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Cyflwyniad 
 

Croeso i gynllun corfforaethol diwygiedig y cyngor ar gyfer 2022-23  

 
Croeso i Gynllun Corfforaethol diwygiedig y Cyngor ar gyfer 2022-23. Dyma flwyddyn olaf y Cynllun 

Corfforaethol pum mlynedd presennol 2018-23.  

Rydym yn parhau i fyw a gweithio drwy gyfnod heriol ac anodd wrth i ni symud i'r cyfnod adfer ac 

adnewyddu yn dilyn y pandemig Covid-19. Ni ellir tanbrisio pa mor gyflym y bu cyflymder y newid 

dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae ymateb staff yn aml yn rhyfeddol mewn meysydd iechyd 

cyhoeddus, gan gefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed yn lleol, darparu cymorth i fusnesau, mynd i'r 

afael â digartrefedd, parhau i ddarparu addysg i'n disgyblion drwy ddysgu cyfunol yn yr ysgol ac ar-

lein. Newidiodd arferion gwaith i lawer o staff dros nos gyda symudiad i weithio gartref, gan gyflwyno 

heriau ychwanegol i sicrhau bod adnoddau TG yn cael eu hailgyfeirio’n gyflym.   

Er gwaethaf yr holl heriau a ddaeth yn sgil 2020 a 2021 a heriau pellach nad ydym wedi'u hwynebu 

eto, bydd cyfleoedd hefyd y bydd angen inni eu croesawu fel sefydliad wrth i ni symud i'r cyfnod 

adnewyddu ac mae'r pandemig yn lleihau ac yn gweithio drwy effeithiau hirdymor y ddwy flynedd 

ddiwethaf. Yr hyn y mae'r pandemig wedi'i ddangos yw y gallwn gyflawni llawer mwy pan fyddwn yn 

gweithio gyda'n gilydd mewn partneriaeth â sefydliadau a grwpiau cymunedol eraill. Bydd y dull hwn 

yn parhau i sicrhau bod yr elfennau gorau o ddarparu gwasanaethau yn cael eu datblygu.   

Mae rhaglenni gwaith sylweddol o'n blaenau. Bydd angen i'r Cyngor ganolbwyntio ar gefnogi 

cymunedau, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, yn ogystal â gwneud 

popeth o fewn ein gallu i helpu ein heconomi leol i wella. Gwyddom fod y sefydliad, wrth weithredu'r 

rhaglenni gwaith blaenoriaeth hyn, yn wynebu rhai heriau sylweddol yn y gweithlu, yn enwedig ym 

maes gofal cymdeithasol o ran recriwtio a chadw staff. Rydym wedi buddsoddi'n ychwanegol yn y 

maes hwn i ganolbwyntio ar ddiogelu plant a gwasanaethau cymdeithasol plant. Mae angen i ni 

barhau i ymgysylltu â phobl leol ac adeiladu a datblygu egwyddorion cyd-ddylunio a chyd-gynhyrchu 

gyda'n cymunedau lleol, ac asesu ac adolygu'n barhaus y ffordd orau o gynnal ein busnes a darparu 

gwasanaethau, yn seiliedig ar amgylchiadau sy'n newid. Mae gweithio'n hyblyg a gweithio gartref 

yn amlwg yn feysydd y bydd angen i ni barhau i fuddsoddi ynddynt wrth i ni lunio ein model 

gweithredu ac adolygu ein hanghenion ar gyfer adeiladau.   

Mae canlyniad yr ymgynghoriad 'Addas i'r Dyfodol' Rhagfyr 2021 wedi ein helpu i lunio lle y dylem 

ganolbwyntio ein hymdrechion wrth symud ymlaen. Gwyddom fod pobl wedi rhoi pwysigrwydd ar 

ailgylchu a gwastraff, gwella priffyrdd a seilwaith a chyfleusterau cymunedol, gan gynnwys parciau 

a bod yn yr awyr agored dros y 12 mis diwethaf. Ymhlith y meysydd blaenoriaeth a nodwyd, mae 

cymorth i bobl hŷn, mynd i'r afael â thlodi bwyd a digartrefedd. Mae arbedion effeithlonrwydd pellach 

a nodwyd yn cynnwys parhau i symleiddio prosesau, rhesymoli nifer y swyddfeydd ac annog ein 

dinasyddion i gymryd mwy o gyfrifoldeb eu hunain.  

Byddwn yn parhau i ystyried y safbwyntiau hyn a bod yn uchelgeisiol yn ein cynlluniau ar gyfer y 

dyfodol. Mae ein gweledigaeth, 'Un Cyngor yn gweithio gyda'n gilydd i wella bywydau' yn parhau i 

fod yn ffocws pwysig i ni. Mae ein tri amcan llesiant yn parhau i fod yn berthnasol i'r gwaith a wnawn 

a'r hyn yr ydym am ei gyflawni.  
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Nid yw'r cynllun corfforaethol hwn yn ceisio cynnwys pob gwasanaeth y mae'r Cyngor yn ei ddarparu 

neu y bydd yn ei ddarparu yn y blynyddoedd i ddod. Mae'r hyn y mae'n ei wneud yn nodi ein 

hamcanion llesiant; y canlyniadau hirdymor yr ydym am eu cyflawni ar gyfer y fwrdeistref sirol ac i'r 

bobl y mae'n fraint i ni eu gwasanaethu. Rydym eisiau cyfrannu at ardal lle mae pobl wrth eu bodd 

yn byw ynddi, yn gweithio ynddi, yn astudio a gwneud busnes ynddi, lle mae gan bobl y sgiliau a'r 

cymwysterau y maent eu hangen i wella eu cyfleoedd mewn bywyd, a lle maent yn mwynhau iechyd 

da ac ymdeimlad o lesiant ac annibyniaeth'. Bydd angen inni flaenoriaethu ble rydym yn gwario ein 

harian os ydym am wneud defnydd doethach o'n hadnoddau. Bydd yn golygu buddsoddi yn y pethau 

hynny sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i ganlyniadau i bobl leol. Mae cydweithio gwell a deallus 

â'r sector preifat, partneriaid eraill yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yn hanfodol, yn ogystal 

ag ymgysylltu parhaus â'n dinasyddion. Yn y cyd-destun hwn, mae'n rhaid i ni fod yn onest gyda'n 

cymunedau a'n partneriaid wrth ddweud na all y Cyngor ddarparu'r holl wasanaethau a wnaeth 

unwaith neu bob amser i'r un lefel ag yn y blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, rydym yn parhau'n 

ymrwymedig i wneud defnydd doethach o'n hadnoddau, i gefnogi a diogelu'r rhai mwyaf agored i 

niwed yn ein cymunedau ac adeiladu bwrdeistref sirol economaidd gadarn sy'n diwallu anghenion 

ein dinasyddion yn y dyfodol. 

Mae'r cynllun hwn yn cynrychioli ein huchelgeisiau a'n hymrwymiadau i'n dinasyddion a'n cyfraniad 

at saith nod llesiant Cymru fel yr amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, 

gyda'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth wraidd yr hyn a wnawn. Byddwn yn parhau i wneud ein 

gorau glas a gweithio gyda'n partneriaid i gyflawni'r hyn rydym wedi'i nodi yn y cynllun corfforaethol 

hwn a chyflawni'r canlyniadau gorau yn yr hyn sy'n parhau i fod yn gyfnod anodd i'n cymunedau.  

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau, a cheir ffyrdd o roi adborth yng nghefn yr adroddiad hwn. 
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Ciplun o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

  

 
Cynrychiolaeth 

Wardiau 39 
Cynghorwyr 54 
Aelodau Etholaeth y Senedd 2 
Aelodau Rhanbarthol y Senedd 4 
Aelodau Seneddol 2 

 

Digartrefedd 

Hostelau digartref 2 
Llochesi cam-drin domestig 2 
Darpariaeth pobl sy'n cysgu ar y 
stryd  

3 

Cynlluniau llety â chymorth a thai 
dros dro 

13 

 

 
Addysg 

Ysgolion cynradd (ac eithrio. Cyfrwng 
Cymraeg a Ffydd) 

39 

Ysgolion uwchradd (ac eithrio. Cyfrwng 
Cymraeg a Ffydd) 

7 

Ysgolion arbennig 2 
Uned cyfeirio disgyblion 1 
Ysgolion ffydd 6 
Ysgolion cyfrwng Cymraeg 5 

 

Hamdden a Llesiant 
Pyllau nofio 5 
Canolfannau bywyd a chyfleusterau 
chwaraeon 

9 

Llyfrgelloedd 11 
 

Gofal Cymdeithasol 
Cartrefi gofal ychwanegol 3 
Uned ailalluogi 1 
Canolfan adnoddau ar gyfer pobl ag 
anghenion cymhleth 

1 

 

 

Rydym yn datblygu, yn rheoli ac yn cynnal 280 hectar o fannau agored, gan gynnwys 
mannau chwarae i blant, caeau chwaraeon, tir comin, ymylon priffyrdd, tirweddau a 
nodweddion garddwriaethol.  

