6 theulu ar gyfer pob 
sesiwn.  Roedd y rhaglen yn rhedeg 3 diwrnod yr wythnos am 4 
wythnos - gan ddarparu gemau, rhyngweithio a hwyl i'r 
disgyblion a'r teuluoedd tra’n cadw pellter cymdeithasol! 
 
Ym mis Awst, gwnaethom ddechrau sesiwn Zoom wythnosol ar 
gyfer plant a phobl ifanc bob dydd Gwener.  Bu 33 sesiwn hyd 
yma - pob un â gweithgaredd gwahanol.   Hyd yn hyn, mae 41 o 
deuluoedd wedi cael gwahoddiad i ymuno â chwisiau, bingo, 
carioci a nosweithiau thema - gan gynnwys dynwaredwr Elvis!   
 
Yn ystod hanner tymor mis Chwefror, gwnaethom drefnu 
ymweliadau dinosaur annisgwyl â'r plant a'r bobl ifanc.  
Teithiodd staff ar draws y fwrdeistref wedi'u gwisgo mewn 
gwisgoedd dinosor arbennig i ddawnsio a chanu a dod ag 
ychydig o lawenydd a hwyl.  I'r rhai na allent gymryd rhan, 
gwnaethom ffilmio clipiau, ei droi yn fath o fwletin newyddion 
ar ddinosoriaid yn cael eu gweld ledled y fwrdeistref sirol, a'i 
anfon allan at deuluoedd. 

 

 



Rhwydweithiau Clwstwr Integredig 

Fel rhan o'n hymrwymiad i wella iechyd a llesiant, rydym yn gweithio gyda'n partneriaid mewn 
gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a chymunedol i ddarparu Un Tîm o Amgylch Pobl 
(One Team Around People). Nod y gwasanaeth yw cefnogi pobl i fod yn annibynnol ac yn 
ddiogel, wrth aros yn y gymuned, trwy ymyriadau effeithiol ac amserol sy'n gymesur ag angen 
a risg.  
 
Mae gweithiwr iechyd proffesiynol a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda meddygon teulu, 
sefydliadau cymunedol, gwirfoddolwyr ac eraill i gydlynu gofal, darparu cefnogaeth a chyfeirio 
at y gwasanaeth cywir lle bo’n briodol.  Y nod yw cynnal sgwrs, ar yr adeg iawn, gyda'r bobl 
iawn i sicrhau bod unigolion a'u teuluoedd yn cael y gefnogaeth wedi'i theilwra sydd ei hangen 
arnyn nhw i aros yn iach yn amgylchedd eu cartref. 
 
Yn ystod mis Medi 2020, fe wnaethom ychwanegu staff therapi newydd at y tîm i helpu diwallu 
anghenion Pobl ag anghenion cymhleth yn ein poblogaeth sy'n cynyddu. Roedd hyn yn 
cynnwys Therapyddion galwedigaethol, Ffisiotherapyddion, Therapydd lleferydd ac iaith, yn 
ogystal â nyrsys seiciatryddol cymunedol, dietegydd, technegwyr fferyllol a therapi generig. Yn 
ogystal â hyn, fe wnaethom hefyd dreialu dull brysbennu (triage) newydd ar gyfer Nyrsys Ardal 
yn y tîm. Mae un pwynt mynediad wedi arwain at weithredu dull effeithiol o reoli ceisiadau, 
sydd wedi rhyddhau capasiti gan sicrhau bod modd i’r gweithlu ganolbwyntio ar ofal cleifion yn 
y gymuned. Mae’r symudiad i fodel gwasanaeth y tu allan i oriau wedi lleihau’r oedi wrth 
ymateb i atgyfeiriadau uniongyrchol a thrwy e-bost. 
 

Ynghyd â gwella canlyniadau i bobl yn y gymuned, mae'r dull Un Tîm o Amgylch Pobl hefyd 
yn darparu rhywfaint o arbedion cost trwy ddefnyddio adnoddau'n effeithlon a gostyngiad o ran 
gwastraffu meddyginiaethau, er enghraifft, mae'r technegwyr fferyllol sydd newydd eu recriwtio 
wedi darparu sesiynau addysg i'r tîm ar wastraffu llai o feddyginiaethau.  
  



 

Astudiaeth Achos: Un Tîm o Amgylch Pobl ar waith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEFYLLFA - Beth oedd y sefyllfa? 

Mae Mrs L yn wraig 86 oed a gafodd ddiagnosis o 

glefyd Alzheimer yn ddiweddar, mae ganddi 

broblemau symud yn dilyn cwymp diweddar ac 

mae’n cwyno am boen yn ei phen-glin. Mae’n byw 

gyda’i gŵr sydd hefyd â phroblemau symudedd.  

Mae Mrs M yn dangos cynnwrf, aflonyddwch, 

hwyliau isel, patrwm cysgu gwael ac archwaeth 

gwael.  Mae ei merch yn ceisio rheoli anghenion 

corfforol ei rhieni ond yn ei chael hi'n anodd rheoli 

iechyd meddwl ei mam gan roi straen aruthrol arni 

fel gofalwr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASG - Pa dasgau oedd yn gysylltiedig â'r 

sefyllfa? 

Ymyrraeth gweithwyr cymdeithasol ac asesiad 

iechyd meddwl y gofynnodd y ferch amdanynt 

oherwydd dirywiad sylweddol yng ngallu 

gweithredol Mrs L.  Rhoddwyd pecyn gofal ar 

waith a chynhaliwyd asesiad iechyd meddwl.   

Yn ystod yr asesiad nodwyd materion ychwanegol 

a oedd yn gofyn am gyfranogiad proffesiynol arall.  

 

 

 

 

 

 

 

CANLYNIADAU - Beth oedd canlyniadau'r gweithredoedd hynny? 

Darparodd tîm y rhwydwaith clwstwr asesiad cyfannol o anghenion Mrs L a'i theulu.   Darparwyd cefnogaeth 

arbenigol, nodwyd poen ac anemia fel y materion sy'n gyfrifol am ddirywiad Mrs L o ran ei gallu gweithredol.  Nid 

oedd y materion hyn wedi’u cysylltu â dirywiad yn iechyd meddwl Mrs L o ganlyniad i ddiagnosis cychwynnol o 

glefyd Alzheimer.   Pennwyd gweithiwr cymdeithasol a sicrhawyd bod cynllun gofal a chymorth parhaus ar waith i 

gefnogi Mr a Mrs L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWEITHREDU - Pa gamau a gymerwyd? 

Gofynnwyd i’r Therapydd Lleferydd ac Iaith a dietegydd i asesu materion llyncu a bwyta.   Cymerodd y Nyrs Ardal 

sampl gwaed a'i gyfeirio at y tîm Amlddisgyblaethol i'w drafod.   Diweddarwyd y meddyg teulu a chynhaliwyd 

adolygiad meddyginiaeth.   Nododd y prawf gwaed bod anemia difrifol.   Cynhaliwyd asesiad ffisiotherapydd a 

chyfeiriwyd y claf ar gyfer pelydr-X i nodi achos y poen.  Derbyniwyd Mrs L i'r ysbyty a nodwyd ei bod wedi torri 

asgwrn o'r cwymp blaenorol.   Cafodd Mrs L drallwysiad gwaed i drin yr anemia difrifol.   Cyfeiriwyd yr achos at y 

Tîm Dementia Cymunedol i gynnig cymorth pellach.   Rhoddwyd cyngor a chefnogaeth i'w merch ynghylch 

asesiadau Gofalwyr a'r rhwydweithiau sydd ar gael.     

 

 

 

 

 

 



Super Agers 

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn arwain rhaglen gweithgaredd corfforol rhanbarthol ar 
gyfer oedolion hŷn o'r enw Super-Agers sydd wedi'i gydnabod fel rhan o brosiect Bevan 
Exemplar ar gyfer lleihau pwysau ar anghenion iechyd neu ofal yn ogystal ag ar gyfer cysylltu 
pobl â'u cymunedau.  Mae Super-Agers wedi bod yn cefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain yn 
ystod y cyfyngiadau ‘aros gartref’ gyda dros 200 o becynnau cymorth cartref wedi'u cyhoeddi.  
Unwaith y dechreuodd y cyfyngiadau lacio, fe wnaethom ddechrau gweithgareddau personol 
yn yr awyr agored, gyda 132 o gyfranogwyr yn cymryd rhan. Darparwyd cefnogaeth hefyd i 
bobl yn yr ysbyty maes a oedd yn gwella ar ôl COVID-19. Mae'r adborth wedi bod yn 
gadarnhaol iawn, gyda'r cyfranogwyr yn cadarnhau eu bod wedi cynnal eu lefelau 
gweithgaredd corfforol a bod effaith gadarnhaol ar eu llesiant meddyliol.  
 

Llyfrgelloedd 

Cyn y pandemig, llyfrgelloedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr oedd â'r oriau agor hiraf yng 
Nghymru. Mae ymdrechion i wella’r hyn y mae llyfrgelloedd yn ei gynnig yn ogystal â chreu 
ardaloedd sy’n ddefnyddiol ac yn groesawgar wedi arwain at dwf yn yr aelodaeth o 346 fesul 
1000 o’r boblogaeth yn 2018/19 i 377 fesul 1000 o’r boblogaeth yn 2019/20 (y data diweddaraf 
sydd ar gael). Mae mynediad at lyfrau, cylchgronau, adnoddau dysgu, offer Technoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), wi-fi, digwyddiadau teuluol a gweithgareddau 
cymdeithasol a diwylliannol i gyd yn gwneud llyfrgelloedd ledled y fwrdeistref yn hybiau 
cymunedol pwysig. Roedd y pandemig yn golygu ein bod wedi gorfod cau llyfrgelloedd ar 
unwaith a gwneud newidiadau sylweddol i ddarparu gwasanaethau ar-lein a symudol. Daeth 
mwy o bobl yn ymwybodol o'r amrywiaeth eang o adnoddau digidol a oedd ar gael, a welodd 
nifer y defnyddwyr e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau yn cynyddu dros 30% ledled y 
fwrdeistref sirol. Cyhoeddwyd 89,413 o'r eitemau digidol hyn yn ystod 2020-21. Er mwyn 
cefnogi gofalwyr, y rhai bregus ac ynysig, cefnogodd Llyfrau ar Olwynion, sef gwasanaeth 
symudol Awen 3,036 o ymweliadau a benthyciwyd 15,226 o adnoddau. Wrth i'r cyfyngiadau 
lacio, roedd llyfrgelloedd yn gweithredu o fewn canllawiau COVID-19 diogel ac yn symud trwy 
wahanol lefelau o wasanaeth, gan ddechrau gyda'r gwasanaeth 'archebu a chasglu' i alluogi 
darllenwyr i roi archeb a threfnu amser ar gyfer casglu a chyfle i chwilio cyn symud ymlaen at 
archebu mynediad ar gyfer gwasanaethau TGCh neu le i astudio. 
 

  



Amcan Llesiant 3  

Gwell defnydd o adnoddau 
   

Pam dewis yr amcan hwn? 

Dros y cyfnod o 2018-19 i 2022-23, mae disgwyl i’r Cyngor gyflwyno gostyngiadau o oddeutu 
£20.5 miliwn i'r gyllideb gylchol. Ar gyfer 2020-21, ein targed ar gyfer y gyllideb oedd 
gostyngiad o £2.413 miliwn. Fel mewn blynyddoedd blaenorol, rydym yn dal i fod yn 
ymrwymedig i ganfod o leiaf 50% o’r gostyngiadau hyn drwy ddefnyddio adnoddau’n 
ddoethach, a chyfyngu i’r eithaf ar unrhyw ostyngiadau mewn gwasanaethau. Wrth i'r cyni 
barhau, mae lleihau’r gyllideb ymhellach yn troi'n fwyfwy anodd bob blwyddyn. Eleni, fodd 
bynnag, gwnaethom barhau i geisio canfod ffyrdd o weithio a fyddai'n arbed arian, yn bennaf 
drwy wneud defnydd doethach o'n hadnoddau, gan gynnwys ein pobl a'n hadeiladau, a 
gwneud y mwyaf o'r asedau yr ydym yn eu cadw. 
 

Beth ydym ni am ei gyflawni? 
 
Ein nodau 
 

1. Sicrhau bod y Cyngor yn gynaliadwy'n ariannol dros yr hirdymor. 
2. Gwella effeithlonrwydd gwasanaethau, a'r mynediad atyn nhw, drwy ail-drefnu ein 

systemau a'n prosesau.  
3. Gweithio ar y cyd i wneud y gorau o asedau naturiol a ffisegol. 
4. Datblygu'r sgiliau a'r diwylliant y mae eu hangen er mwyn bodloni anghenion sefydliad 

sy'n newid. 
 

Ein meysydd blaenoriaeth i gefnogi'r amcan llesiant hwn 
 

• Trawsnewid ystâd y Cyngor - Sicrhau bod ystâd y Cyngor yn cael ei ddatblygu'n 
briodol ac yn cael ei ddefnyddio i wella ein darpariaeth o’n gwasanaeth, lleihau costau 
cynnal, lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd a chynnig y lleoliad gorau posib i fodloni 
anghenion y cyfan o’n defnyddwyr gan gynnwys dinasyddion. 
 

• Meysydd o newid corfforaethol - Byddwn yn addasu ein ffyrdd o weithio er mwyn 
sicrhau ein bod yn darparu ein hamcanion llesiant yn effeithiol. Bydd cofleidio arloesedd 
a thechnoleg, datblygu sgiliau a dulliau staff a mabwysiadu ffyrdd amgen o weithio yn 
sicrhau bod gan y Cyngor y gallu i ymateb i heriau yn y dyfodol. 
 