Cyfanswm Incwm y Cyngor (2022-23) 

Y Dreth Gh y Cyngor £87.146m 

Ardrethi Annomestig £52.773m 

Grant Cynnal Refeniw (Llywodraeth Cymru) £179.591m 

Cyllid arall (gan gynnwys ffioedd a thaliadau) £139.674m 

Cyfanswm yr Incwm Gros £459.184m 

Mae gennym ni 4,360 staff cyfwerth ag amser llawn sy'n darparu ystod lawn o wasanaethau 
allweddol i dros 147,000 o bobl, sy'n cynnwys: 

Addysg ac ysgolion, gofal cymdeithasol, diogelu ein hoedolion a'n plant mwyaf agored i niwed; 
cyfiawnder ieuenctid, cynllunio a rheoli adeiladu, cymorth tai, cynnal priffyrdd a thrafnidiaeth 
gyhoeddus, sbwriel ac ailgylchu, glanhau a diogelwch strydoedd, parciau, diogelu adnoddau 
amgylcheddol a naturiol, ardaloedd chwarae, hylendid bwyd, trwyddedu, arolygwyr iechyd a 
diogelwch, casglu refeniw a gweinyddu budd-daliadau, etholiadau, chwaraeon, y celfyddydau a 
llyfrgelloedd, cefnogi cyflogaeth, busnes a thwristiaeth, digwyddiadau a gwyliau arbennig. 

Poblogaeth 147,539 
Maint 98.5 milltir sgwâr  
Aelwydydd  64,766 
Pris cyfartalog tai  £187,812 
Busnesau gweithredol 4160 
Pobl mewn cyflogaeth 69.4% 
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Ein gweledigaeth, ein hegwyddorion a'n 

gwerthoedd 

 

Ein Gweledigaeth 

Wrth lunio'r cynllun corfforaethol hwn, mae'r cyngor wedi ystyried y math o sefydliad y mae am 
fod. Ein gweledigaeth yw gweithredu fel  

"Un cyngor yn cydweithio i wella bywydau". 

Byddwn yn gwneud hyn drwy gyflawni ein hamcanion llesiant. Bydd cyflawni hyn yn gwella 
ansawdd bywyd pawb sy'n byw ac yn gweithio yn y fwrdeistref sirol. Mae'r cynllun hwn yn 
cynrychioli ein huchelgeisiau a'n hymrwymiadau i'n dinasyddion ac yn nodi ein cyfraniad at saith 
nod llesiant Cymru fel yr amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Mae hyn yn golygu y byddwn yn dod yn awdurdod lleol llai, mwy hyblyg ac arloesol sy'n gweithio 
gyda phartneriaid a chymunedau lleol i greu dyfodol lle mae gan breswylwyr fynediad at 
wasanaeth mwy ymatebol wedi'i deilwra. Bydd hefyd yn golygu bod trigolion yn cymryd mwy o 
gyfrifoldeb dros wneud i hynny ddigwydd, i wella eu gwytnwch eu hunain ac i'r gymuned gyfan. 

 

Ein Hegwyddorion 

Mae nifer o egwyddorion allweddol yn sail i'r ffordd rydym yn gweithio. Maent yn tynnu sylw at 
bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth â'n dinasyddion, ein cymunedau a sefydliadau eraill i 
ddatblygu a darparu gwasanaethau cynaliadwy. Gyda'n gilydd, byddwn yn nodi ac yn diwallu 
anghenion lleol hyd eithaf ein gallu:  

• cefnogi cymunedau a phobl i ddatrys pethau eu hunain ac i leihau eu dibyniaeth ar y 
Cyngor 

• canolbwyntio adnoddau sy’n prinhau ar y cymunedau a’r unigolion sydd â'r angen mwyaf 

• defnyddio gwybodaeth dda a geir gan ddefnyddwyr gwasanaethau a chymunedau i lywio ei 

benderfyniadau 

• annog a datblygu gallu’r trydydd sector i nodi ac ymateb i anghenion lleol 

• peidio â chaniatáu i ansicrwydd ynghylch dyfodol gwasanaethau cyhoeddus atal cydweithio 
ystyrlon a phragmatig â chyrff eraill yn y sector cyhoeddus 

• gweithio fel un Cyngor ac yn annog gwahanol rannau o'r sefydliad i osgoi datblygu 
prosesau lluosog neu ddulliau sy’n wahanol heb fod angen. 

• trawsnewid y sefydliad a llawer o'i wasanaethau i sicrhau gostyngiadau ariannol yn y 
gyllideb yn ogystal â gwelliannau. 

Mae'r egwyddorion hyn yn tynnu sylw at bwysigrwydd sefydliadau eraill o ran darparu 
gwasanaethau i ddiwallu anghenion lleol. Mae gan y cyngor hanes o weithio gyda'r trydydd sector, 
y sector dielw a'r sector preifat, y mae pob un ohonynt eisoes yn darparu rhai gwasanaethau i'r 
cyngor. Byddwn yn parhau i adeiladu ar y dull hwn drwy gydol y cynllun hwn.  

Mae'r egwyddorion hyn, ynghyd â gwerthoedd y cyngor, yn cefnogi'r egwyddor o ddatblygu 
cynaliadwy a ddiffinnir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae datblygu 
cynaliadwy yn ymwneud â gwella'r ffordd y gallwn gyflawni ein llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol drwy ganolbwyntio ar y tymor hir, atal, integreiddio cydweithredu a 
chyfranogiad. Bydd yn sail i bopeth a wnawn ac yn ein helpu i wneud y fwrdeistref sirol yn lle 
gwych i bobl fyw, gweithio, astudio ac ymweld ag ef. 
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Ein Gwerthoedd  

Mae'r rhain yn cynrychioli'r hyn rydym yn sefyll drosto ac yn llywio sut rydym yn gweithio: 

Teg – gan ystyried anghenion a sefyllfaoedd pawb 

Uchelgeisiol – bob amser yn ceisio gwella'r hyn a wnawn ac anelu at ragoriaeth 

Canolbwyntio ar y dinesydd – gan gofio ein bod yma i wasanaethu ein cymuned leol 

Effeithlon – yn darparu gwasanaethau sy'n cynnig gwerth am arian

 

Mae ein hegwyddorion, ynghyd â'n gwerthoedd, yn cefnogi'r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy a 
ddiffinnir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae datblygu cynaliadwy yn 
ymwneud â gwella'r ffordd y gallwn gyflawni ein lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol drwy ganolbwyntio ar y tymor hir, atal, integreiddio cydweithredu a chyfranogiad. Bydd 
yn sail i bopeth a wnawn ac yn ein helpu i wneud y fwrdeistref sirol yn lle gwych i bobl fyw, gweithio, 
astudio ac ymweld ag ef. 
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Amcanion llesiant 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi'i rhoi ar waith i sicrhau bod cyrff 
cyhoeddus yn gwneud popeth o fewn eu gallu i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  
 
Mae'r Ddeddf yn cyflwyno saith nod llesiant hirdymor, yn rhoi egwyddor datblygu cynaliadwy ar 
waith, ac yn diffinio pum ffordd o weithio y bydd angen i gyrff cyhoeddus eu mabwysiadu i ddangos 
eu bod wedi cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy. 
 
Mae'r ddogfen hon yn nodi nifer fach o amcanion hirdymor pwysig yr ydym am eu cyflawni. Dyma 
ein hamcanion llesiant o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Hwy hefyd yw 
ein hamcanion gwella o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. 

Wrth bennu ein hamcanion llesiant, rydym yn nodi'r hyn yr ydym yn anelu at ei gyflawni a pham eu 
bod yn bwysig. Mae mwy o fanylion ar gael yn ein datganiad llesiant <mewnosod dolen newydd pan 
fydd yn barod>. Mae ein hamcanion llesiant wedi'u hintegreiddio, sy'n sicrhau ein bod yn gweithio 
gyda'n gilydd i gyflawni canlyniadau a rennir. Mae'r cynllun hwn yn nodi'r camau y byddwn yn eu 
cymryd ac yn nodi'r meysydd blaenoriaeth i ysgogi gwelliannau. Ceir manylion am sut yr ydym 
eisoes wedi gwneud cynnydd tuag at yr amcanion hyn yn ein Hadroddiad Blynyddol 2020-21 
https://www.bridgend.gov.uk/media/12051/annual-report-2020-21-english.pdf 

Ein hamcanion llesiant 

 

Yn y cynllun hwn, rydym wedi nodi ymrwymiad y cyngor i'r nodau llesiant ac wedi ymgorffori 

egwyddorion datblygu cynaliadwy'r Ddeddf. Yr ydym wedi sicrhau, pan fyddwn yn gwneud 

penderfyniadau, ein bod yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy'n byw eu bywydau yng 

Nghymru heddiw ac yn y dyfodol. 

https://www.bridgend.gov.uk/media/12051/annual-report-2020-21-english.pdf
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Ein cyfraniad at y nodau llesiant  

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r cyfraniad y mae ein hamcanion llesiant yn ei wneud i'r saith nod 
llesiant. Mae'r rhain wedi'u nodi isod: 
 

 Amcan Llesiant 

Nod Llesiant 

Cefnogi 
economi 

gynaliadwy 
lwyddiannus 

Helpu pobl a 
chymunedau i 

fod yn fwy iach a 
chryf 

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 lefel fyd-eang ✓  ✓ 

 

Sut rydym yn defnyddio'r pum ffordd o weithio  

Yn ogystal â'r saith nod llesiant, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi'r 
egwyddor datblygu cynaliadwy ar waith ac yn diffinio'r pum ffordd o weithio y mae'n rhaid i gyrff 
cyhoeddus eu mabwysiadu i ddangos eu bod wedi cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Y 
pum ffordd o weithio yw: 

 
Hirdymor – Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a’r angen am ddiogelu’r 
gallu i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd.  
 
Ataliad – Rydym yn rhagweithiol o ran adnoddau i atal problemau rhag digwydd neu waethygu. 
 
Integreiddio – Ystyried sut gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r nodau 
llesiant, ar bob un o’u hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill. 
 
Cydweithio – Gweithredu ar y cyd ag unrhyw berson/sefydliad arall neu rannau gwahanol o'r 
awdurdod lleol i gyflawni ein hamcanion llesiant. 
 
Cynnwys – Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau 
bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal maent yn ei gwasanaethu. 
 
Rydym wedi ymgorffori'r pum ffordd o weithio, fel y mynegwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015 yn ein hegwyddorion. 
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5 Ffordd o Weithio 
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Ein Hegwyddorion 

Cefnogi cymunedau a phobl i ddatrys pethau eu 
hunain ac i leihau eu dibyniaeth ar y Cyngor 

  
 

  

Canolbwyntio adnoddau sy’n prinhau ar y 
cymunedau a’r unigolion sydd â'r angen mwyaf 

 
  

  
Defnyddio gwybodaeth dda a geir gan 
ddefnyddwyr gwasanaethau a chymunedau i 
lywio ei benderfyniadau  

 
   

Annog a datblygu gallu’r trydydd sector i nodi ac 
ymateb i anghenion lleol 

  

 
  

Peidio â chaniatáu i ansicrwydd ynghylch 
dyfodol gwasanaethau cyhoeddus atal 
cydweithio ystyrlon a phragmatig â chyrff eraill 
yn y sector cyhoeddus 

 
 

  
 

Gweithio fel un Cyngor ac yn annog gwahanol 
rannau o'r sefydliad i osgoi datblygu prosesau 
lluosog neu ddulliau sy’n wahanol heb fod angen  

 
  

 

Trawsnewid y sefydliad a llawer o'i wasanaethau 
i sicrhau gostyngiadau ariannol yn y gyllideb yn 
ogystal â gwelliannau.  

  
  

 
Camau a thargedau 
 

Rydym yn adolygu ein camau (ymrwymiadau) a'n targedau bob blwyddyn i sicrhau ein bod yn 

parhau i gymryd camau i gyflawni ein hamcanion llesiant. Mae heriau pandemig COVID-19 wedi 

parhau i gael effaith ar argaeledd data dibynadwy i lywio targedau ar gyfer 2022-23. At hynny, nid 

yw Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar sut y caiff deilliannau dysgwyr eu mesur eto. Er mwyn sicrhau 

hyblygrwydd yn ein cynllunio corfforaethol, bydd targedau'n cael eu hadolygu yn ystod chwarter 3 

pan fydd swyddi blwyddyn ar gael, a gallwn osod targedau ystyrlon. Disgwylir hefyd y bydd 

canllawiau ar y PAMs (mesurau atebolrwydd cyhoeddus) yn cael eu cwblhau a dylent ddarparu 

gwell dealltwriaeth o sut y caiff perfformiad addysg ei asesu.  
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Amcan Llesiant 1  

Cefnogi economi gynaliadwy lwyddiannus 
 

Mae hyn yn golygu y byddwn yn cymryd camau i wneud y fwrdeistref sirol yn lle gwych i fyw, i 

weithio, i astudio, i ymweld, ac i wneud busnes, a sicrhau bod ein hysgolion yn canolbwyntio ar wella 

sgiliau, cymwysterau, ac uchelgais pawb yn y fwrdeistref sirol. 

 

Ein nodau llesiant  

1. Cefnogi 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 

Pam mae'r rhain yn bwysig  

 
Mae ein dinasyddion wedi dweud wrthym mai economi leol a bywiog yw un o'u prif flaenoriaethau. 
Rydym am adeiladu bwrdeistref sirol lle mae gan bobl fwy o gyfleoedd i sicrhau swydd ystyrlon, 
datblygu gyrfa a gwella incwm ac amgylchiadau eu teulu. 

 
Gan ein helpu i gyflawni ein huchelgais o gael economi gynaliadwy lwyddiannus, mae'r cyngor, 
ynghyd â phartneriaid allweddol, yn gweithio ar nifer o brosiectau a fydd yn cyflawni'r canlyniadau i 
helpu adferiad Pen-y-bont ar Ogwr yn economaidd ac i ffynnu dros y tymor hir. Mae'r rhain yn 
cynnwys: 
 

• Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd, sy'n nodi ein hamcanion ar gyfer datblygu a defnyddio 
tir yn y fwrdeistref sirol hyd at 2033, gan gynnwys yr angen i adeiladu tua 7,500 o gartrefi. 

• Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y mae'r awdurdod lleol yn rhan ohoni, gyda'r 
nod o greu 25,000 o swyddi ar draws y rhanbarth cyfan a chyflwyno £4bn o fuddsoddiad gan 
y sector preifat erbyn 2036. Mae'r Fargen Ddinesig yn cynnwys pedair thema strategol, a fydd 
o fudd i'r fwrdeistref sirol – sgiliau a chyflogaeth, arloesi, cysylltu'r rhanbarth a'r seilwaith. 

• Rhaglen tasglu'r Cymoedd, menter y mae'r awdurdod lleol wedi ymrwymo iddi, ynghyd ag 
awdurdodau eraill y De-ddwyrain, sy'n cynnwys cefnogi prosiect Neuadd y Dref Maesteg, 
ynghyd â rhaglenni grant ar gyfer buddsoddi mewn tai a busnesau a thwristiaeth ar draws y 
cymoedd, gan gynnwys rhaglen Parc Rhanbarthol y Cymoedd gwerth £6.6m. 

• Cyflawni'r prosiectau a amlinellir yn Uwchgynllun Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer adfywio Canol 
Tref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyno nifer o brosiectau mewn 
partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol i gynyddu ystod a nifer y cyfleusterau yng nghanol y 
dref, a fydd yn chwistrellu bywiogrwydd ac ymdeimlad o le. Bydd hefyd yn annog mwy o 
ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol, yn darparu cyfleoedd ar gyfer addysg a 
dysgu ac yn helpu i adfer canol y dref yn economaidd. 