• Cynaliadwyedd amgylcheddol - Rhaglenni gwaith sy'n gwarchod a diogelu'r 

amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol drwy leihau ôl troed carbon y Cyngor, 

sicrhau llai o greu deunyddiau, gwneud mwy o ail-ddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau a 

hyrwyddo ymwybyddiaeth amgylcheddol a chyfrifoldeb gyda'n cymunedau. 

 

 

  



Sut oedd ein perfformiad? 

Mesurau Perfformiad 

 
Isod ceir manylion ein perfformiad am y flwyddyn 2021-21 yn erbyn y mesurau perfformiad y 

gwnaethom eu pennu ar ein cyfer ein hunain i gyflawni’r amcan llesiant hwn. 

Maes Blaenoriaeth: Trawsnewid ystâd y Cyngor 

Mesur a’r deilliant sy’n cael ei ffafrio  

(uwch neu is) 

Gwir 
2019-20 

Targed 
2020-21 

Gwir 2020-21 
a CAG Tuedd 

Canran y lleoedd gwag mewn ysgolion cynradd. (Is) 9.36% 10% 
Coch  

11.9%  

Mae lleoedd gwag wedi cynyddu oherwydd lleihad bychan o ran disgyblion cynradd ac ysgolion yn newid 
eu defnydd o'r cyfleusterau presennol at ddibenion addysgu. 

Canran y lleoedd gwag mewn ysgolion uwchradd. (Is) 20.65% 18% 
Coch  

20.05%  

Mae'r gostyngiad mewn lleoedd gwag o ganlyniad i gynnydd bychan yn y disgyblion uwchradd. 

Gwireddu targedau derbyniadau cyfalaf. (Uwch) £794k £600k 
Gwyrdd 
£3.09 
miliwn 

Amh. 

Canran adeiladau gweithredol CBSPAO sy'n cyflawni 
cydymffurfiaeth statudol lawn. (Uwch) 

54.6% 100% 
Coch  

62.7%  
Mae cydymffurfiaeth yn parhau i wella gyda'r 5 Mwyaf yn cyrraedd 77% ar ddiwedd y flwyddyn. Effeithiodd 
COVID-19 ar gynnal archwiliadau cydymffurfio a gwasanaethau, gan arwain at archwiliadau ychwanegol a 
gafodd effaith negyddol ar ganlyniadau diwedd blwyddyn.   Mae gwelliannau nodedig yn cael eu gwneud ar 
hyn o bryd mewn perthynas â gwasanaethu Nwy a Dŵr a ddylai wthio cydymffurfiad cyffredinol yn agosach 
at y targed yn 2021-22. 

Maes Blaenoriaeth: Meysydd o newid corfforaethol 

Mesur a’r deilliant sy’n cael ei ffafrio 

(uwch neu is) 

Gwir 
2019-20 

Targed 
2020-21 

Gwir 2020-21 
a CAG 

Tuedd 

Canran y staff sy'n cymryd rhan yn yr holiadur staff. 
(Uwch) 

38.38% 44.5% Gohiriwyd Amh. 

Canran y rheolwyr sy'n mynychu'r rhaglen Sefydlu 
Rheolwyr a nododd ei bod yn rhagorol neu'n dda.  
(Uwch) 

Newydd 
2020-21 

80% 
Gwyrdd 
100% 

Newydd ar 
gyfer 

2021-21 

Canran y gostyngiadau cyllidebol a gyflawnwyd  
(Cyllideb gyffredinol CBSPAO ). (Uwch) 

89.4% 100% 
Coch  

85.8% 
Amh. 

Mae diffyg yn y targed arbedion o £342,000 (14.2%).   Mae'r cynigion ar gyfer gostyngiadau cyllidebol 
mwyaf arwyddocaol na chyflawnwyd yn llawn yn cynnwys gweithredu Polisi Cludiant Dysgwyr (£75,000) 
fesul cam.  Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo pwysau cyllideb untro ar gyfer 2021-22 tra y bydd yn cynnal 
adolygiad.  Arbedion pellach o ganolfannau hamdden a phyllau nofio (£70,000).   Mae hyn yn debygol o 
fod yn bwysau parhaus yn 2021-22 wrth i gyllideb y gwasanaeth hamdden barhau i weld effaith COVID-19.   
Felly bydd tanwariant ar draws y maes gwasanaeth i liniaru unrhyw ddiffygion yn y tymor byr.    Cynyddu 
incwm o gynhyrchu o godi tâl am ymateb symudol a teleofal (£75,000), bydd y maes gwasanaeth yn 
parhau i nodi arbedion effeithlonrwydd i gwrdd â'r diffyg yn 2021-22. 

Canran yr ardaloedd dysgu dan do mewn ysgolion 
cynradd sy'n elwa o gysylltiad Wi-Fi cyflym ar gyfer 30+ 
o ddyfeisiau ar yr un pryd. (Uwch) 

Newydd 
2020-21 

80% 
Coch  

57% 

Newydd ar 
gyfer 

2021-21 



Mesur a’r deilliant sy’n cael ei ffafrio 

(uwch neu is) 

Gwir 
2019-20 

Targed 
2020-21 

Gwir 2020-21 
a CAG 

Tuedd 

Mae pandemig COVID-19 wedi atal y contractwr rhag mynd i ysgolion i gwblhau'r gwaith gosod  Bydd 
dyddiad gorffen y prosiect felly yn hwyrach na'r disgwyl.  

Canran yr ardaloedd dysgu dan do mewn ysgolion 
uwchradd sy'n elwa o gysylltiad Wi-Fi cyflym ar gyfer 
30+ o ddyfeisiau ar yr un pryd. (Uwch) 

Newydd 
2020-21 

80% 
Coch  

55% 

Newydd ar 
gyfer 

2021-21 

Mae pandemig COVID-19 wedi atal y contractwr rhag mynd i ysgolion i gwblhau'r gwaith gosod.  Bydd 
dyddiad gorffen y prosiect felly yn hwyrach na'r disgwyl.  

Canran y staff sy'n gweithio gartref. Newydd 
2020-21 

Sefydlu 
gwaelodlin 

41.5% 
Newydd ar 

gyfer 
2021-21 

Y nifer o brentisiaid, ac eithrio athrawon, o fewn yr 
awdurdod sydd ar raglenni prentisiaeth ffurfiol a 
chydnabyddedig, i bob 1,000 o aelodau staff (Uwch) 

7.75 
(N=35) 

7.75 
(N=35) 

Ambr 
7.49 

(N=34)  

Maes Blaenoriaeth: Cynaliadwyedd amgylcheddol 

Mesur a’r deilliant sy’n cael ei ffafrio 

(uwch neu is) 

Gwir 
2019-20 

Targed 
2020-21 

Gwirioneddol 
2020-21 

a CAG 
Tuedd 

Defnydd nwy blynyddol ar draws yr awdurdod lleol - 
kWh (Is) 

Newydd 
2020-21 

Sefydlu 
gwaelodlin 

22,409,433 

kWh 
Newydd 
2020-21 

Defnydd trydan blynyddol ar draws yr awdurdod lleol - 
kWh (Is) 

Newydd 
2020-21 

Sefydlu 
gwaelodlin 

8,166,632 

 kWh 
Newydd 
2020-21 

Allyriadau CO2 blynyddol sy'n gysylltiedig â defnydd o 
nwy ar draws yr awdurdod lleol - kWh (Is) 

Newydd 
2020-21 

Sefydlu 

gwaelodlin 4,120 kWh 
Newydd 
2020-21 

Allyriadau CO2 blynyddol sy'n gysylltiedig â’r defnydd o 
drydan ar draws yr awdurdod lleol - kWh (Is) 

Newydd  

2020-21 

Sefydlu 

gwaelodlin 1,903 kWh 
Newydd 
2020-21 

Cilogramau o wastraff gweddilliol a gynhyrchir y person. 
(Is) 

123.83kg 
Dim 

targed 
131.45 Kg 

 

Canran y gwastraff sydd wedi ei ailddefnyddio, ailgylchu 
neu gompostio (Uwch) 

67.66% 
Dim 

targed 
69.15% 

 
Canran y gwastraff (Uwch) 

a) ailddefnyddio 
Newydd 
2020-21 

Dim 
targed 

a) 0.77% 
Newydd 
2020-21 

b) ailgylchu 
Newydd 
2020-21 

Dim 
targed 

b) 48.43% 
Newydd 
2020-21 

c) compostio 
Newydd 
2020-21 

Dim 
targed 

c) 19.94% 
Newydd 
2020-21 

Canran y gwastraff glanhau strydoedd sydd wedi ei 
baratoi i'w ailgylchu. (Uwch) 

Newydd 
2020-21 

20% Gohiriwyd 
Newydd 
2020-21 

Ymgymryd â chynlluniau i gynyddu’r gorchudd o goed 
yn y Fwrdeistref Sirol (Uwch) 

Newydd 
2020-21 

1.5 
cynllun 

Gwyrdd 
2 

Amh. 

Darparu cynlluniau bioamrywiaeth cymunedol  
(Uwch) 

Newydd 
2020-21 

1.5 
cynllun 

Gwyrdd 
2 

Newydd 
2020-21 

Ymgymryd â phrosiectau Gwella Gwarchodfeydd Natur 
Lleol (Uwch) 

Newydd 
2020-21 

2 
brosiect 

Gwyrdd 
2 

Newydd 
2020-21 

 

 

 



Camau a gymerwyd i gyflawni’r amcan llesiant 

Gwnaethom 11 o ymrwymiadau i roi cymorth i gyflawni’r amcan llesiant hwn, gan ganolbwyntio 

ar dri maes blaenoriaeth 

1) Trawsnewid ystad y Cyngor  

2) Meysydd o newid corfforaethol 

3) Cynaliadwyedd amgylcheddol  

At ei gilydd, mae 5 ymrwymiad yn derbyn asesiad gwyrdd, gan fod perfformiad yn dangos ein 

bod wedi cyflawni popeth yr oeddem wedi'i gynllunio. Roedd y 6 ymrwymiad arall yn ambr, gan 

nad yw'r perfformiad yn dangos bod yr holl gamau a gynlluniwyd wedi'u cwblhau.  

1) Ymrwymiadau i drawsnewid ystad y Cyngor CAG 

Llai o adeiladau ond adeiladau gwell trwy: 

• Gael gwared â, neu ryddhau, adeiladau a thir gwag er mwyn cynyddu derbyniadau 

cyfalaf, i leihau ein hatebolrwydd ariannol, ac i wella'r adeiladau hynny rydym yn eu 

cadw. 

• Manteisio ar y trawsffurfiad digidol o’n gwasanaethau yn sgil COVID-19 i adnabod lle 
gallwn ail-fodelu ein gwasanaethau a lleihau’r angen am le mewn swyddfeydd ar draws 
ystâd y Cyngor. 

Gwyrdd 

Sicrhau bod digon o leoedd ar gael mewn ysgolion yn yr ardaloedd priodol drwy ddarparu 
rhaglen foderneiddio y Cyngor fel rhan o gynllun Ysgolion yr 21 Ganrif.   

Ambr 

2) Ymrwymiadau i gyflawni newid corfforaethol CAG 

Gweithio gyda'r grŵp darparu rhanbarthol i nodi a chytuno ar fframweithiau caffael rhanbarthol 
sy'n ateb eu dibenion o ddarparu arbedion maint ar wariant cyffredin ac ailadroddus.  

Gwyrdd 

Darparu cefnogaeth i hwyluso newid sefydliadol a diwylliannol, gan gynnwys cysylltu â'r gweithlu 
a hyfforddi gweithwyr newydd a phresennol i sicrhau sgiliau a gallu i gwrdd â heriau cyfredol ac 
yn y dyfodol, yn enwedig trwy fuddsoddi mewn rhaglen brentisiaeth gorfforaethol newydd.   

Ambr 

Gweithredu’r cynlluniau am ostyngiadau cyllidebol fel y nodwyd yn y Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig, ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21 yn benodol, gosod cyllidebau cytbwys blynyddol, a 
sefydlu datrysiadau sy'n gynaliadwy'n ariannol yn yr hirdymor.  

Ambr 

Croesawu a buddsoddi mewn arloesedd a thechnoleg, gan gynnwys gwelliannau mewn 
cysylltedd a chaffael dyfeisiau newydd ar gyfer defnyddwyr a dosbarthiadau ein hysgolion.  

Ambr 

Nodi cyfleoedd ar gyfer ffyrdd newydd o weithio ac ar gyfer darparu gwasanaeth.  Ambr 

3) Ymrwymiadau i gynaliadwyedd amgylcheddol CAG 

Buddsoddi £1.3 miliwn i osod technoleg sy’n arbed ynni a chostau er mwyn lleihau ein defnydd o 
ynni ac allyriadau CO2  

Gwyrdd 

Gweithredu cynllun ynni ardal leol gynaliadwy gyda rhaglen waith ledled y fwrdeistref sirol i wella 
ôl troed carbon ar gyfer pawb o’r trigolion, gan gynnwys mentrau fel: 

• Cynllun Gwres Dŵr Glofa Caerau, 

• Rhwydwaith Gwres Pen-y-bont ar Ogwr  

Gwyrdd 

Parhau i ragori ar dargedau ailgylchu cenedlaethol a chynyddu cyfleoedd i ailddefnyddio 
deunyddiau drwy: 

• adeiladu canolfan ailgylchu cymunedol newydd gyda chanolfan ailddefnyddio,  

• ailgylchu gwastraff strydwedd (street scene waste),  

• codi ymwybyddiaeth gyhoeddus o sut i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu drwy 
ddefnyddio ymgyrchoedd cyhoeddus a chyhoeddusrwydd 

Ambr 

Cynnal a gwella adnoddau naturiol a bioamrywiaeth Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Gwyrdd 



Maes Blaenoriaeth: Trawsnewid ystad y Cyngor 

Sicrhau bod ystad y Cyngor yn cael ei ddatblygu'n briodol ac yn cael ei ddefnyddio i wella 
darpariaeth gwasanaeth, lleihau costau cynnal, lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd a chynnig 
y lleoliad gorau posib i fodloni anghenion pawb o’n ddefnyddwyr gan gynnwys dinasyddion. 
 