• Cynnydd a chyflawni'r ystod o brosiectau sy'n rhan o Raglen Adfywio Porthcawl. Gan 
gynnwys y strategaeth Creu Lleoedd, datblygu Cosy Corner, cyfleuster bws Metro Link, yr 
amddiffynfeydd llifogydd ar Ddŵr Seibiant Porthcawl a chynlluniau defnydd cymysg ar gyfer 
cyfleusterau tai, manwerthu, hamdden a chymunedol. Bydd pob un o'r rhain yn darparu 
bywiogrwydd economaidd i'r dref ac yn gwella amwynder trigolion lleol a'r economi ymwelwyr. 

• Gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
a'r sector preifat i gynyddu cyfleoedd tai cymdeithasol ledled Pen-y-bont ar Ogwr, a chefnogi'r 
defnydd effeithiol a gorau o'r Grant Tai Cymdeithasol ar gyfer datblygu tai newydd i ddiwallu 
anghenion tai.  
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Gwyddom fod lefelau uwch o ffyniant yn hybu iechyd a lles ac yn creu cymunedau mwy gwydn sydd 
angen llai o wasanaethau. Er mwyn sicrhau ffyniant yn y dyfodol a gwytnwch hirdymor, mae angen i 
ganol ein trefi a'n busnesau ffynnu a bod yn broffidiol i greu cyfoeth, darparu gwell swyddi, denu 
buddsoddiad, lleihau anweithgarwch economaidd a gwella sgiliau ac annog ymwelwyr.  
 
Byddwn yn gweithio tuag at egwyddorion y model economi sylfaen – gwell swyddi yn nes at adref a 
fydd yn meithrin ac yn tyfu economïau lleol drwy ysgogi cyflogaeth ystyrlon mewn cymunedau sydd 
â lefelau uchel o ddiweithdra. Byddwn yn ceisio hyrwyddo datblygu economaidd ledled y Fwrdeistref 
Sirol drwy amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys datblygu canolfannau menter a phecynnau 
cymorth busnes uniongyrchol. 
 
Credwn mai addysg yw'r ysgogiad pwysicaf o hyd ar gyfer gwella cyfleoedd bywyd a gwytnwch pobl 
ifanc. Mae ein ffyniant hirdymor yn y dyfodol yn dibynnu ar sgiliau a gwybodaeth ein cymunedau. 
Arolygodd Estyn (Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru) yr awdurdod 
lleol ym mis Mawrth 2019 o dan fframwaith Arolygu newydd Gwasanaethau Addysg Llywodraeth 
Leol (LGES), a gyflwynwyd ym mis Medi 2018. Nododd yr arolygiad lawer o gryfderau sydd gan yr 
awdurdod lleol o ran darparu addysg i'w ddysgwyr, ond cydnabu hefyd rai meysydd y mae angen 
inni wella arnynt. 
  
Oherwydd pandemig COVID-19, caeodd ysgolion ym mis Mawrth 2020 ac ailagorwyd ym mis Medi 
2020, gyda ffyrdd newydd o addysgu drwy ddysgu cyfunol gydag ysgolion a rhieni/gofalwyr yn 
cefnogi eu plant i barhau â'u haddysg gartref. Gwelodd buddsoddiad sylweddol mewn technoleg o 
brosiect 'Hwb EdTech' Llywodraeth Cymru ac o ysgolion filoedd o ddyfeisiau defnyddwyr terfynol yn 
cael eu darparu i ddysgwyr i gefnogi eu dysgu cyfunol gartref ac mewn ysgolion. Roedd hyn hefyd 
yn cynnwys darparu dyfeisiau 'Mi-Fi' i ddysgwyr sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol, er mwyn sicrhau eu 
bod yn gallu cysylltu ar-lein. Roedd penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddisodli arholiadau gydag 
asesiadau a reolir gan athrawon ar gyfer 2021 yn cynnig heriau unigryw ar yr adeg anodd hon.  
 
Edrychwn ymlaen at weithredu Cwricwlwm newydd Cymru, gan gefnogi anghenion amrywiol ein 
pobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, codi safonau, gwella deilliannau addysgol ar gyfer 
grwpiau allweddol o ddysgwyr, gan gynnwys y rhai mwyaf agored i niwed, gyda chwricwlwm byd go 
iawn perthnasol i'w paratoi ar gyfer eu bywydau yn y dyfodol.  

 

Ein meysydd blaenoriaeth i gefnogi'r amcan llesiant hwn 

• Gwella deilliannau dysgwyr – Ysbrydoli a chefnogi plant, oedolion a theuluoedd i sicrhau 
canlyniadau gwell, gan arwain at gymunedau ffyniannus, iach, diogel a hapus. 
 

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

Pwy fydd yn ein helpu? 
  
Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr; partneriaid y Fargen Ddinesig; Coleg Pen-y-bont ar Ogwr a 
darparwyr hyfforddiant; ysgolion; Gyrfa Cymru; Canolfan Byd Gwaith. 
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 Camau y byddwn yn eu cymryd i gefnogi'r amcan llesiant hwn  
 

Er mwyn helpu i wella deilliannau dysgwyr byddwn yn 

Cynnal perfformiad disgyblion da presennol yng nghyfnod allweddol 4. 

Codi safonau llythrennedd mewn ysgolion cynradd. 

Gwella deilliannau ar gyfer dysgwyr ôl-16 mewn dosbarthiadau chweched mewn ysgolion. 

Asesu effaith cau ysgolion oherwydd COVID-19 ar ganlyniadau i ddysgwyr a chefnogi ysgolion i 
liniaru materion addysgu a dysgu o ganlyniad i'r pandemig. 

Cefnogi ysgolion i ddarparu amgylcheddau dysgu diogel ar gyfer pob dysgwr a staff mewn 
ysgolion. 

Cyflawni'r blaenoriaethau yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (WESP) i hyrwyddo 
addysg cyfrwng Cymraeg a chynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i gefnogi'r Gymraeg 2050. 

 

Er mwyn cefnogi twf a ffyniant byddwn  

 

Fel rhan o adfywio i gefnogi twf a ffyniant y fwrdeistref sirol, bwriedir cynllunio datblygiadau 
allweddol: 

• Ailddatblygu canol trefi ar draws y Fwrdeistref Sirol; gan gynnwys cyflawni'r prosiectau a 
amlinellir yn Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys cynorthwyo i 
adleoli Coleg Pen-y-bont ar Ogwr i adeiladu adeilad newydd sbon ar hen safle Heddlu De 
Cymru yng nghanol y dref. Hefyd cwblhau’r gwaith o ailddatblygu Neuadd y Dref 
Maesteg, bydd yn darparu gwell cyfleusterau cymunedol, yn cynnwys llyfrgell y dref a 
mannau perfformio, yn caniatáu gwell hygyrchedd i ymwelwyr ac yn creu swyddi.  

• Adfywio glannau Porthcawl gan gynnwys Strategaeth Creu Lleoedd, datblygu cyfleuster 
bws Cyswllt Metro newydd a datblygu ardal Salt Lake ar gyfer datblygiad cynaliadwy 
defnydd cymysg o fanwerthu, tai a hamdden ac ailddatblygu Pafiliwn y Grand. 

Creu gwell canol trefi drwy wella eiddo a'r amgylchedd. Gan gynnwys chwilio am gyfleoedd i 
gydweithio â rhanddeiliaid allweddol ar gyfer datblygiadau defnydd cymysg sy'n cyfuno, byw, 
gweithio a mannau cymdeithasol i ychwanegu bywiogrwydd a hyrwyddo amodau ar gyfer twf a 
ffyniant. 

Drwy Gyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr, gweithio gydag unigolion i wella eu cyfleoedd gwaith 
a lleihau anweithgarwch economaidd. 

Darparu'r seilwaith a'r gefnogaeth gywir i fusnesau oresgyn effaith sefyllfa Covid-19 drwy: 

• Gefnogi busnesau newydd 

• Cefnogi cydnerthedd busnesau  

• Cyflawni a gweithredu'r strategaeth gaffael gorfforaethol i hybu'r economi sylfaenol 
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Er mwyn cefnogi twf a ffyniant byddwn  

Yn gwella profiad ymwelwyr i hybu twristiaeth yn sgil argyfwng Covid-19 drwy 

• Wella'r amgylchedd naturiol a gweithredu fel lletywr ar gyfer tîm rhaglen Parc Rhanbarthol 
y Cymoedd.  

• Bwrw ymlaen â phrosiect Cosy Corner fel rhan o Raglen Cyrchfan Denu Twristiaeth 
Croeso Cymru. 
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Sut y byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddiannus?  
 
Drwy fonitro ein mesurau llwyddiant byddwn yn gallu cadw golwg ar berfformiad i helpu i ysgogi 
gwelliannau i gyflawni'r canlyniadau canlynol:  

 

Maes blaenoriaeth: Gwella deilliannau dysgwyr  
 

Dangosyddion Llwyddiant 
Gwirioneddol 

2020-21 
Targed 
2021-22 

Targed 
2022-23 

Canran yr holl ysgolion sydd â phrosesau gwerthuso a 
gwella effeithiol ar waith  

Amh 100% 100% 

 

Maes blaenoriaeth: Twf a ffyniant 
 

Dangosyddion Llwyddiant 
Gwirioneddol 

2020-21 
Targed 
2021-22 

Targed 
2022-23 

Nifer yr adeiladau gwag yng nghanol trefi: 
a) Pen-y-bont ar Ogwr 

a) 74 

Meinc 
nodi 

I'w 
gadarnhau 

b) Maesteg b) 16 

c) Porthcawl c) 21 

ch) Pencoed d) 7 

Nifer yr ymwelwyr â chanol trefi – nifer yr ymwelwyr ar 
gyfer 
a) Pen-y-bont ar Ogwr 

a) 3,129,858m Meinc 
nodi 

I'w 
gadarnhau 

b) Porthcawl b) 1,960,919m 

Gwerth ariannol prosiectau adfywio canol trefi a ariennir 
yn allanol sydd ar y gweill/mewn datblygiad.  

£13.5m £13m £20m 

Cyfanswm y gwariant blynyddol gan dwristiaid. £146.33M 
Meinc 
nodi 

I'w 
gadarnhau 

Nifer y busnesau newydd. 540 
Meinc 
nodi 

I'w 
gadarnhau 

Nifer y cyfranogwyr yn y rhaglen Cyflogadwyedd Pen-y-
bont ar Ogwr sy'n mynd i gyflogaeth.  

401 329 
I'w 

gadarnhau 
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Amcan Llesiant 2 

Helpu Pobl a Chymunedau i fod yn fwy Iach a 

Chryf 

 
Mae hyn yn golygu y byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid, gan gynnwys y bobl sy'n defnyddio ein 
gwasanaethau i gymryd camau i leihau neu atal pobl rhag dod yn agored i niwed neu'n ddibynnol ar 
y cyngor a'i wasanaethau. Byddwn yn cefnogi unigolion a chymunedau i feithrin gwytnwch, ac yn eu 
galluogi i ddatblygu atebion i gael bywydau egnïol, iach ac annibynnol. 
  

Ein nodau llesiant 
 

1. Rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl ynghylch pa gymorth y maent yn ei dderbyn drwy 
ddarparu mynediad cynnar at gyngor a gwybodaeth. 

2. Lleihau'r galw drwy raglenni cymorth cynnar ac ymyrraeth wedi'u targedu. 
3. Datblygu cymunedau mwy egnïol, iach a gwydn drwy weithio mewn partneriaeth â'r trydydd 

sector, cynghorau tref a chymuned a grwpiau cymunedol. 

 
Pam mae'r rhain yn bwysig 
 
Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol i'w chwarae o ran cefnogi pobl a chymunedau i greu eu 
hatebion eu hunain a lleihau dibyniaeth ar y cyngor a gwasanaethau statudol. Drwy ddefnyddio dull 
datblygu cymunedol sy'n deall cryfderau ac asedau cymunedau, gall y cyngor weithio gyda phobl a 
chymunedau i adeiladu ar y cryfderau hyn a gall hyn gefnogi llesiant a chysylltiadau unigol a 
chyfunol. Mae'r cyngor yn cydnabod pwysigrwydd y trydydd sector o ran datblygu capasiti mewn 
cymunedau, a sut y gall helpu i nodi ac ymateb i anghenion lleol. 
 
Mewn ymateb i Strategaeth Llywodraeth Cymru 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' cytunodd Cyd-fwrdd 
Partneriaeth Pen-y-bont ar Ogwr ar nifer o gamau i'w cymryd i ddatblygu gwasanaethau iechyd 
meddwl oedolion yn y gymuned mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. 
Cafodd y cytundeb hwn ei ysgogi gan y cyfle i adeiladu ar y gwaith partneriaeth cryf ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr ac mewn ymateb i'r cynnydd disgwyliedig yn nifer y bobl ag anawsterau iechyd meddwl o 
ganlyniad i'r pandemig covid. Un o'r prif flaenoriaethau a nodwyd yw adolygu modelau gweithredu a 
llwybrau gofal mewn gwasanaethau iechyd meddwl oedolion yn y gymuned, er mwyn cryfhau a 
chanolbwyntio ymatebion gwasanaethau ar anghenion poblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr gan 
ganolbwyntio'n benodol ar effeithiau'r pandemig covid. 
 
Gan weithio ochr yn ochr â'n partneriaid rhanbarthol, rydym hefyd yn datblygu Strategaeth Iechyd 
Meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc ar draws rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg, lle mai'r prif faes ffocws cychwynnol yw gweithredu fframwaith NYTH (Meithrin, 
Grymuso, Diogel, Dibynadwy) ar draws y rhanbarth. Mae Fframwaith NYTH yn ddull ysgol gyfan o 
ymdrin ag iechyd a llesant emosiynol sy'n anelu at sicrhau dull 'system gyfan' o ddatblygu 
gwasanaethau iechyd meddwl, llesiant a chymorth i fabanod, plant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a'u 
teuluoedd ehangach ledled Cymru. 
 
Mae'r cyngor wedi ymrwymo i weithio gyda phobl a chymunedau ac ochr yn ochr â hwy i wella 
iechyd a llesiant a chefnogaeth i bobl a chymunedau lleol. Drwy ymyrryd yn gynnar a chanolbwyntio 
ar atal ac ymyrryd yn gynnar gallwn helpu pobl a chymunedau i fyw eu bywydau'n rhyng-ddibynnol, 
gan leihau'r angen am wasanaethau'r cyngor ac yn fwy tebygol o sicrhau gwell canlyniadau a byw 
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bywydau da. Mae ymyriadau amserol ac effeithiol, gan gynnwys diogelu, yn ein helpu i sicrhau gwell 
canlyniadau i'r rhai sydd fwyaf agored i niwed ac maent yn fwy cost-effeithiol yn y tymor hir. Gyda 
buddsoddiad ychwanegol yn y gwasanaethau i blant, bydd yn ein helpu nid yn unig i ddiogelu 
cynaliadwyedd y gwasanaethau critigol hyn, ond yn bwysicach fyth sicrhau y gall y cyngor gefnogi'r 
rhai sydd mewn perygl a chyda'r angen mwyaf yn effeithiol.  
 
Mae'r ffocws ar atal a llesiant yn cynnwys datblygiadau "seiliedig ar le" lle mae gan adeiladau, 
lleoedd a mannau cymunedol allu estynedig i ddiwallu anghenion a gallant gefnogi ystod ehangach 
o wasanaethau sy'n cefnogi gwell iechyd corfforol a llesiant emosiynol. 
 
Cydnabyddir bod effaith gadarnhaol tai ar safonau iechyd a llesiant cyffredinol yn cyfrannu'n 
allweddol at y canlyniadau allweddol hyn. Bydd y cyngor yn cydweithio â phartneriaid allanol sy'n 
darparu dulliau ymatebol, creadigol ac arloesol o atal a lliniaru digartrefedd, gan sicrhau hygyrchedd 
i lety addas gyda'r cymorth priodol i fodloni deddfwriaeth tai a chanllawiau Llywodraeth Cymru. 
 