Llai o adeiladau ond adeiladau gwell 

Rhan allweddol o Strategaeth Datgarboneiddio Pen-y-bont ar Ogwr 2030 y Cyngor yw 
cyrraedd safle carbon sero-net o fewn y 9 mlynedd nesaf.  Mae ystâd y Cyngor a'n defnydd o 
ynni yn rhan bwysig o hyn ac felly bydd angen sicrhau bod ein hadeiladau a'n hysgolion mor 
effeithlon â phosibl i gyrraedd y nod. 
 
Er mwyn cyrraedd y nod hwn rydym wedi parhau i gael gwared ar yr asedau hynny a fydd yn 
dod â ni at ein nod o fod a llai o adeiladau, ond bod yr adeiladau hynny yn adeiladau gwell. 
Gwaredwyd sawl eiddo yn ystod y flwyddyn ariannol 2020-21, gan gynnwys safleoedd i'w 
hailddatblygu a'u trosglwyddo i ddefnyddwyr eraill. Arweiniodd hyn at gynnydd yn nifer y 
derbyniadau cyfalaf gwerth uchel gyda chyfanswm o bron i £3.m. Bydd hyn yn galluogi’r 
Cyngor i ganolbwyntio ar yr adeiladau hynys sy’n cael eu cadw ar gyfer gwasanaethau’r 
dyfodol. Cyflawnwyd gostyngiad mewn rhwymedigaethau ariannol hefyd trwy ddychwelyd Tŷ 
Sunnyside yn llwyddiannus i'r Perchennog. Yn dilyn trawsnewid digidol fel rhan o ymateb 
COVID-19, fe sefydlwyd bwrdd prosiect yn ystod haf 2020 i ymchwilio i gyfleoedd pellach i ail- 
edrych ar y ddarpariaeth a’r anghenion ar gyfer y gwasanaethau hynny. Disgwylir i hyn arwain 
at ostyngiadau pellach a newidiadau mewn anghenion lle a gofod ar gyfer y dyfodol. 
Daeth arbedion ar gyfer Perchnogaeth Gorfforaethol sydd wedi'u targedu yn anodd ei 
gwireddu gyda phellter cymdeithasol yn effeithio ar weithgareddau gwaith ac adleoli staff ar 
gynlluniau ymateb COVID-19, y ddau ddatblygiad yma yn cael effaith negyddol ar 
gynhyrchedd. Cafodd COVID-19 effaith negyddol ar nifer yr archwiliadau, gwasanaethau 
cydymffurfio a thasgau gwasanaethu cydymffurfio ychwanegol effaith ar y canrannau 
cydymffurfio yr adroddwyd arnyn nhw, sef 62.7% yn erbyn targed o 100%. Roedd hyn fodd 
bynnag yn welliant ar 2019-20 lle adroddwyd bod cydymffurfiad yn 54.6%. Mae gwelliannau yn 
cael eu gwneud mewn perthynas â gwasanaethu Nwy a Dŵr a ddylai wthio cydymffurfiad 
cyffredinol yn agosach at y targed y flwyddyn sydd i ddod. 
 

Rhaglen moderneiddio ysgolion 

Parhaodd ein rhaglen flaenllaw ar gyfer moderneiddio ysgolion i  weithio tuag at ddarparu 
cyfleusterau addysgol newydd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rhaglen y 
bwriedir iddi gefnogi dysgu ac addysgu yn yr 21ain ganrif.  Gyda mwy na £49.5 miliwn o gyllid 
cyfalaf ynghyd â chyllid refeniw i gefnogi'r cynlluniau Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) 
ar gyfer gweithredu cam nesaf y rhaglen i foderneiddio ysgolion. Mae’r rhaglen hon yn parhau 
fel ein prif fuddsoddiad mewn moderneiddio ysgolion. Rydym yn bwriadu adeiladu pedair ysgol 
gynradd effeithlon a chynaliadwy ac un ysgol arbennig dros y pum mlynedd nesaf fel rhan o 
Raglen Ysgolion a Cholegau'r Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru. Drwy wneud hynny 
byddwn yn sicrhau bod digon o lefydd ar gael i ddisgyblion ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr.  
 
Ym mis Tachwedd 2019, fe effeithiwyd ar safle babanod Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig gan 
fethiant sylweddol o’u system wresogi. Caeodd adeilad yr ysgol i ddisgyblion ym mis Mawrth 
2020 a darparwyd lleoliad addysgu arall ar eu cyfer. O ganlyniad i hyn, fe ail-flaenoriaethodd y 
Cabinet yr ysgol gan ddod ag Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig newydd i Fand B ac oedi cyn 
cyflwyno ysgol dwy ffrwd ar gyfer De-ddwyrain Pen-y-bont ar Ogwr (Parc Afon Ewenni) fel 
rhan o Band C y rhaglen (yn amodol ar ddatblygu'r safle hwnnw yn y Cynllun Datblygu Lleol 
newydd). 



Mae gwaith gwerthuso’r dewisiadau ar gyfer cynllun Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig newydd 
ddod i ben ac mae astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei rhoi ar waith a fydd yn parhau yn ystod 
2021-22. Aethpwyd ymlaen â'r cynnig i gau Ysgolion Cynradd Afon y Felin a Corneli a sefydlu 
ysgol newydd (a fyddai wedi'i lleoli ym Mhlas Morlais ar ystâd Marlas yn Corneli), yn 
ychwanegol at yr ehangu arfaethedig yn Ysgol Y Ferch o’r Sgêr. Dechreuodd y broses 
statudol ar gyfer y ddau gynnig ym mis Ionawr 2021 ac ers hynny cytunwyd ar y canlyniad i 
fwrw ymlaen â'r cynnig.  Bydd yr ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd yn agor ym mis 
Medi 2023, ac Ysgol Y Ferch o’r Sgêr newydd yn agor yn 2024, yn amodol ar gymeradwyaeth 
cynllunio.  Byddai'r ddwy ysgol yn cael eu hariannu trwy MIM. 
 
Fel rhan o gynigion Gogledd-ddwyrain Pen-y-bont ar Ogwr, aethpwyd ymlaen ag astudiaeth 
ddichonoldeb ar gyfer Ysgol Gymraeg Bro Ogwr newydd. Bydd y gwaith hwn yn parhau yn 
ystod 2021-2022. Byddai'r adeilad newydd arfaethedig yn cynyddu maint yr ysgol i dderbyn 
2.5 dosbarth ynghyd â meithrinfa, a byddai'n arwain at yr ysgol yn symud i safle newydd yn yr 
ardal.  Yn ogystal, mae’r gwaith wedi parhau i archwilio dewisiadau ar gyfer creu ysgol 
cyfrwng Saesneg newydd trwy ddefnyddio adeilad presennol Ysgol Gymraeg Bro Ogwr. Mae 
gwaith gwerthuso dewisiadau a dichonoldeb wedi parhau mewn perthynas â'r cynllun ysgol 
arbennig a bydd y canlyniad yn cael ei benderfynu yn 2021-22. 
 
Bydd y gwaith yn parhau yn ystod 2021-22 ar ffiniau dalgylch ysgolion yr awdurdod lleol gan 
flaenoriaethu nodi’r dalgylch newydd ar gyfer yr ysgol cyfrwng Saesneg newydd a fydd yn 
defnyddio hen Ysgol Gymraeg Bro Ogwr unwaith y bydd yr ysgol Gymraeg newydd wedi agor.  
 
Mae proses ar gyfer monitro’n barhaus nifer y disgyblion ar y gofrestr o'i chymharu â 
chyfanswm y llefydd ar gael, ar gyfer pob ysgol, ar waith ac mae'n cael ei diweddaru'n 
ddeinamig gyda chefnogaeth gan ysgolion, gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am 
strwythur dosbarthiadau. Datblygwyd a chyhoeddwyd prototeip o ddashfwrdd derbyn yn hydref 
2019 ar gyfer monitro nifer y disgyblion ar y gofrestr o'i gymharu â chyfanswm y llefydd oedd 
ar gael. Fodd bynnag, ni aethpwyd ymlaen â datblygu pellach yn ystod 2020-21. Mae'r angen i 
ddefnyddio adnoddau ar weithgareddau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19 wedi 
effeithio ar y cynllun, ynghyd â gostyngiad sylweddol a pharhaus yn y capasiti. O ganlyniad, 
bu'n rhaid canolbwyntio unrhyw gapasiti sydd ar gael ar weithgaredd statudol. 
 
Er gwaethaf y cyfyngiadau COVID-19, parhaodd y Cyngor i weithio gyda chontractwyr er 
mwyn sicrhau'r buddion cymunedol mwyaf posibl, gan sicrhau bod cynlluniau'n sicrhau 
recriwtio a hyfforddiant wedi'i dargedu, prentisiaethau a chysylltu â disgyblion lle bo hynny'n 
bosibl. Fe wnaeth y contractwr ar gyfer Cynllun yr Hyb Dwyreiniol yn Ysgol Brynteg - a gafodd 
ei drosglwyddo i'r Cyngor ym mis Ionawr - gynnal ffeiriau gyrfaoedd rhithwir a sesiynau 
cysylltu gyda Gyrfa Cymru.  

 

Maes Blaenoriaeth: Meysydd o newid corfforaethol 

Byddwn yn addasu ein ffyrdd o weithio er mwyn sicrhau ein bod yn darparu ein hamcanion 
llesiant yn effeithiol. Bydd cofleidio arloesedd a thechnoleg, datblygu sgiliau a dulliau staff a 
mabwysiadu ffyrdd amgen o weithio yn sicrhau bod gan y Cyngor y gallu i ymateb i heriau’r 
dyfodol. 
 
Caffael 

Rydym yn gwario tua £186 miliwn yn flynyddol drwy gaffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith 
a brynir i mewn. Gallai newid yma ddylanwadu ar y modd y gwneir hynny a chyfrannu at 
'gynaliadwyedd a chydnerthedd'.  
 



Rydym yn gweithio tuag at egwyddorion yr economi gylchol er mwyn sicrhau trefniadau caffael 
cynaliadwy, sydd yn y pen draw yn amlygu'r saith nod llesiant o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Rydym yn aelod o Grŵp Cyflenwi De-ddwyrain Cymru 
sy'n canolbwyntio ar gydweithio rhanbarthol trwy sefydlu fframweithiau rhanbarthol y gallwn eu 
defnyddio. 
 
Yn ystod 2020-21, gwnaethom barhau i gysylltu â busnesau yn ein cymunedau, i gefnogi 
syniadau newydd ac arloesol. Gwnaethom hefyd ystyried sut i integreiddio'r pum ffordd o 
weithio i'n strategaeth gaffael gymdeithasol gyfrifol newydd i sicrhau bod y strategaeth yn ei 
gwneud hi’n bosibl cyfrannu hyd yr eithaf at y nodau llesiant wrth gaffael.   Bu oedi byr wrth 
ddatblygu'r strategaeth newydd, ond erbyn hyn mae disgwyl i hyn gael ei gymeradwyo yn rhan 
olaf 2021.  
 
Bydd y strategaeth newydd yn cefnogi- 
 

• Gweithredu Strategaeth Datgarboneiddio 2030 y Cyngor a'r economi gylchol. 

• Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i fusnesau lleol, yn enwedig y rhai sy'n dangos arferion 
gwaith teg. 

• Cefnogi'r economi sylfaenol. 

• Gwneud y mwyaf o ddarparu buddion cymdeithasol / buddion cymunedol.  

• Gweithredu fel sbardun allweddol i gyflawni ein huchelgeisiau llesiant ac fel sbardun i 
newid sefydliadol.  

• Cyflwyno gwerth am arian wrth ystyried cost oes gyfan. 
 

Mae'r cynllun cyflawni, sy'n cefnogi'r strategaeth, yn cynnwys gweithio tuag at fabwysiadu a 
gweithredu Canllawiau Gwaith Teg Llywodraeth Cymru gan gynnwys y Cod Ymarfer:  
Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi a chynnwys cymalau gwaith cyhoeddus  
cymdeithasol mewn gwaith adeiladu mawr. 
 
Ym mis Mawrth 2020, roeddem yn un o naw corff sector cyhoeddus a gymerodd ran yn 
Spotlight on Procurement sef Adolygiad Caffael Adran 20 Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru . Cyhoeddwyd yr Adroddiad Procuring Well-being in Wales ar 25 Chwefror 
2021, gan egluro canfyddiadau allweddol, tynnu sylw at arfer da ac amlinellu argymhellion yn 
seiliedig ar Adolygiad Adran 20. Nodwyd rhai meysydd o gryfder, ynghyd â chyfleoedd pellach 
i ddatblygu.  Un o gryfderau allweddol y Cyngor yw'r dull tymor hir o weithio ar y cyd â'r tîm 
comisiynu, gan ystyried y canlyniadau y gall caffael eu cyflawni. Mewn ymateb i 
ganfyddiadau'r Comisiynydd, da cynllun gweithredu i weithredu'r tri phrif argymhelliad a 
nodwyd yn yr adroddiad. 
 

Datblygu diwylliant a sgiliau  

Profodd y Cyngor newid sefydliadol a diwylliannol sylweddol, wrth i wasanaethau ailffocysu ac 
addasu i ymateb i'r blaenoriaethau a wynebir oherwydd y pandemig byd-eang. 
 