Mae eiddo gwag yn adnodd wedi'i wastraffu ac yn gyfle a gollwyd i wella llesiant. Mae'r cyngor wedi 
ymrwymo i leihau nifer yr eiddo gwag ar draws y fwrdeistref sirol a helpu i gyfrannu at gynyddu'r tai 
fforddiadwy o ansawdd sydd ar gael i'w gwerthu neu i'w rhentu. Mae'r manteision ehangach 
ychwanegol yn cynnwys gwella esthetig yr amgylchedd lleol, creu hyfforddiant a chyfleoedd am 
swyddi. 
 

Ein meysydd blaenoriaeth i gefnogi'r amcan llesiant hwn 

• Datblygu a gwella cymorth a gwasanaethau cymunedol – Sicrhau bod cyfleoedd, cymorth 
a gwasanaethau di-dor o ansawdd uchel ar waith i'r rhai sydd angen ein help i'w galluogi i 
aros yn annibynnol cyhyd ag y bo modd. 

• Adeiladu cymunedau gwydn – Gan weithio gyda'n partneriaid a'n cymunedau byddwn yn 
datblygu drwy gyd-gynhyrchu dewisiadau amgen newydd ac arloesol i wella llesiant ac i 
gefnogi a chynnal darpariaeth. Bydd modelau gwasanaeth newydd yn gynaliadwy ac yn llai 
dibynnol ar y cyngor a byddant yn adlewyrchu newid cadarnhaol mewn cyfrifoldeb drwy 
rymuso sefydliadau eraill a phobl leol. 

• Gwell iechyd a llesiant – Gwella llesiant corfforol, meddyliol ac emosiynol plant a phobl ifanc 
a dinasyddion sy'n agored i niwed, er mwyn sicrhau y gallant ffynnu a chyflawni eu potensial. 

 
Pwy fydd yn ein helpu? 
 
Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i helpu i gyflawni ein nodau, yn enwedig y GIG, yr Heddlu, 
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Halo Leisure a'r trydydd sector. Yn yr un modd, mae 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a landlordiaid y sector preifat hefyd yn bartneriaid hanfodol. 
 
Rydym hefyd yn cydweithio ar sail ranbarthol fel aelodau o Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm 
Taf Morgannwg. Yn ogystal, mae ein rhanddeiliaid allweddol, y bobl sy'n defnyddio gofal 
cymdeithasol, yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i gynllunio gwasanaethau sy'n diwallu'r angen 
gorau.  
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Camau y byddwn yn eu cymryd i gefnogi'r amcan llesiant hwn  
 

Er mwyn datblygu a gwella cymorth a gwasanaethau cymunedol byddwn yn 

Datblygu model gweithredu cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan ein bod 
yn deall effaith tymor byr, tymor canolig a hirdymor pandemig Covid-19, gan sicrhau bod yr 
Awdurdod Lleol yn gallu diwallu anghenion gofal a chymorth drwy asesu effeithiol, cynllunio gofal, 
comisiynu a datblygu gwasanaethau. 

Targedu'r defnydd o wasanaethau ymyrraeth gynnar i leihau'r galw ar wasanaethau statudol. 

Sicrhau digonolrwydd a safon uchel yr holl wasanaethau gofal cymdeithasol 

 

Er mwyn adeiladu cymunedau gwydn byddwn yn 

Parhau i leihau nifer y plant profiad gofal yn ddiogel, a chefnogi plant sy'n derbyn gofal i gyflawni'r 
canlyniadau gorau posibl drwy: 

• Sicrhau bod plant profiad gofal yn cael eu cefnogi i fyw gyda'u teuluoedd a lle nad yw hyn 
yn bosibl nodi opsiynau sefydlogrwydd amgen cyn gynted â phosibl 

• Sicrhau bod plant profiad gofal yn mwynhau'r un cyfleoedd bywyd â phlant eraill 

Gweithio mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned, y trydydd sector a grwpiau 
cymunedol i gwblhau trosglwyddiadau asedau cymunedol a datblygu atebion cynaliadwy hirdymor 
i reoli a chynnal cyfleusterau/gwasanaethau. 

Gweithio gydag aelwydydd a phartneriaid i atal pobl rhag dod yn ddigartref, a chefnogi pobl sy'n 
agored i niwed gan gynnwys pobl sy'n cysgu ar y stryd, drwy ddarparu amrywiaeth o opsiynau 
llety sy'n ymateb i'r canllawiau newidiol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymateb COVID-19. 
Ceisio cefnogi aelwydydd i drosglwyddo i atebion hirdymor i atal digartrefedd a chynyddu i 
wasanaethau statudol. 

Gweithio gyda landlordiaid i ddychwelyd eiddo gwag yn ôl i ddefnydd gan helpu i gynyddu 
argaeledd tai i'w gwerthu neu eu rhentu yn unol â'r strategaeth eiddo gwag. 

 

Er mwyn cefnogi iechyd a llesiant gwell byddwn yn 

Gwella ansawdd y gofal a'r cymorth a ddarperir i unigolion gartref drwy dîm amlddisgyblaethol o 
amgylch pobl yn ein Rhwydweithiau Clwstwr Cymunedol, gan sicrhau asesiadau amserol ac 
ymatebol sy'n canolbwyntio ar bobl ac sy'n diwallu anghenion. Bydd hyn hefyd yn gwella ein gallu 
i ragweld angen yn y dyfodol ac yn sicrhau bod cynlluniau wrth gefn ar waith.  

Ailadeiladu cyfranogiad mewn gweithgareddau hamdden a diwylliannol drwy wella hygyrchedd, 
dileu rhwystrau i gymryd rhan a chefnogi lles unigolion ac adferiad COVID-19 cymunedol. 

 
Sut y byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddiannus? 
 
Drwy fonitro ein mesurau llwyddiant, byddwn yn gallu cadw golwg ar berfformiad i helpu i ysgogi 
gwelliannau i gyflawni'r canlyniadau canlynol: 
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Maes Blaenoriaeth: Datblygu a gwella cymorth a gwasanaethau cymunedol 
 

Dangosyddion Llwyddiant 
Gwirioneddol 

2020-21 
Targed 
2021-22 

Targed 
2022-23 

Nifer y bobl 65+ oed sydd wedi’u cyfeirio at y Tîm 
Adnoddau Cymunedol.  

1974 2200 >2200 

Canran y pecynnau ailallugoi a gwblhawyd: 
 

a) Lleihau'r angen am gymorth 
a) 34.32% a) 33% a) >33% 

b) Cynnal yr un lefel o gymorth b) 5.05% b) 11% b) <11% 
c) Lliniaru'r angen am gymorth  c) 52% c) 48% c) >48% 
d) Mwy o angen am gymorth d) 8.63% ch) 8% d) <8% 

 
Maes Blaenoriaeth: Adeiladu cymunedau gwydn  

 

Dangosyddion Llwyddiant 
Gwirioneddol 

2020-21 
Targed 
2021-22 

Targed 
2022-23 

Nifer yr asedau sy'n eiddo i'r cyngor a drosglwyddwyd i'r 
gymuned i'w rhedeg. 

13 10 20 

Canran yr aelwydydd sydd dan fygythiad o ddigartrefedd 
a lwyddwyd i’w hatal rhag dod yn ddigartref. 

67.2% 60% 60% 

Canran y bobl sy'n ddigartref neu a allai fod yn 
ddigartref, y mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd 
gyfreithiol derfynol i sicrhau llety addas ar eu cyfer. 

50.4% 30% 30% 

Nifer yr anheddau ychwanegol a grëwyd o ganlyniad i 

ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd. 
2 7 7 

Canran yr anheddau sector preifat a fu'n wag am fwy na 

6 mis ar 1 Ebrill a ddychwelwyd i'w meddiannu yn ystod 

y flwyddyn drwy weithredu uniongyrchol gan yr 

awdurdod lleol. 

3.36% 6% 6% 

 Nifer y plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal 390 371 <371 

Canran y rhai sy'n gadael gofal sydd wedi cwblhau o 
leiaf 3 mis yn olynol o gyflogaeth, addysg neu 
hyfforddiant yn y 12 mis ers gadael gofal  

42.86% >31% >31% 

Canran y rhai sy'n gadael gofal sydd wedi cwblhau o 

leiaf 3 mis yn olynol o gyflogaeth, addysg neu 

hyfforddiant yn y 13-24 mis ers gadael gofal  
42.47% >37% >37% 

Canran y rhai sy'n gadael gofal sy'n profi digartrefedd yn 

ystod y flwyddyn (fel y'u diffinnir gan Ddeddf Tai (Cymru) 

2014) o fewn 12 mis i adael gofal.  
17.14% >17% >17% 
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Maes Blaenoriaeth: Gwell iechyd a llesiant 

 

Dangosyddion Llwyddiant 
Gwirioneddol 

2020-21 
Targed 
2021-22 

Targed 
2022-23 

Canran y cynlluniau cymorth Tîm o Amgylch y Teulu 
(TAF) a gwblhawyd sy'n cau gyda chanlyniad 
llwyddiannus. 

69% 69% 70% 

Canran yr unigolion mewn gofal a reolir a gefnogir yn y 
gymuned.  

75.34% 75% >75% 

Canran yr unigolion mewn gofal a reolir a gefnogir 
mewn lleoliad cartref gofal. 

24.66% 25% >26% 

Cyfanswm materion y llyfrgell, gan gynnwys materion 
corfforol, materion digidol a gwasanaeth llyfrau ar 
olwynion i gartrefi pobl 

Newydd ar 

gyfer 2022-23 

Newydd 
ar gyfer 
2022-23 

Sefydlu 

Llinell 

Sylfaen 

Cyfanswm yr ymweliadau â chanolfannau hamdden a 
weithredir gan Halo Leisure at bob diben.  

Newydd ar 

gyfer 2022-23 

Newydd 
ar gyfer 
2022-23 

Sefydlu 

Llinell 

Sylfaen 
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Amcan Llesiant 3  

Defnydd doethach o adnoddau 

 
Mae hyn yn golygu y byddwn yn sicrhau bod yr holl adnoddau (ariannol, ffisegol, ecolegol, dynol, a 
thechnolegol) yn cael eu defnyddio mor effeithiol ac effeithlon â phosibl ac yn cefnogi creu 
adnoddau ledled y gymuned a all helpu i gyflawni amcanion llesiant y Cyngor. 
Bydd yn arbennig o bwysig adlewyrchu'r ffordd ôl-bandemig y mae busnesau'n gweithredu a sut 
mae trigolion bellach yn byw ac yn gweithio.  

Ein nodau llesiant 

1. Sicrhau bod y cyngor yn gynaliadwy yn ariannol yn y tymor hwy. 
2. Gwella effeithlonrwydd gwasanaethau a mynediad atynt drwy ailgynllunio ein systemau a'n 

prosesau. 
3. Cydweithio i wneud y gorau o asedau naturiol a ffisegol. 
4. Datblygu'r diwylliant a'r sgiliau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion sefydliad sy'n newid.  

 

Pam mae'r rhain yn bwysig – beth am y gwaith ar gyfer adeiladau? 
 
Rydym yn cydnabod bod angen i ni barhau i wneud defnydd doethach o'n hadnoddau, gan edrych 
ar wahanol ffyrdd o ddarparu gwasanaethau, croesawu technoleg a gweithio gyda phartneriaid a'n 
cymunedau i ddarparu gwasanaethau sy'n gynaliadwy'n ariannol yn y tymor hir. Fel hyn gallwn 
wneud y mwyaf o'n cyfraniad at gyflawni ein hamcanion llesiant a gwella llesiant ein dinasyddion 
tra'n cyflawni'r arbedion arfaethedig hynny.  

Dros y pedair blynedd diwethaf, yr ydym wedi gwneud arbedion cyllidebol o fwy na £17.9 miliwn. 

Mae pandemig COVID-19 nid yn unig wedi arwain at gostau annisgwyl o tua £12.5m y flwyddyn, 

ond amcangyfrifir y bydd incwm yn cael ei golli o £3m y flwyddyn, sy'n rhoi heriau ariannol 

ychwanegol i ni wrth symud ymlaen. Mae'r heriau hyn yn parhau ac mae'n rhaid i ni wneud arbedion 

pellach o £22m erbyn 2026. Bydd angen gwneud rhai penderfyniadau mawr ar ba wasanaethau y 

mae'r cyngor yn eu darparu yn y tymor hir a sut mae'n gweithio mewn partneriaeth i ddefnyddio a 

darparu adnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol.  

Mae ein staff, a gafodd eu paratoi i gefnogi gwasanaethau hanfodol ar ddechrau'r pandemig, yn 
parhau i fod yn allweddol i'r ffordd y byddwn yn darparu gwasanaethau yn y dyfodol. Bydd angen i ni 
gynyddu galluoedd ein gweithlu wrth i'r sefydliad barhau i newid, gan wneud arbedion, tra'n parhau i 
wella llesiant cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol ein dinasyddion, ar adeg o 
angen cynyddol. 
 
Yn y tymor hir, mae'r amcan llesiant hwn yn hanfodol er mwyn cynaliadwyedd gwasanaethau'r 
cyngor ac i'r economi leol. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed uchelgeisiol i sefydliadau'r 
sector cyhoeddus fod yn garbon sero net erbyn 2030, mewn 4 ardal. Mae'r rhain yn cynnwys 
defnyddio ynni, trafnidiaeth, adeiladau a mannau agored. Bydd ein huchelgeisiau, ein sylfaen a'n 
map ffyrdd i gyflawni hyn, yn rhan o strategaeth datgarboneiddio "Pen-y-bont ar Ogwr 2030". Y 
newid i ddatgarboneiddio yw un o'r cyfleoedd datblygu economaidd mwyaf a gaiff Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y 30 mlynedd nesaf. Gan weithio gydag eraill, mae angen i ni hefyd 
reoli ein hadnoddau naturiol yn well, ceisio cynnal a gwella bioamrywiaeth yn ogystal â pharhau i 
ystyried y ffordd orau o waredu gwastraff, gyda phwyslais ar leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.  
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Drwy ein model Landlordiaid Corfforaethol, rydym yn trawsnewid ystâd y cyngor, gyda rhaglen 
gwaredu barhaus i gael llai o adeiladau ond adeiladau gwell, gan leihau ôl-groniadau o waith cynnal 
a chadw a chostau rhedeg, tra hefyd yn lleihau ein hôl troed carbon. Drwy gynhyrchu derbyniadau 
cyfalaf o'n rhaglen waredu, byddwn yn parhau i adeiladu ysgolion newydd a gwella amodau ein 
hadeiladau ysgol presennol er mwyn darparu amgylcheddau addysgu a dysgu gwell i'n disgyblion 
tra hefyd yn gwneud y defnydd gorau o'r cyfleusterau hyn gan y gymuned. 
 

Mae ein Strategaeth Ddigidol (https://www.bridgend.gov.uk/media/10090/cyngor-bwrdeistref-sirol-

pen-y-bont-ar-ogwr-strategaeth-ddigidol-2020-i-2024.pdf ) yn nodi ein cyfeiriad clir ar yr hyn rydym 

wedi'i gyflawni hyd yn hyn a'r hyn y bwriadwn ei gyflawni mewn perthynas â'r dinesydd digidol, y 

cyngor digidol a'r lle digidol, gan gynnwys cefnogi arferion newydd. Gwelwyd tystiolaeth o hyn wrth 

gyflwyno offer a meddalwedd i staff ar ddechrau pandemig COVID-19 er mwyn i staff allu gweithio'n 

effeithiol o gartref. Mae gwaith yn parhau'n gyflym i gynyddu cynhwysiant digidol i'r dinesydd, y 

cyngor a'r lle, gan gynyddu mynediad at wasanaethau digidol presennol ac arfaethedig. Caiff 

cynnydd ei fonitro gan y Bwrdd Trawsnewid Digidol a bydd yn adrodd arno'n flynyddol.  

 

Gall cael mynediad at dechnoleg ar gyfer astudio ar-lein hefyd gefnogi canlyniadau cadarnhaol i 

ddysgwyr. Fel rhan o 'Raglen Hwb EdTech' a ariennir gan Lywodraeth Cymru, mae £2m yn cael ei 

fuddsoddi yn ein hysgolion i ddarparu band eang cyflym ac o ansawdd uchel, ynghyd â dyfeisiau 

newydd a dyfeisiau newydd i ddefnyddwyr terfynol yn yr ystafell ddosbarth. Mae pob ysgol ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn seilwaith rhwydwaith wedi'i uwchraddio'n ddiweddar a fydd yn 

darparu gwell cysylltedd am flynyddoedd lawer i ddod.  