Effeithiodd hyn ar y sefydliad cyfan, er bod maint y newid yn amrywio ar draws y meysydd 
gwasanaeth.  Er bod rhai gwasanaethau wedi'u hatal a bod eu gweithwyr yn cael eu defnyddio 
i wasanaethau rheng flaen hanfodol, bu newid ffocws i eraill, lle'r oedd gweithwyr yn 
ymgymryd â dyletswyddau eraill neu angen addasu i ffyrdd newydd o weithio. Dangosodd y 
broses o symud cyfran fawr o weithio yn y swyddfa i weithio o adref ar y gallu i ymateb yn 
gadarnhaol i newid.  Gyda llawer iawn o reoliadau a chanllawiau newydd yn effeithio'n 
uniongyrchol ar y gweithlu, roedd gweithio mewn partneriaeth gymdeithasol gyda 
chydweithwyr undebau llafur a chyfathrebu a chysylltu â staff yn rheolaidd yn hanfodol. 
 



Fodd bynnag, mewn blwyddyn o bandemig gyda gallu a ffocws wedi dargyfeirio, a phwysau ar 
y gweithlu ar draws y Cyngor, sy'n sylweddol mewn rhai meysydd, mae’n anochel bod effaith 
ar berfformiad. Ar ddechrau'r flwyddyn, gohiriwyd yr holl hyfforddiant wyneb yn wyneb, ynghyd 
â recriwtio i'n prentisiaethau a ariennir yn gorfforaethol; bu oedi o ran cynnal yr arolwg staff tan 
fis Mehefin 2021; ac ni chynhaliwyd arfarniadau staff yn ôl y disgwyl arferol.  Er bod lefelau 
absenoldeb salwch wedi gwella, cafwyd absenoldebau eraill o ganlyniad uniongyrchol i 
COVID-19, a oedd yn effeithio ar gapasiti. Felly, roedd gweithredu yn yr amgylchedd hwn yn 
golygu newid yn y modd y darperir gwasanaethau i ddiwallu anghenion newidiol y sefydliad, 
gyda llawer o weithwyr yn gweithio gartref yn unol â chanllawiau'r llywodraeth. 
 
Roedd offer cyfrifiadurol a thechnolegol yn ein galluogi symud yn gyflym i weithio o adref a 
thrwy'r trefniadau asesu risg, cafodd offer ei wella lle bo angen i alluogi staff i weithio'n ddiogel 
gartref. Roedd yr angen am fwy o ffocws ar lesiant gweithwyr yn golygu cynyddu'r adnoddau 
sydd ar gael i weithwyr trwy Raglen Cymorth Gweithwyr (EAP) y Cyngor, adnoddau ar-lein i 
gefnogi llesiant corfforol a meddyliol; cyflwyno rhaglenni hyfforddi o bell; yn ogystal ag annog 
cynnal asesiad risg gweithwyr. 
 
Roedd y gwasanaethau EAP gwell a oedd yn cael eu hyrwyddo’n wythnosol yn cynnwys 
gweminarau dyddiol ar faterion llesiant sy'n arbennig o gysylltiedig â'r pandemig ac offer 
llesiant eraill i gynnwys asesiad llesiant newydd a gwell trefniadau a fyddai’n caniatáu i 
weithwyr gysylltu ag eraill. Yn ogystal, hyrwyddwyd llawer o adnoddau ar-lein, e-ddysgu ac 
adnoddau eraill, gan gynnwys ymwybyddiaeth ofalgar a rheoli straen a chynlluniau gweithredu 
llesiant. 
 
Addaswyd gweithdai hyfforddi i ddarparu ar gyfer mynediad o bell; cyflwynwyd gweithdai 
newydd gyda'r bwriad o wella llesiant meddyliol, ac mewn rhai achosion yn arbennig i ddelio 
â'r heriau a gyflwynir gan y pandemig a gweithio gartref. Gan weithio gyda chydweithwyr 
undeb llafur, sicrhawyd cyllid ar gyfer yr hyfforddiant blaenoriaethol hwn trwy Gronfa Ddysgu 
Undebau Cymru (WULF). Mae enghreifftiau'n cynnwys: 
 

• Hyder yn y Gweithle - 38 yn bresennol 

• Cadernid - 45 yn bresennol 

• Colled a Phrofedigaeth - 18 yn bresennol 

• Cyfathrebu yn y gweithle ar-lein - 50 yn bresennol 

• Rheoli o Bell - 58 yn bresennol 
 
Cefnogwyd rheolwyr recriwtio i alluogi gweithgaredd recriwtio o bell i ddod yn arfer cyffredin.  
Roedd mecanweithiau cymorth ar waith i hyrwyddo recriwtio prentisiaethau a sicrhau bod 
dechreuwyr newydd yn gallu derbyn trefniadau cymorth digonol. O'r 34 prentis a gyflogwyd 
trwy gydol y flwyddyn, roedd hyn yn cynnwys 13 o ddechreuwyr newydd a chafodd 9 prentis 
waith parhaol gyda'r Cyngor. Mae'r buddsoddiad corfforaethol hwn wedi'i wella ymhellach trwy 
gyflwyno swyddi ar gyfer graddedigion, y cytunwyd arnyn nhw fel rhan o ymrwymiad y Cyngor 
i ddatblygu sgiliau a capasiti. 
 
Gostyngiadau i'r gyllideb a’n Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS)  
 

Wrth ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer MTFS, byddwn yn ystyried sawl senario cyllido 

gwahanol. Byddwn yn anelu at greu cydbwysedd rhwng buddsoddi a mesurau ataliol a 

chostau ymateb i sefyllfaoedd annisgwyl o fewn y gwasanaethau statudol. Hefyd, rydym yn 

anelu at sicrhau y bydd yr arbedion mwyaf yn cael eu gwireddu drwy ddefnyddio adnoddau’n 

ddoethach gan gyfyngu i’r eithaf ar ostyngiadau i wasanaethau rheng flaen. Mae pob cynnig i 

leihau cyllideb yn cael ei bwysoli o ran yr effaith ar rannau eraill o'r Cyngor, ar y cyhoedd ac ar 

ein dyletswyddau llesiant fel y maen nhw’n cael eu nodi yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 



Dyfodol (Cymru) 2015. Os bydd torri’r gyllideb mewn un maes atal anstatudol yn cynyddu 

costau mewn maes arall, ni fydd hynny’n cael ei ystyried fel rheolaeth dda ar arian. Yn yr un 

modd, sicrheir gostyngiadau cyllidebol drwy ailfodelu’r gwasanaethau presennol, a thrwy 

wneud gwasanaethau'n hunangynhaliol yn hytrach na chael gwared ohonyn nhw'n llwyr, a 

thrwy hynny’n eu gwneud yn fwy cynaliadwy i'r dyfodol. 

 

Ochr yn ochr â hyn, ceir strategaeth gyfalaf sy’n cyd-redeg â’r rhaglen gyfalaf 10 mlynedd, a’n 

strategaeth rheoli ariannol, fydd yn dangos sut mae'r Cyngor yn sicrhau bod ei holl gynlluniau 

cyfalaf, buddsoddi a benthyca yn ddarbodus a chynaliadwy. Caiff y strategaeth cyfalaf ei 

monitro bob chwarter, gan gyflwyno adroddiadau gerbron y Cabinet a'r Cyngor. Caiff y rhaglen 

gyfalaf ei diweddaru'n unol â'r strategaeth a'i chymeradwyo bob chwarter gan y Cyngor. 

 

O'r £2.413 miliwn o ostyngiadau cyllidebol sydd eu hangen ar gyfer 2020–21, gwnaethom 

wireddu £2.071 miliwn. Sicrhawyd £1.799 miliwn (89%) o’r arbedion drwy wneud defnydd 

doethach o adnoddau, gan osgoi gostwng ansawdd neu leihau gwasanaethau.   

Roedd y rhain yn cynnwys: 

 

• Cynnydd mewn terfynau codi tâl dibreswyl yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru a 
arweiniodd at arbedion o £200,000, 

• Arweiniodd adolygiad pellach o becynnau gofal at arbedion o £150,000, 

• Rhesymoli cyllidebau meddalwedd a chael gwared ar swyddi gwag yn TGCh gan arbed 
£200,000,   

• Ad-drefnu staff drwy'r holl gyngor, gan greu arbedion o fwy nag £419,000, 

• Arbedion o ganlyniad i weithrediad parhaus y model Perchnogaeth Corfforaethol £325,000 
 

Roedd y cynigion mwyaf arwyddocaol na lwyddwyd i’w cyflawni’n llawn gennym yn cynnwys 

gweithrediad graddol ein polisi trafnidiaeth dysgwyr (£75,000), yr arbedion arfaethedig 

ychwanegol gan ganolfannau hamdden a phyllau nofio (£70,000). Ni lwyddwyd chwaith i weld 

cynnydd mewn incwm o godi tâl ar ymateb symudol a ffioedd teleofal (£75,000). Mae'r Cyngor 

yn ymgynghori’n eang â dinasyddion ynghylch pob cynnig sy'n ymwneud â’r gyllideb fel rhan 

annatod o'n trefniadau ar gyfer MTFS. Rydym yn ymdrechu’n flynyddol i gynyddu’r nifer o bobl 

sy’n cymryd rhan a bod yn rhan o benderfyniad.  

 

Trawsnewid Digidol 

Mae’r rhaglen Trawsnewid Digidol yn canolbwyntio ar ddinasyddion. Gwnaethom wrando ar yr 
adborth cychwynnol o'r ymgynghoriad ar gyllideb 2015, sef bod 87% o'r dinasyddion am gael 
mwy o wasanaethau cyngor ar-lein. Yn yr ymgynghoriad ar gyllideb 2019, dywedodd 70% o 
ymatebwyr y bydden nhw’n gefnogol i wasanaethau digidol.  
Ym mis Mawrth 2020, fe’n hysbyswyd gan ein darparwr platfform digidol y bydden nhw’n rhoi’r 
gorau i gefnogi’r platfform ym mis Mawrth 2021. Cafodd y Cyngor blatfform newydd drwy 
broses caffael yn ystod cyfnod pandemig COVID-19 i gynnal ein gwasanaethau ar-lein, lle'r 
oedd 42,169 o drigolion eisoes wedi creu cyfrif gyda chyfartaledd o 1,000 o drafodion ar-lein 
yn cael eu cwblhau bob wythnos. Roedd hyn yn eithriadol o heriol, gan fod galw cynyddol 
barhaus i gefnogi preswylwyr yn ystod y pandemig. 
 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac o ganlyniad uniongyrchol i bandemig COVID-19, bu’n rhaid i 
lawer o wasanaethau adolygu’r ffordd yr oedden nhw’n gweithio, a oedd yn cynnwys creu 
presenoldeb ar-lein trwy greu tudalennau gwe bwrpasol, ffurflenni ar-lein a phresenoldeb ar y 
cyfryngau cymdeithasol. Gwnaethom barhau i ddatblygu ein chatbot, Oggie i gynnwys 
gwasanaethau ychwanegol fel Gwasanaethau Ieuenctid, mewn ymgais i helpu pobl i ddod o 
hyd i atebion i'w cwestiynau yn haws a chyfeirio cwsmeriaid i'r lle iawn. Gwnaethom hefyd 



dreulio amser yn ystod y flwyddyn i ddatblygu gwefan gorfforaethol y Cyngor i fodloni 
deddfwriaeth hygyrchedd newydd gan sicrhau bod ein dogfennau ar-lein yn hygyrch. 
Ym mis Mehefin 2020, fel rhan o'r platfform digidol newydd, lansiwyd platfform cyfathrebu 
digidol newydd i anfon bwletinau wythnosol at breswylwyr, yn yr iaith o'u dewis, er mwyn eu 
diweddaru ar y cynnydd ynghylch amrywiol faterion yn ymwneud â'r pandemig. Mae gennym 
dros 36,800 o danysgrifwyr i'r bwletin Saesneg a 231 o danysgrifwyr i'r bwletin Cymreig. Ers 
lansio'r platfform cyfathrebu newydd hwn, rydym wedi anfon 219 o fwletinau gyda chyfradd 
cysylltu ar gyfartaledd o 73.5%. 
 
Sefydlwyd Bwrdd Rhaglen Trawsnewid Digidol newydd hefyd i ganolbwyntio ar gyflawni'r 
blaenoriaethau digidol corfforaethol allweddol. Mae'r rhain yn cynnwys prosiectau fel 
awtomeiddio, creu pwynt cyswllt sengl, cysylltu â staff a thechnoleg gynorthwyol. 
Cynhaliwyd arolwg diweddar gan y Panel Dinasyddion ynghylch digideiddio a gwasanaethau 
cwsmeriaid i ddeall yr effaith a gafodd y pandemig ar breswylwyr. Dangosodd canlyniadau’r 
arolwg fod 55% o ymatebwyr yn ystod y pandemig wedi cyrchu gwasanaethau ar-lein, gydag 
87% ohonyn nhw’n dweud y byddan nhw’n parhau i gael mynediad at wasanaethau fel hyn. 
Ar ddechrau cyfnod clo COVID-19, roedd yn amlwg bod y ddarpariaeth ddigidol wedi galluogi 
dinasyddion i barhau i gyrchu ein gwasanaethau gan ein bod wedi gweld trosglwyddiad y 
gwasanaethau hynny i'r sianel ddigidol. Y bwriad yw dysgu o'r cyfnod hwn, gan asesu'r 
posibiliadau a'r cyfleoedd i’r dyfodol trwy hyrwyddo gwasanaethau digidol ymhellach a 
chyflwyno ffyrdd mwy arloesol o weithio a dulliau newydd o wasanaethu ein cymunedau. 
Darparodd Llywodraeth Cymru £50 miliwn i ehangu rhaglen Hwb Llywodraeth Cymru i wella'r 
defnydd o dechnoleg ddigidol ar gyfer addysgu a dysgu mewn ysgolion. Dyraniad grant 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2019/20 yn £3,367,600 a’r dyraniad ar 
gyfer 2020/21 yn £1,475,070.  Defnyddiwyd yr arian i gyflenwi ysgolion â'r offer EdTech 
newydd, gan sicrhau bod pob ysgol yn gallu gweithio tuag at y Safonau Digidol Addysg. Mae'r 
buddsoddiad yn gosod y seiliau ar gyfer seilwaith addysg ddigidol gynaliadwy. Yn ogystal, 
mae'r rhaglen yn golygu llai o fiwrocratiaeth i ysgolion, gan ryddhau amser i athrawon a 
phenaethiaid, a bydd yn rhoi mynediad i ddysgwyr i brofiad dysgu gwell a mwy cyson. Mae 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig gwasanaeth fel partner cyflenwi 
strategol y rhaglen, gan ddefnyddio'r cyllid yn briodol gan sicrhau bod pob ysgol yn cael ei 
huwchraddio i'r safon genedlaethol. 

 

Maes Blaenoriaeth: Cynaliadwyedd amgylcheddol 

Rhaglenni gwaith sy'n gwarchod a diogelu'r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol drwy 
leihau ôl troed carbon y Cyngor, sicrhau llai o greu deunyddiau, gwneud mwy o ail-ddefnyddio 
ac ailgylchu deunyddiau a hyrwyddo ymwybyddiaeth amgylcheddol a chyfrifoldeb gyda'n 
cymunedau. 
 
Ynni cynaliadwy 

Yn unol ag ymrwymiad uchelgeisiol sector cyhoeddus Cymru i gyrraedd allyriadau sero-net 
erbyn 2030, rydym yn anelu at wneud Pen-y-bont ar Ogwr yn fwrdeistref sirol glyfar wedi’i 
datgarboneiddio ac wedi'i chysylltu'n ddigidol, gyda chyfres o brosiectau, sy'n ffurfio'r 
strategaeth datgarboneiddio ‘Pen-y-bont ar Ogwr 2030’.  Dros y pedair blynedd diwethaf, 
rydym wedi bod yn symud ymlaen â'n Cynllun Ynni Clyfar, gan ddatblygu tri phrosiect mawr 
sef Rhwydwaith Gwres Ardal Pen-y-bont ar Ogwr (District Heat Network - DHN), Prosiect 
Gwres Caerau a'r Prosiect Re-FIT, i yrru ymlaen a manteisio ar y buddion economaidd a 
chymdeithasol a ddaw yn sgil datgarboneiddio. 
 
Bydd Cynllun DHN Pen-y-bont ar Ogwr yn ganolfan ynni sy’n defnyddio’r gwres sydd a’r gael 
mewn perthynas â’r cyfleuster storio thermol sydd wedi'i leoli yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-
bont ar Ogwr.  Fe gynlluniwyd y cyfleuster fel bod modd ehangu’r cynllun i eiddo ychwanegol 



yn yr ardal leol yn y dyfodol, gan gynnwys busnesau a chartrefi preswyl. Byddai'r cam cyntaf 
yn gwasanaethu’r Neuadd Bowlio, swyddfeydd y Ganolfan Ddinesig a Chanolfan Bywyd Pen-
y-bont ar Ogwr. Gwnaeth y prosiect gynnydd sylweddol yn gynnar yn 2021 pryd y derbyniwyd 
grant cyfalaf o £1.2m gan lywodraeth y DU ym mis Mawrth 2021. Roedd y grant yn cynnwys 
creu model ariannol newydd, paratoi cais cynllunio ar gyfer y storfa thermol a pharatoi 
trwydded amgylcheddol ar gyfer y ganolfan ynni.  Mae tri chwmni ar y rhestr fer i gyflwyno 
tendrau ar gyfer y prosiect.  Bydd y prosiect yn symud ymlaen i gaffael contractwr dylunio, 
adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw a phe bai hyn yn llwyddiannus yna gallai'r gwaith o 
adeiladu'r rhwydwaith gwres ddechrau yn 2022.   
Amcanion allweddol y cynllun yw parhau i ddarparu costau ynni is i gwsmeriaid, darparu 
arbedion allyriadau carbon o gymharu â strategaethau amgen a, dros amser a 
datgarboneiddio cyflenwadau gwres.  
 
Sefydlwyd Cynllun Gwres Caerau fel prosiect arddangos arloesol a oedd yn cynnig tynnu 

gwres o ddŵr a gynhwysir mewn hen weithfeydd pyllau glo dan ddŵr, i ddarparu gwres i eiddo 

o fewn Caerau, trwy rwydwaith o bibellau a thrwy bympiau gwres o'r ddaear. O ganlyniad i 

waith a wnaed yn ystod 2020 a oedd yn dangos bod dŵr yn y twll turio presennol yn 

annhebygol o fod yn ddŵr mwynglawdd a bod y costau i wneud gwaith archwilio pellach yn 

ormodol, archwiliwyd technolegau amgen. Mae'r prosiect bellach wedi'i ailddiffinio, i gynnwys 

cyfuniad o brosiectau ynni, o Minewater, gwres o'r ddaear i wifren breifat o Fferm Wynt leol. 

Mae'r newid hwn yn y cyfeiriad datblygu wedi cael cymeradwyaeth y cyllidwr, Swyddfa Cyllid 

Ewropeaidd Cymru, (WEFO) felly bydd cynlluniau manwl nawr yn cymryd lle yn ystod 2021 fel 

y bydd y prosiect yn symud ymlaen i’r cam nesaf. 

 

Mae Prosiect Re-FIT yn cynnwys gwariant o £1.3m ar gyfer mesurau ynni effeithlon ar yr 
ystâd gorfforaethol, mae’r rhan fwyaf ohono’n cael ei ddefnyddio ar gyfer addysg. Roedd hyn 
yn cynnwys systemau gwresogi ac awyru newydd, paneli inswleiddio a phaneli PV. Y nod yw  
cefnogi ysgolion i leihau costau ac allyriadau ynni, ynghyd â sicrhau’r perfformiad gorau o ran 
yr ynni sy’n cael ei ddefnyddio yn adeiladau'r Cyngor. 
 
Er bod pandemig COVID-19 wedi achosi rhywfaint o oedi i'r cynlluniau, cychwynnodd ein 
contractwr y broses o gynnal arolygon o’r adeiladau i nodi’r mesurau arbed ynni. Yn ogystal â 
defnyddio llai o egni, a fydd yn arwain at ostyngiad sylweddol mewn costau ynni a chynnal a 
chadw blynyddol, bydd y cynlluniau uwchraddio hyn yn arwain at amgylchedd dysgu a gwaith 
mwy cyfforddus i ddisgyblion a staff. Mae'r adeiladau a ddewisir ymhlith y rhai lle gall 
newidiadau effeithlonrwydd ynni wneud y gwahaniaeth mwyaf. Disgwylir i gam cyntaf y cynllun 
gymryd tua saith mis i'w gwblhau ac mae disgwyl iddo ddechrau yn rhan olaf 2021. Yna bydd 
yr ail gam yn anelu i gynnwys mwy o adeiladau. Ymhlith yr ysgolion cyntaf i ymgymryd â'r 
mesurau arbed ynni mae Ysgol Gynradd Y Pîl, Ysgol Gynradd Llangynwyd, Ysgol Gynradd 
Porthcawl ac Ysgol Gynradd Bracla. 
 
Er mwyn cwrdd â'r amcan carbon niwtral/carbon net-sero erbyn 2030, bydd angen ehangu a  
chyflawni mwy yn gyflymach yn ogystal â chwblhau’r gwahanol brosiectau o fewn y Cynllun 
Ynni Clyfar yn gynt. Mae’r prosiectau hyn yn cyfrannu'n allweddol at strategaeth 
datgarboneiddio Llywodraeth Cymru (cyhoeddwyd Mawrth 2019) “Ffyniant i Bawb: Cymru 
Carbon Isel”. 
 

Ailgylchu 

Teimlwyd effaith COVID-19 ar nifer o'n gwasanaethau allweddol gan gynnwys ein 
gwasanaethau ailgylchu.  Fe'n gorfodwyd i atal ein gwasanaeth gwastraff gardd ddiwedd mis 
Mawrth ar ôl i'r contractwr sy’n troi gwastraff yr ardd yn gompost o ansawdd uchel roi'r gorau i 
fasnachu oherwydd effaith COVID-19 ar ei fusnes. Cafwyd contractwr newydd arall a 
chyfyngwyd y gwasanaeth i ddechrau i'r cartrefi hynny a oedd eisoes wedi’u cofrestru i'r 



cynllun heb godi unrhyw dâl i gydnabod yr anghyfleustra. Yn ddiweddarach, ail-agorwyd y 
cynllun ar gyfer cofrestriadau newydd. 

Caeodd canolfannau ailgylchu hefyd ac yna ailagor cyn 

gynted ag y gwnaeth LlC ganiatáu i ni wneud hynny. Yn 

sicr, cafodd cau'r safleoedd hyn effaith gyda’r cyfnod clo 

yn cyfrannu at gannoedd o dunelli yn fwy o wastraff ac 

ailgylchu yn cael eu rhoi allan ar garreg y drws. Er 

gwaethaf effaith y pandemig, gwnaethom ragori ar y  

targed cyfredol o 64% gan Lywodraeth Cymru gyda 

pherfformiad ailgylchu o 69.15% ar gyfer y flwyddyn 

2020-21. Roedd hyn hefyd yn welliant ar yr hyn a 

gyflawnwyd gennym yn 2019-20 sef 67.66%. Efallai bod 

Cymru yn wlad fach, ond o ran ailgylchu, rydyn ni'n 

rhagori. Ni bellach yw'r trydydd ailgylchwr gorau yn y 

byd, a nawr mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr yn cefnogi ymgyrch Cymru gyfan i'n codi i’r safle 

cyntaf. 

 Gwariwyd buddsoddiad newydd o £238,000 gan 
Lywodraeth Cymru ar gerbydau casglu, cynwysyddion a chyfleusterau depo i ddiogelu casglu 
cewynnau a chynhyrchion hylendid amsugnol eraill (AHP). Mae'r buddsoddiad hwn wedi 
galluogi'r gwasanaeth i fod yn fwy effeithlon a pharhau i ddargyfeirio cynhyrchion AHP i ffwrdd 
o safleoedd tirlenwi. Mae'r holl elfennau ailgylchadwy hyn yn cael eu tynnu a'u hail-ddefnyddio 
i greu cynhyrchion newydd fel byrddau ffibr, paneli acwstig a 
llawer mwy. Gohiriwyd y broses dendro ar gyfer ailgylchu 
sbwriel stryd, ond fe'i dyfarnwyd yn gynnar yn 2021 a bydd yn 
weithredol o 1 Awst.  
 
Dechreuodd y gwaith ym mis Medi 2020 o adeiladu canolfan 
ailgylchu gymunedol fodern newydd ar Ystâd Ddiwydiannol 
Village Farm yn Y Pîl, i'r gorllewin o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont 
ar Ogwr. Gohiriwyd gweithredu contractau yn 2020, ond 
cwblhawyd y ganolfan newydd ym mis Mehefin 2021. Fel rhan 
o'r cynlluniau, mae siop ailddefnyddio debyg i'r un yng 
nghanolfan gymunedol Maesteg yn cael ei sefydlu; lle gellir 
gwerthu eitemau cartref sydd mewn cyflwr da. Bydd gan y 
ganolfan, y disgwylir iddi agor ym mis Hydref 2021, fwy o 
gapasitii ar gyfer cerbydau a lonydd osgoi i ganiatáu mynediad 
haws i breswylwyr sy'n defnyddio'r cyfleuster hwn. Bydd system 
lefelau gwahanol ar waith yn yr iard gyda rampiau i fyny at y 
sgipiau ag ochrau uwch a chanopi i amddiffyn rhag y tywydd. 
Fel rhan o'r cynllun hwn, mae gwaith datblygu hefyd yn digwydd 
i wella cyffordd yr ystâd â'r A48. 

O ddiwedd mis Mawrth 

2020 hyd ddiwedd mis 

Gorffennaf 2020, bu 

cynnydd o 17% yn yr 

ailgylchu a gasglwyd o 

gartrefi o'i gymharu â'r un 

cyfnod y llynedd.  Mae hyn 

yn cynnwys dros 700 

tunnell ychwanegol o wydr, 

450 tunnell o fwyd, 284 

tunnell ychwanegol o 

gardbord a bron i 200 

tunnell o blastig a chaniau.  

 

Dirprwy Arweinydd Hywel 
Williams 

“Bydd y ganolfan ailgylchu 
gymunedol newydd hon yn 

galluogi miloedd o aelwydydd 
i ailgylchu hyd yn oed mwy 
o’u gwastraff.  Bydd gan y 

cyfleuster modern fynediad 
gwell a bydd yn cynnwys 

mwy o gilfachau na'r safle yn 
Tythegston” 

 



 Ymunodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr â Cadwch Gymru’n Daclus i 
gefnogi Caru Cymru (Love Wales), fel rhan o’n 
prosiect ‘Caru... a’i Chadw’n Lân!’ fel rhan o’r 
fenter fwyaf erioed i ddileu sbwriel a gwastraff.   
Dechreuodd yr ymgyrch hon gyntaf ym 
Mhorthcawl yn 2019 ac ers hynny mae wedi 
ehangu. Mae’r prosiect yn cynnwys 
Cynghorau cymunedol ac ysgolion ym 
Mhorthcawl, Corneli, Y Pîl, Mynydd Cynffig, 
Cefn Cribwr a Bracla, gan annog preswylwyr i 
ofalu am yr amgylchedd trwy fabwysiadu 
arferion da o fynd â sbwriel adref a glanhau ar 
ôl cŵn, i ailgylchu pan fyddan nhw allan, 

ailddefnyddio ac atgyweirio.  Mae arwyddion newydd a ddyluniwyd gan ddisgybl ysgol gynradd 
fel rhan o'r ymgyrch 'Caru…a’i Chadw’n Lân!' yn annog pobl i beidio â gollwng sbwriel ac yn 
tynnu sylw at ganlyniadau hynny wedi'u gosod ar finiau a physt lampau ledled Corneli, Y Pîl, 
Mynydd Cynffig a Chefn Cribwr.  Fel rhan o'r prosiect, cymerodd blant ran mewn arolwg o 
amgylch strydoedd a pharciau cyfagos, gan gofnodi'r holl wahanol fathau o sbwriel y daethon 
nhw o hyd iddyn nhw, a chodi sbwriel eu hunain. Yn y cyfamser cymerodd tua 250 o blant ran 
yn un o ddiwrnodau traeth SeaQuest. Yna fe wnaethon nhw ddefnyddio eu profiadau fel 
ysbrydoliaeth i greu posteri yn annog pobl i beidio â gollwng sbwriel gan dynnu sylw at y 
canlyniadau hynny. 
 
Cyn bo hir, byddwn yn lansio fersiwn ddigidol o’r ddarpariaeth ar gyfer ysgolion yng Nghwm 
Ogwr a byddwn yn parhau i weithio gyda Cadwch Gymru’n Daclus i sefydlu hybiau sbwriel 
newydd pan fydd cyfyngiadau COVID-19 yn caniatáu fel y gall gwirfoddolwyr gael mynediad at 
offer ar gyfer casglu sbwriel. Rydym hefyd yn bwriadu cyflwyno mwy o orsafoedd bagiau 
gwastraff cŵn ar gyfer perchnogion anifeiliaid anwes os ydyn nhw wedi eu hanghofio ar daith 
gerdded yn ogystal â biniau lliwgar i annog pobl i beidio â gollwng gwm ar y llawr. 
 

Plannu coed 

Yn dilyn y datganiad Llywodraeth Cymru ei bod yn argyfwng hinsawdd ym mis Ebrill 2019 a’u 
hymrwymiad i wireddu y byddai’r sector gyhoeddus yn garbon niwtral erbyn 2030, fe 
ddechreuon ni baratoi rhaglen a fyddai’n ymateb i’r argyfwng hinsawdd, rhaglen a fydd yn 
gweithio i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae'r Cyngor yn cydnabod y bydd cynyddu 
cwmpas rhywogaethau coed brodorol yn helpu i ddiogelu bioamrywiaeth ac yn ychwanegu at 
wytnwch yr amgylchedd. Yn ogystal, mae gan blannu coed fanteision ychwanegol o ran 
gwelliannau ecolegol, cydlyniant cymunedol a buddion llesiant. 



Mae plannu coed yn effeithiol yn dilyn y cyngor a’r wyddoniaeth orau er mwyn sicrhau ‘y 
goeden iawn yn y lle iawn’. I'r perwyl hwn, comisiynodd y Cyngor Environment Systems i 
baratoi protocol yn seiliedig ar nodi'r safleoedd oedd gyda'r gwasanaethau ecosystem gorau, 
e.e. gwanhau llifogydd, cynyddu bioamrywiaeth a dal carbon y gellid ei gymhwyso i asedau 
sy'n eiddo i'r Cyngor.  Nododd y protocol bod 5 safle gyda'r potensial ar gyfer plannu tua 
15,000 o goed.  Mae'r strategaeth i symud ymlaen yn cael ei pharatoi ar hyn o bryd. 

Prosiectau Gwella Gwarchodfeydd Natur Lleol 

Ar hyn o bryd mae yna 5 Gwarchodfa Genedlaethol Leol ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: 
 

• Gwarchodfa Natur Leol Craig y Parcau 

• Gwarchodfa Natur Leol Frog Pond Wood 

• Gwarchodfa Natur Leol Cynffig 

• Gwarchodfa Natur Leol Comin Locks 

• Gwarchodfa Natur Leol Coed Tremaen 
 

Mae'r safleoedd hyn yn cynnwys nifer o nodweddion bywyd gwyllt a thirwedd pwysig o 
bwysigrwydd rhanbarthol, sydd wedi arwain at dderbyn statws fel Gwarchodfeydd Natur Lleol. 
Mae miloedd o ymwelwyr yn ymweld â’r safleoedd hyn bob blwyddyn. Mae’n bwysig iawn felly 
eu bod yn hawdd ymweld â nhw ac yn gofalu am eu hiechyd a’u diogelwch. Mae 
Gwarchodfeydd Natur Lleol hefyd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a 
chynnwys gwirfoddolwyr yn eu rheolaeth. 
 

Astudiaeth achos: Ysgol Gyfun Brynteg 
 
Mae Ysgol Gyfun Brynteg yn enghraifft wych o gynyddu’r gorchudd  coed a darparu buddion 
cymunedol.  Mae'r ysgol yn ceisio cynyddu ei thiroedd gwyrdd i'r eithaf i wella dysgu yn yr awyr 
agored, gwella'r ecoleg, a datblygu'r ysgol fel hyb cymunedol.  Darparodd tîm adnoddau naturiol  
y Cyngor gefnogaeth a mewnbwn technegol i’r cynllun. Roedd y cynllun yn cynnwys nifer o 
elfennau gan gynnwys uwch gynllun cyffredinol i sicrhau bod y prosiect yn llwyddiant.  
Cysylltwyd â phensaer tirlunio lleol i baratoi’r uwch gynllun.  Roedd y tîm hefyd yn cynnwys yr 
elusen Llais y Goedwig i weithio gyda'r ysgol i nodi ardaloedd plannu coed y gallai staff a'r 
disgyblion gael mynediad atyn nhw.  Plannwyd mil o goed. Ariannwyd y prosiect gan Gyngor 
Tref Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 

 



Oherwydd cyfyngiadau’r clo, ni fu'n ymarferol ymgymryd â'r gweithgareddau gwella arferol; 
fodd bynnag, canolbwyntiwyd ar ymestyn Gwarchodfa Natur Leol Frog Pond Wood a datgan 
bod Parc Bedford yn Warchodfa Natur Leol. Bydd y ddau gynnig yn darparu cyfleoedd 
ychwanegol ar gyfer gwaith rheoli sy'n cynnwys y gymuned leol. 
 
Gwnaethom gomisiynu Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru i baratoi 
cynllun rheoli i gefnogi'r datganiad o Barc Bedford fel Gwarchodfa Natur Leol. Mae estyniad 
Gwarchodfa Natur Leol Frog Pond Wood i gynnwys Village Farm Meadow wedi'i gynnwys yn y 
prosiect Magnificent Meadows. Cymeradwywyd y ddau safle ar gyfer dynodiad Gwarchodfa 
Genedlaethol Leol ym mis Ebrill 2021. 
 
Cynlluniau bioamrywiaeth cymunedol  

Yn ystod cyfnod clo COVID-19, buom yn gweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Pen-y-bont ar Ogwr i benderfynu sut roedd preswylwyr yn defnyddio mannau gwyrdd ac a 
oedden nhw’n defnyddio ac yn gwerthfawrogi'r lleoedd hyn yn fwy o ganlyniad i weithgaredd 
awyr agored cyfyngedig. Gwnaethom baratoi arolwg a'i hyrwyddo trwy lwyfannau cyfryngau a 
chyfryngau cymdeithasol y Cyngor. Helpodd y grŵp rhwydwaith gwirfoddolwyr, sy'n cynnwys 
yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, Parc Gwledig Bryngarw ymhlith eraill, i godi ymwybyddiaeth 
o'r arolwg trwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol. Cafwyd 586 o ymatebwyr ac roedd y 
canfyddiadau fel a ganlyn:  



 



Ymgyngori a chysylltu drwy'r cyfryngau 

cymdeithasol 
 

Drwy gydol y flwyddyn buom yn cynnal amrywiaeth o ymgynghoriadau i ganfod eich barn a 
goleuo ein penderfyniadau. Mae gennym dudalen we bwrpasol sy'n darparu'r manylion ar ein 
gweithgareddau ymgynghori https://www.bridgend.gov.uk/my-Council/equalities-and-
engagement/consultations/. 
 
Parhaodd y cynnydd wrth sicrhau bod fersiynau hawdd eu darllen o’r ymgynghoriadau ar gael, 
er enghraifft cyllideb ‘Addas ar gyfer y Dyfodol’ ac ymgynghoriadau Uwchgynllun Canol Tref 
Pen-y-bont ar Ogwr. Gwnaethom hefyd greu fersiynau ar gyfer pobl ifanc i annog pobl ifanc i 
gymryd rhan. 
 
Yn ystod yr ymgynghoriad cyllideb ‘Addas ar gyfer y Dyfodol’; gwnaethom ddefnyddio 
deunyddiau hyrwyddo fel posteri, hysbysebu radio, fideos a Chwestiynau Cyffredin ar-lein i 
godi ymwybyddiaeth o'r ymgynghoriad ac i annog cymaint a bo modd o bobl i gysylltu. 
Gwnaethom gyhoeddi gwybodaeth gyllideb ddwyieithog i sianeli corfforaethol Facebook, 
Twitter, Instagram a LinkedIn y Cyngor trwy gydol y cyfnod ymgynghori i godi ymwybyddiaeth 
o'r ymgynghoriad ac i annog dinasyddion i rannu eu barn ar y cynigion. 
 
Gwnaethom baratoi fideo i esbonio a phwysleisio pwysigrwydd cymryd rhan ynghyd â 
phedwar fideo oedd yn cynnwys yr Arweinydd, y Dirprwy Arweinydd, y Prif Weithredwr a'r 
Maer Ieuenctid. Gwnaethom gysylltu â Chynghorau Tref a Chymuned yn ogystal â Chyngor 
Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, Aelodau etholedig a Fforwm Cydlyniant Cymunedol a 
Chydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr. 
 
Yn ystod y cyfnod ymgynghori, fe gyrhaeddodd cynnwys y cyfryngau cymdeithasol 'Addas ar 
gyfer y Dyfodol'  512,768 o bobl gyda 79 o sylwadau, 141 achos o rannu, 165 o ymatebion, 
122 o bleidleisiau mewn poliau, 5,257 achos o wylio fideo a 2,248 achos o glicio trwodd i'r 
dudalen ymgynghori ar y gyllideb ar wefan yr awdurdod lleol.  
 
Cyfryngau cymdeithasol 
 
Oherwydd effaith COVID-19, roeddem yn dibynnu'n helaeth ar y cyfryngau cymdeithasol a 
sianeli ar-lein i gysylltu â'r cyhoedd. Treblodd y cynnwys ar gyfer sianeli’r cyfryngau 
cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont trwy gydol 2020 ac mae nifer y dilynwyr 
wedi cynyddu ar draws ein platfformau. 
 

Nifer y dilynwyr  

Twitter (Saesneg) 13,790 

Twitter (Cymraeg)  290 

Facebook (Saesneg)  16,869 

Facebook (Cymraeg)  183 

Instagram (dwyieithog)  2,870 

LinkedIn (dwyieithog) 4,816 

 

Cafodd y pandemig effaith sylweddol ar nifer y rhyngweithiadau ar y cyfryngau cymdeithasol.  
Wrth i'r wlad fynd i mewn i gyfnod clo ac wrth i gyfathrebu symud ar-lein, bu cynnydd o 53% 
yn y defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol ar draws amrywiol lwyfannau ar-lein y Cyngor. 
 

Chwarter ariannol  2019-2020 2020-2021 

https://www.bridgend.gov.uk/my-Council/equalities-and-engagement/consultations/
https://www.bridgend.gov.uk/my-Council/equalities-and-engagement/consultations/


C1  18,038 56,241 

C2  18,619 23,683 

C3  16,186 25,637 

C4  29,579 20,470 

Cyfanswm 82,422 126,031 

 
Cyfathrebu digidol 
 
Ym mis Mehefin 2020, sefydlodd y Cyngor blatfform cyfathrebu digidol newydd o’r enw 
govDelivery – sef system farchnata e-bost sy’n anfon negeseuon yn uniongyrchol i flychau e-
bost preswylwyr yn yr iaith o’u dewis. Ar hyn o bryd mae 36,987 o danysgrifwyr Saesneg a 
228 o danysgrifwyr Cymraeg sy'n derbyn e-byst diweddaru COVID-19 wythnosol. 
Ers y lansiad, rydym wedi cyhoeddi 112 o fwletinau wythnosol sy'n darparu gwybodaeth, 
cyngor ac arweiniad amserol ar y pandemig COVID-19 a gwasanaethau'r Cyngor. 
Gwnaethom hefyd anfon bwletinau annibynnol ar gyfer profi cymunedol a gwybodaeth am 
gyfyngiadau lleol.   Cliciwyd ar 130,529 o ddolenni o fewn y bwletinau - mae'r tabl isod yn rhoi 
dadansoddiad o'r defnydd o govDelivery ers ei lansio ym mis Mehefin. 
 

Iaith Tanysgrifwyr Nifer y 
bwletinau 

Cyfanswm 
cyfartalog e-

byst sy’n 
cael eu hagor 

Cyfanswm 
cliciau ar 
ddolenni 

mewn 
bwletin 

Cliciau 
cyfartalog ar 

ddolenni fesul 
bwletin 

Saesneg 36,987 56 30,199 129,883 2,319 

Cymraeg 228 56 140 643 12 

 

Gwefan 
 
Ar ddechrau'r pandemig, gwnaethom greu hyb oedd yn cynnwys gwybodaeth bwrpasol ar 

gyfer COVID-19 ar hafan gwefan y Cyngor  https://www.bridgend.gov.uk/my-

Council/performance-plans-and-reports/coronavirus-COVID-19-latest-information-and-advice/ 

yn darparu mynediad hawdd at wybodaeth, cyngor ac arweiniad i breswylwyr a busnes. 

 

Mae hyn yn cynnwys: 

• Y newyddion diweddaraf 

• Cynllun olrhain cysylltiadau 

• Cefnogaeth i fusnesau COVID-19 

• Plant, pobl ifanc a COVID-19 

• Helpu eich cymuned yn ystod y pandemig 

• Cefnogaeth i bobl yn y pandemig 

• Cyfleusterau profi Covid-19 

• Archebu pecynnau profion  

 
Gwnaethom gefnogi partneriaid fel Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, Heddlu De Cymru, 
Cynghorau tref a chymuned i ledaenu gwybodaeth, trwy ddefnyddio ein sianeli cyfathrebu i 
rannu gwybodaeth a gynhyrchwyd ganddynt. Gwnaethom hefyd greu ein chatbot ‘Oggie’ a 
lansio  Facebook Messenger i ymgorffori blociau allweddol i gynorthwyo hefyd o ran cyfeirio 
preswylwyr at y wybodaeth berthnasol yn gyflym ac yn hawdd. 

 

https://cwmtafmorgannwg.wales/
https://www.south-wales.police.uk/


Gwnaethom greu tudalen bwrpasol ar y we sef ‘Cefnogaeth i bobl yn y pandemig’ a oedd yn 
cynnwys gwneud pobl yn ymwybodol bod cefnogaeth ar gael mewn amrywiaeth o wahanol 
ieithoedd gyda chysylltiadau ag adnoddau amlieithog Llywodraeth Cymru. 
https://www.bridgend.gov.uk/my-Council/performance-plans-and-reports/coronavirus-COVID-
19-latest-information-and-advice/support-for-people-in-the-pandemic/ 

 

Er mwyn cyrraedd a chysylltu â thrigolion heb fynediad at lwyfannau digidol, gwnaethom 
ddosbarthu taflenni i bob cartref yn y fwrdeistref gan dynnu sylw at y gefnogaeth a oedd ar 
gael gan y Cyngor yn ystod y pandemig.  Buom yn gweithio'n agos gyda sefydliadau ymbarél, 
e.e. Fforwm Cydlyniant Cymunedol a Chydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas 
Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr, i ddosbarthu gwybodaeth i grwpiau penodol. 

 

Cyfathrebu yn ystod COVID-19 
 

1,095 o ddatganiadau i’r cyfryngau  3 rhifyn o gylchlythyr staff Bridgenders 

90 diweddariad dyddiol ar gyfer COVID-19  

502 o negeseuon staff mewnol - gan 

gynnwys 52 e-bost ar adnoddau ar gyfer 

llesiant staff  

73 diweddariad newyddion bob yn ail wythnos  

Cyfathrebu trwy fideo ar gyfer Diwrnod VE, 

ymgyrch Arwyr nad ydyn nhw’n cael eu 

Cydnabod, ymgyrch Cadwch Gymru’n 

Ddiogel  

39 colofn yn Seaside News   

 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cydnabod ymdrech gyfathrebu’r Cyngor yn 

ystod y pandemig fel enghraifft o arfer da.  http://www.wlga.wales/communicating-with-

bridgend-residents-during-COVID-19-bridgend-cbc 

 

 
  

https://www.bridgend.gov.uk/my-council/performance-plans-and-reports/coronavirus-covid-19-latest-information-and-advice/support-for-people-in-the-pandemic/
https://www.bridgend.gov.uk/my-council/performance-plans-and-reports/coronavirus-covid-19-latest-information-and-advice/support-for-people-in-the-pandemic/
https://www.bavo.org.uk/
https://www.bavo.org.uk/
http://www.wlga.wales/communicating-with-bridgend-residents-during-covid-19-bridgend-cbc
http://www.wlga.wales/communicating-with-bridgend-residents-during-covid-19-bridgend-cbc


Perfformiad Ariannol  

Mae ein hamgylchedd ariannol yn dod yn fwyfwy heriol. Mae angen i ni sicrhau arbedion 
digynsail yn y dyfodol na ellir ond eu sicrhau drwy newid y ffordd yr ydym yn gweithio a newid 
y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu.  Y llynedd, tua £470.91 miliwn oedd cyfanswm gros 
yr arian a wariwyd gennym ar ddarparu gwasanaethau i'n dinasyddion a buddsoddi yn ein 
tirlun a’n isadeiledd. Roedd y cyfanswm a oedd ar gael i ni ei wario’n yn dod o’r tair prif 
ffynhonnell a restrir isod. 

 

Gwariant Refeniw 
Mae ein gwariant refeniw yn cynrychioli costau o ddydd i ddydd fel cyflogau, offer, 
cyflenwadau a gwasanaethau. Ein gwariant refeniw net yn 2020-21, ar ôl priodoli i gronfeydd 
wedi'u clustnodi ac incwm ychwanegol o'r dreth gyngor oedd £286.453 miliwn. Mae’r tabl isod 
yn dangos y gwariant a chyfran y gwariant fesul amcan llesiant yn 2020-21, a gwariant ar 
wasanaethau craidd a swyddogaethau statudol eraill: 
 

Amcan llesiant ar gyfer 

2020-21 

Cyllideb 
Ddiwygiedig 

2020-21 
(£’Miliwn) 

Alldro 
Gwirioneddol 

2020-21 
(£’Miliwn) 

Gorwariant/(Tanwariant) 
Gwirioneddol  

2020-21 (£’Miliwn) 

1. Cefnogi economi 
lwyddiannus 

54.345 53.674 (0.672) 

2. Helpu pobl i fod yn fwy 
hunan ddibynnol 

56.879 55.195 (1.683) 

3. Defnydd doethach o 
adnoddau 

4.781 4.576 (0.205) 

4. Gwasanaethau craidd a 
swyddogaethau statudol 

170.881 173.008 2.128 

CYFANSWM 286.885 286.453 -0.432 

 

Gwariant Cyfalaf 
Mae hyn yn cynrychioli ein gwariant ar ysgolion ac isadeiledd fel ffyrdd, pontydd ac adeiladau.  

Bydd yr asedau hyn o fudd i’r gymuned dros gyfnod maith a chaiff y gwariant ei gyllido i 

raddau helaeth â benthyciadau a grantiau cyfalaf. Roedd ein gwariant cyfalaf yn 2020-21 yn 

£23.461 miliwn. Roedd y prif brosiectau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 

• £1.762 miliwn Hyb Diwylliannol Neuadd y Dref Maesteg  

• £1.643 miliwn Adnewyddu Priffyrdd a Llwybrau Troed  

• £1.518 miliwn Cerbydau Fflyd  

• £1.414 miliwn Teithio Egnïol (Active Travel) - Parc Technoleg Pencoed 

• £1.406 miliwn Adleoli’r Ganolfan Ailgylchu 

• £1.367 miliwn Grant Cyfalaf Cynnal a Chadw Ysgolion 

• £1.358 miliwn Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl  

• £1.184 miliwn Ysgol Gyfun Brynteg - Hyb y Dwyrain 

• £1.102 miliwn ar gyfer ystafelloedd symudol i Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig  



Grantiau 
Cawsom hefyd grantiau refeniw penodol gan y llywodraeth yn ychwanegol at ddyraniadau'r 
Grant Cynnal Refeniw a Threthi Annomestig craidd a'r Cymhorthdal Budd-dal Tai, sef 
cyfanswm o £124.770 miliwn yn ystod 2020-21, yr oedd modd i ni ei ddefnyddio'n 
ychwanegol at ein cyllidebau refeniw ein hunain. Roedd y prif grantiau a gafwyd yn ystod 
2020-21 yn cynnwys: 
 

• £6.307  miliwn – Grant Ôl-16 

• £38.189 miliwn - Grant Incwm DWP   

• £8.179  miliwn – Grant COVID-19  

• £5.955  miliwn – Grant Cefnogi Pobl 

• £4.953  miliwn – Grant Gwella Addysg 

• £4.980  miliwn – Grant Datblygu Disgyblion 

• £2.922  miliwn – Grant Dechrau'n Deg 

• £1.787  miliwn – Grant Teuluoedd yn Gyntaf 
 
Mae’r siartiau canlynol yn rhoi crynodeb o ble y daeth yr arian ac ar beth y gwariwyd yr arian: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  



Yr Hyn a Ddywedodd Ein Rheoleiddwyr Amdanom  
 

Archwilio Cymru 
 

Bydd rheoleiddwyr allanol yn craffu ar waith y cyfan o Gynghorau Cymru er mwyn sicrhau ein 
bod yn gwneud defnydd effeithlon ac effeithiol o arian cyhoeddus er mwyn sicrhau budd i'n 
cymunedau.  Mae Archwilio Cymru yn cynnal rhaglen flynyddol o waith archwilio ac asesu o 
fewn y Cyngor, a bydd casgliadau'r cyfan o’r gwaith hwn yn cael ei gofnodi drwy gyfrwng 
Crynodeb Archwilio Blynyddol (a elwid gynt yn Adroddiad Gwella Blynyddol). Cyhoeddwyd yr 
adroddiad diweddaraf sydd ar gael ym mis Mawrth 2021. 
 https://archwilio.cymru/publication/bridgend-county-borough-Council-annual-audit-summary-
2020 
 
Ardystiodd yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol ar 
gyfer cynllunio ar gyfer gwelliannau ac adrodd yn ôl, ac mae'n credu ei fod yn debygol o 
fodloni gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.  Cyhoeddodd yr Archwilydd 
Cyffredinol y dystysgrif yn cadarnhau bod yr archwiliad o gyfrifon ar gyfer 2019-20 wedi'i 
gwblhau, a gellir cyrchu ffeithiau a ffigurau allweddol datganiadau ariannol 2019-20 yma: 
https://audit.wales/infographics/local-Council/bridgend-county-borough-Council 
 
Ni wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol unrhyw argymhellion ffurfiol yn ystod y flwyddyn. Roedd 
rhai cynigion ar gyfer gwella cynaliadwyedd ariannol, y gellir eu gweld trwy'r ddolen yn y tabl 
isod. Roedd effaith y pandemig yn golygu nad oedd yr adolygiadau archwilio lleol mor eang y 
tro hwn. Disgwylir i raglen arferol o adolygiadau archwilio ailddechrau yn 2021-22. 
Mae'r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn ymchwilio i faterion ar raddfa genedlaethol er mwyn 
rhannu arfer da a gwneud argymhellion ynghylch sut y gall cyrff cyhoeddus gyflwyno 
gwelliannau. Roedd y materion a drafodwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys Mynd i'r afael â 
thwyll, Cysgu allan, Deddfu gwell, a Masnacheiddio mewn llywodraeth leol. Gellir cyrchu'r 
adroddiadau hyn drwy'r dolenni isod. 
 

Adolygiadau Perfformiad ac Archwilio (lleol)  
 

Dolen 

Cynaliadwyedd ariannol  
 
 

https://www.audit.wales/sites/default/files/pdf_
6_11.pdf 

Adolygiadau Perfformiad ac Archwilio 
(cenedlaethol) 

Dolen 

Gwella ein Perfformiad:  Mynd i’r Afael â Thwyll 
yng Nghymru (Gorffennaf 2020) 

https://www.audit.wales/publication/raising-
our-game-tackling-fraud-
wales#:~:text=The%20sums%20lost%20annu
ally%20in,prevalent%20crimes%20in%20soci
ety%20today. 
 

Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; 
Cyfrifoldeb i Neb (Gorffennaf 2020) 

https://www.audit.wales/sites/default/files/202
0-11/Rough-sleeping-Eng_0.pdf 

Deddfu Gwell (Medi 2020) https://www.audit.wales/sites/default/files/Thin
k%20piece_better_law_making_10.pdf 
 

Masnacheiddio mewn Llywodraeth leol (Hydref 
2020) 

https://www.audit.wales/sites/default/files/202
0-11/Commercialisation-english.pdf 
 

 

https://audit.wales/infographics/local-council/bridgend-county-borough-council
https://www.audit.wales/sites/default/files/pdf_6_11.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/pdf_6_11.pdf
https://www.audit.wales/publication/raising-our-game-tackling-fraud-wales#:~:text=The%20sums%20lost%20annually%20in,prevalent%20crimes%20in%20society%20today
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Estyn 

Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.  Pwrpas 
Estyn yw darparu gwasanaeth arolygu a chynghori ynghylch ansawdd a safonau addysg a 
hyfforddiant yng Nghymru.  Oherwydd pandemig COVID-19 ni chafwyd unrhyw arolygiadau 
craidd o ysgolion, ond cyfrannodd ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr a chymryd rhan mewn nifer o 
adolygiadau thematig gan gynnwys yr adolygiad ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru yn ogystal â sut y 
defnyddiodd ysgolion a cholegau’r grant Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau (RRRS) neu’r grant 
dal i fyny ar gyfer dysgwyr ôl-16. Gellir gweld yr adroddiadau hyn ac eraill yma: 
https://www.estyn.gov.wales/improvement-resources-search 

 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)  

 
Bydd AGC yn gwerthuso perfformiad gwasanaethau cymdeithasol (gwasanaethau plant ac 

oedolion) yn flynyddol ac yn cyhoeddi eu canfyddiadau a'u hargymhellion mewn llythyr at 

Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, nid oedd y 

llythyr perfformiad gan AGC wedi'i gyhoeddi eto. 

 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

 
Ar 9 Mawrth 2020, fe wnaeth Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru gais 

o dan Adolygiad Adran 20 i arferion caffael naw corff cyhoeddus yng Nghymru. Ymdrinnir â 

gwybodaeth am yr adolygiad hwn ar dudalen 40 yr adroddiad hwn.  

  

https://www.estyn.gov.wales/improvement-resources-search


Themâu pwysig sy’n tanategu ein gwaith 
 

Fframwaith Rheoli Perfformiad 
Rheoli perfformiad yw gweithredu mewn ymateb i berfformiad gwirioneddol er mwyn gwneud 

canlyniadau ar gyfer defnyddwyr a’r cyhoedd yn well nag y bydden nhw wedi bod fel arall. 

Gallwch weld ein Fframwaith Rheoli Perfformiad yma: 

https://www.bridgend.gov.uk/media/2281/bcbc-performance-management-

framework-2017-version.pdf  

Craffu ar ein perfformiad 
Mae pwyllgorau trosolwg a chraffu’n rhan werthfawr o’r broses dryloyw a democrataidd.  Mae’r 
pwyllgorau hyn yn cefnogi gwaith y cyngor yn ei gyfanrwydd gyda’r nod o wella gwasanaethau 
cyhoeddus. Gallwch weld rhagor o wybodaeth am eu rôl craffu yma:  
 

https://www.bridgend.gov.uk/my-Council/democracy-and-elections/overview-and-scrutiny-
committees/ 
 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 
Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth drwy ein holl 
wasanaethau ac yn ymroi i drin ein preswylwyr, ein cwsmeriaid, ein gweithwyr a'n hymwelwyr 
â pharch, wrth ddarparu gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion unigol pobl. Mae'r adroddiad 
blynyddol mwyaf diweddar a gyhoeddwyd yn Gymraeg ym mis Ebrill 2021, ar gael isod 
ynghyd â gwybodaeth bellach am ein hymdrechion i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac 
amrywiaeth: 
 
https://www.bridgend.gov.uk/my-Council/equalities-and-engagement/equality-and-diversity/  

Y Gymraeg 
Rydym wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal ein busnes 
cyhoeddus. Mae ein strategaeth bum mlynedd yn manylu ar sut y byddwn yn cydymffurfio â 
safonau’r Gymraeg, a sut rydym yn bwriadu hyrwyddo'r iaith a'r diwylliant ymhlith gweithwyr a 
thrigolion. Mae adroddiad blynyddol y Gymraeg diweddaraf, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 
2021 ar gael i'w ddarllen yma: 
 
https://www.bridgend.gov.uk/my-Council/equalities-and-engagement/welsh-language/ 
 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr (PSB) 
Grŵp o sefydliadau yn y sector cyhoeddus a sefydliadau dielw sy’n gweithio gyda’i gilydd i 

wella Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) Pen-

y-bont ar Ogwr.  Ym mis Gorffennaf 2021 cyhoeddodd PSB ei drydydd adroddiad blynyddol yn 

tynnu sylw at y gweithgareddau y mae wedi'i gyflawni yn ystod 2020-21. Gallwch ddarllen yr 

adroddiad llawn yma: 

 

 https://www.bridgend.gov.uk/media/11185/bridgend-public-service-board-annual-report-2020-

to-2021.pdf 

 

 

 

 

https://www.bridgend.gov.uk/media/2281/bcbc-performance-management-framework-2017-version.pdf
https://www.bridgend.gov.uk/media/2281/bcbc-performance-management-framework-2017-version.pdf
https://www.bridgend.gov.uk/my-Council/democracy-and-elections/overview-and-scrutiny-committees/
https://www.bridgend.gov.uk/my-Council/democracy-and-elections/overview-and-scrutiny-committees/
https://www.bridgend.gov.uk/my-council/equalities-and-engagement/equality-and-diversity/
https://www.bridgend.gov.uk/my-Council/equalities-and-engagement/welsh-language/
https://www.bridgend.gov.uk/media/11185/bridgend-public-service-board-annual-report-2020-to-2021.pdf
https://www.bridgend.gov.uk/media/11185/bridgend-public-service-board-annual-report-2020-to-2021.pdf


Rheoli risg 

 
Gyda galwadau cynyddol ar wasanaethau mewn cyfnod lle ceir pwysau cynyddol ar gyllid, 
mae rheoli risgiau’n effeithiol yn parhau i fod yn rhan hanfodol o’r fframwaith ar gyfer sicrhau 
llywodraethu corfforaethol da. 
Oherwydd pandemig COVID-19, rydym wedi adolygu'r asesiad risg corfforaethol yn barhaus i 

ystyried risgiau cysylltiedig â COVID-19. Gellir gweld y gofrestr risg ddiweddaraf yma:  

https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/s25102/CRA%20June%202021.pdf?LLL=0 

Datganiad cryno o’r sefyllfa ar ddiwedd blwyddyn 

Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd 15 risg gorfforaethol (Corporate Risk - CR) ar y gofrestr risg. 

Roedd y risgiau hyn  yn cynnwys ychwanegu CR14 Cau ysgolion/cau ysgolion yn rhannol a 

CR15 Nid yw ysgolion yn gallu cynnal safonau addysgol ar y gofrestr yn ddiweddar.  Mae'r 

tabl isod yn nodi’r sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn. 

 

Statws risg Nifer 

Uchel 6 

Canolig 6 

Isel 3 

 

Edrych tua’r dyfodol  

 

Cyflwynwyd mesurau llywodraethu corfforaethol ychwanegol i sicrhau bod risgiau priodol yn 
cael eu trosglwyddo i'r Bwrdd Rheoli Corfforaethol (Corporate Management Board - CMB).   
Fe sefydlwyd grŵp ‘Arian’, sy’n cynnwys penaethiaid gwasanaethau yn bennaf, i ddarparu 
cefnogaeth weithredol i’r grŵp strategol ‘Aur’ - sy’n cynnwys CMB - a gwneud argymhellion i’r 
Cabinet. Yn ystod cyfnodau cychwynnol y cyfnod clo, byddai grwpiau Arian ac Aur yn cwrdd 
yn wythnosol i asesu materion a risgiau COVID-19. Pan fyddai angen, byddai 
penderfyniadau'n cael eu uwch gyfeirio at y Cabinet/CMB i'w cymeradwyo'n derfynol. 
 
Mae mwyafrif y risgiau ar y gofrestr risg wedi aros yn eu hunfan ac eithrio CR2 Nid yw'r 
Cyngor yn gallu cyflawni trawsnewidiad gan gynnwys arbedion ariannol y cytunwyd arnyn 
nhw, a gynyddodd o 4 i 8 (sy'n parhau i fod yn risg isel) a CR13 Bywiogi'r economi ac adferiad 
economaidd, sydd yn parhau i fod yn risg ganolig ond mae ei sgôr wedi cynyddu o 8 i 10. Mae 
dwy risg wedi symud o statws risg canolig i risg uchel.  Cynyddodd sgôr risg CR11 Adfer ac 
Ail-sefydlu Gwasanaethau a CR12 Iechyd y Cyhoedd ac Amddiffyn y Cyhoedd a gynyddodd o 
10 i 15 ar y gofrestr.  
 
Mae pandemig COVID-19 wedi arwain at weithredu ffyrdd newydd o weithio, ar gyfer 
gwasanaethau’r swyddfa gefn a gwasanaethau’r rheng flaen, gan gynnwys gofal cymdeithasol 
oedolion ac ysgolion. Mae hyn wedi arwain at gostau ychwanegol a baich gweithredol 
cynyddol i fodloni canllawiau iechyd a diogelwch perthnasol. Mae'r ffyrdd newydd o weithio 
wedi arwain at fathau newydd o risg i'r Cyngor eu hystyried, yn enwedig mewn perthynas â 
thwyll a seiberdroseddu. Mae yna risgiau hefyd i bobl sy’n agored i niwed yn y gymuned gan 
gynnwys gwahardd disgyblion yn ddigidol rhag mynd i'r ysgol, lefelau uwch o dlodi a 
digartrefedd, cynnydd mewn plant sydd mewn perygl a phobl hŷn yn cael eu hynysu. Mae'r 
pandemig wedi effeithio ar ystod o wasanaethau a gweithgareddau'r Cyngor. Mae'n debygol y 
bydd yr effeithiau hyn yn parhau am gryn amser, bydd angen rheoli'r ôl-effeithiau yn ofalus, a 
rhoi mesurau ar waith i liniaru'r risgiau. 
 

  

https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/s25102/CRA%20June%202021.pdf?LLL=0


Y rhagolygon ar gyfer y dyfodol 

 

Ar ddiwedd y flwyddyn, mae'r cyfeiriad a ragwelir ar gyfer risg wedi aros yr un fath yn 

gyffredinol, gyda’r CMB yn monitro risgiau corfforaethol allweddol a’r cynnydd yn y galw i 

liniaru’r risgiau hynny. Rhagwelir y bydd risg CR11 Er mwyn adfer rhai o wasanaethau'r 

Cyngor, bydd angen dulliau newydd o weithio yn parhau i fod yn risg uchel wrth i'r Cyngor 

ystyried ei fodel gweithredu yn y dyfodol wrth i gyfyngiadau’r pandemig gael eu llacio.  

 

Bydd risg CR1 Ni all y Cyngor wneud penderfyniadau tymor canolig-hir cadarn sy’n gofyn am 

newid gwasanaeth yn parhau i aros yn ganolig i uchel gan fod effaith COVID-19 wedi bod yn 

sylweddol o ran blaengynllunio, ansicrwydd ariannol a’r ffocws ar sicrhau arbedion. Er bod 

gwaith i gyflawni cyllideb gytbwys ar gyfer 2021/22 a thu hwnt, mae llawer o agweddau yn 

parhau i fod yn ansicr. 

 
Meysydd risg sy'n dod i'r amlwg 

 

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi nodi rhai materion tymor hir allweddol y mae'n rhaid i 
gyrff cyhoeddus Cymru eu hystyried wrth iddyn nhw symud eu gorwelion cynllunio i'r tymor 
hwy. Bydd angen i'r Cyngor ystyried y risg y gallai'r newidiadau hyn ei chael ar ei 
wasanaethau: 
 

• Newidiadau demograffig - lleihad yn y boblogaeth o oedran gweithio yn ogystal ag  
amcangyfrif o gynnydd o 11% yng nghanran y boblogaeth dros 80 oed erbyn y 
flwyddyn 2048. 

• Cyni - mae cyrff cyhoeddus ar hyn o bryd yn gwneud penderfyniadau anodd mewn 
cyfnod o lymder ariannol digynsail. 

• Tlodi - amcangyfrifir y bydd oddeutu 3% o gynnydd yn y gyfradd dlodi gymharol yng 
Nghymru rhwng 2013-2015 a 2019-2021, a thua 10% o gynnydd yn y gyfradd tlodi plant 
cymharol rhwng 2013-2015 a 2019-2021. 

• Brexit - mae'r effaith yn parhau’n aneglur ar hyn o hyd, ond bydd angen i gyrff 
cyhoeddus fod yn effro ac addasu'n gyflym i'r risgiau a'r cyfleoedd. 

• Datblygiadau technolegol - mae angen cydbwyso'r cyfleoedd y mae newidiadau 
technolegol yn eu darparu â'r angen i sicrhau nad ydyn nhw'n eithrio'r rhai sy'n llai 
cyfforddus ac yn gallu defnyddio technolegau digidol. 

• Newid yn yr hinsawdd - mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gosod dyletswydd 
ar Weinidogion Cymru i sicrhau bod allyriadau net yn 2050 o leiaf 80% yn is na'r 
waelodlin a osodwyd mewn deddfwriaeth. 

 
Mae'r Cyngor yn ymwybodol o'r risgiau sy'n dod i'r amlwg yma ac wedi cynnwys rhai ohonyn 
nhw yn y gofrestr risg gyfredol ynghyd â’r camau lliniaru fydd eu hangen i sicrhau nad ydyn 
nhw’n cynyddu. 
 

  



Ein hamcanion llesiant ar gyfer 2021-22 

Rydym wedi nodi ein hamcanion llesiant yn ein Cynllun Corfforaethol 2018-23.  Dyma nhw:   
 

• Cefnogi economi gynaliadwy a llwyddiannus.  

• Helpu cymunedau a phobl i fod yn iachach ac yn fwy gwydn. 

• Gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau.  
 

Fel rhan o'n gwaith cynllunio corfforaethol, cafodd yr amcanion llesiant hyn eu hasesu yn 
erbyn gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 er mwyn canfod y 
cyfleoedd i gynyddu ein cyfraniad at y 7 nod llesiant hyd yr eithaf. Ceir manylion llawn y 
camau sydd gennym ar waith yn ein Cynllun Corfforaethol 2018-2023, ac a adolygwyd ar gyfer 
2021-22 yma:https://www.bridgend.gov.uk/media/8924/psb-bridgend-ann-report-eng-0620.pdf 
 

 

Adborth 

Rydym yn croesawu eich sylwadau ar yr adroddiad blynyddol hwn a’ch awgrymiadau ar gyfer 
gwella.  Gallwch roi eich adborth drwy:   

 

    ein gwefan: www.bridgend.gov.uk  

 

      ar Instagram www.instagram.com/BridgendCBC/    

  

     trwy Facebook www.facebook.com/BridgendCBC   

      

    ar Twitter: @BridgendCBC   

   

    e-bost i talktous@bridgend.gov.uk  

 

     drwy ysgrifennu at ein Tîm Perfformiad Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol   
Pen-y-bont ar Ogwr, Raven’s Court, Brewery Lane, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB 

 

Mae'r adroddiad hwn ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Mae hefyd ar gael mewn iaith neu 

ffurf arall ar gais. 
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