 

Yn y tymor byr a'r tymor canolig bydd y cynllun corfforaethol hwn yn canolbwyntio ar y meysydd 

blaenoriaeth canlynol i helpu i gyflawni gwelliannau: 

 
 

Ein meysydd blaenoriaeth i gefnogi'r amcan llesiant hwn 
 

• Trawsnewid ystâd y cyngor – Sicrhau bod ystâd y cyngor yn cael ei datblygu a'i defnyddio'n 
briodol i wella'r modd y darperir gwasanaethau, lleihau costau rhedeg, lleihau ein heffaith ar 
yr amgylchedd a darparu'r lleoliad gorau posibl i ddiwallu anghenion pob defnyddiwr gan 
gynnwys dinasyddion. 

• Meysydd o newid corfforaethol – Byddwn yn addasu ein ffyrdd o weithio i sicrhau bod ein 
hamcanion llesiant yn cael eu cyflawni'n effeithiol. Bydd cofleidio arloesedd a thechnoleg, 
datblygu sgiliau a dulliau staff a mabwysiadu ffyrdd amgen o weithio yn sicrhau bod y cyngor 
yn gallu ymateb i heriau'r dyfodol. 

• Datgarboneiddio a chynaliadwyedd amgylcheddol – Rhaglenni gwaith sy'n diogelu ac yn 

diogelu'r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol drwy ostwng ôl troed carbon y cyngor, 

gwella lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau, a hyrwyddo ymwybyddiaeth a 

chyfrifoldeb amgylcheddol gyda'n cymunedau. 

 

Pwy fydd yn ein helpu?  
 

Cyflogeion; Ysgolion; Contractwyr; Undebau Llafur 

  

https://www.bridgend.gov.uk/media/10090/cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar-ogwr-strategaeth-ddigidol-2020-i-2024.pdf
https://www.bridgend.gov.uk/media/10090/cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar-ogwr-strategaeth-ddigidol-2020-i-2024.pdf
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Camau y byddwn yn eu cymryd i gyflawni ein hamcan llesiant 
 

Er mwyn trawsnewid ystâd y cyngor byddwn yn 

Cael llai o adeiladau gwell drwy waredu neu ryddhau tir ac adeiladau dros ben i gynhyrchu 

derbyniadau cyfalaf a lleihau ein rhwymedigaethau ariannol a gwella'r adeiladau hynny sy'n cael 

eu cadw. 

Darparu digon o leoedd ysgol yn yr ardaloedd cywir drwy ddarparu Ysgolion y 21ain Ganrif o dan 

raglen foderneiddio ysgolion y cyngor. 

 

Er mwyn cefnogi meysydd o newid corfforaethol byddwn yn 

Gweithio gyda'r grŵp cyflawni rhanbarthol i nodi a chytuno ar fframweithiau caffael rhanbarthol 
sy'n addas i'r diben er mwyn sicrhau arbedion maint ar wariant cyffredin ac ailadroddus. 

Darparu cymorth i hwyluso newid sefydliadol a diwylliannol. Bydd hyn yn cynnwys ymgysylltu â'r 
gweithlu; datblygu gweithwyr newydd a gweithwyr presennol; a gwella gallu sgiliau drwy 
fuddsoddi yn y rhaglen brentisiaeth gorfforaethol. 

Gweithredu'r gostyngiadau arfaethedig yn y gyllideb a nodwyd yn y Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig, yn enwedig ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22, pennu cyllidebau cytbwys blynyddol a 
sefydlu atebion hirdymor sy'n gynaliadwy yn ariannol. 

Addasu ein ffyrdd o weithio i wneud gwell defnydd o'n hasedau ac adeiladu ar y cynnydd 
technolegol a gyflymir gan COVID-19. 

 

Er mwyn cefnogi datgarboneiddio a chynaliadwyedd amgylcheddol byddwn yn 

Cyflawni strategaeth datgarboneiddio gorfforaethol – "Pen-y-bont ar Ogwr 2030" a chynllun 
gweithredu cysylltiedig. 

Buddsoddi £1.3 miliwn i osod technolegau arbed ynni a chostau i leihau ein defnydd o ynni ac 
allyriadau CO2 . 

Gweithredu cynllun ynni ardal leol gynaliadwy gyda rhaglen waith ledled y fwrdeistref sirol i wella 

ôl troed carbon pob preswylydd, gan gynnwys cynlluniau fel: 

• Cynllun Gwres Caerau, 

• Rhwydwaith Wres Ardal Pen-y-bont ar Ogwr 

Parhau i ragori ar y targedau ailgylchu cenedlaethol a chynyddu cyfleoedd i ailddefnyddio 

deunyddiau drwy: 

• weithredu canolfan ailgylchu gymunedol newydd a siop ailddefnyddio yn y Pîl,  
• ailgylchu gwastraff safle stryd,  
• codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o sut i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu drwy ddefnyddio 

ymgyrchoedd cyhoeddus a chyhoeddusrwydd 

Cynnal a gwella adnoddau naturiol a bioamrywiaeth Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  
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Sut byddwn ni'n gwybod ein bod ni'n llwyddiannus? 
 
Drwy fonitro ein mesurau llwyddiant, byddwn yn gallu cadw golwg ar berfformiad er mwyn helpu i 
ysgogi gwelliannau i gyflawni'r canlyniadau canlynol:  

Maes Blaenoriaeth: Trawsnewid ystâd y cyngor 
 

Dangosyddion Llwyddiant 
Gwirioneddol 

2020-21 
Targed 
2021-22 

Targed 
2022-23 

Gwireddu targedau derbyniadau cyfalaf. £3.09m £ 3.745m £1.170m 

Canran adeiladau gweithredol Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n cydymffurfio'n 

statudol yn llawn. 

62.7% 100% 100% 

*Targed a osodwyd gan Lywodraeth Cymru  

Maes Blaenoriaeth: Meysydd o newid corfforaethol 
 

Dangosyddion Llwyddiant 
Gwirioneddol 

2020-21 
Targed 
2021-22 

Targed 
2022-23 

Nifer y prentisiaid, ac eithrio athrawon, ar 
gynlluniau prentisiaeth cydnabyddedig ffurfiol o 
fewn yr awdurdod yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 
o weithwyr. 

7.49 
(N=34) 

7.75 
N=35 N=36 

Canran y gostyngiadau yn y gyllideb a 
gyflawnwyd  
(Cyllideb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr gyffredinol). 

85.8% 100% 100% 

 

Maes Blaenoriaeth: Datgarboneiddio a chynaliadwyedd amgylcheddol 

Dangosyddion Llwyddiant 
Gwirioneddol 

2020-21 
Targed 
2020-21 

Targed 
2021-22 

Cilogramau o wastraff gweddilliol a gynhyrchir fesul 
person. 

131.45KG 123KG 
Llinell 

sylfaen ar ôl 
COVID 

Canran y gwastraff sy'n cael ei ailddefnyddio, ei 
ailgylchu neu ei gompostio. 

69.15% 68% 70% 

Canran y gwastraff: 
a) ailddefnyddio 

a) 0.77% a) 1% a) 1% 

b) ailgylchu b) 48.43% b) 45% b) b) 47% 

c) compostio c) 19.94% c) 20% a) c) 20% 

Canran y gwastraff glanhau strydoedd a baratowyd 
i'w ailgylchu. 

gohirio 30% 30% 
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 Rheoli ein Cyllideb 

Mae'r siartiau isod yn amlinellu ein cynlluniau incwm a gwariant ar gyfer 2022-23. Cyllideb refeniw 

gros y cyngor ar gyfer 2022-23 yw £459.184 miliwn. 
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Yn ogystal â gwario arian ar ddarparu gwasanaethau o ddydd i ddydd, mae'r cyngor hefyd yn gwario 
arian ar ddarparu cyfleusterau newydd, gwella asedau a'r seilwaith, gwella asedau neu ddarparu 
grantiau cyfalaf i eraill. Mae'r gwariant cyfalaf arfaethedig ar gyfer 2022-2023 yn £69.979 miliwn. 

 
 

 
Mae'r siart (uchod) yn rhoi manylion y meysydd gwasanaeth lle mae gwariant cyfalaf wedi'i gynllunio 
ac (isod) sut y caiff y gwariant ei ariannu yn ystod y flwyddyn. 
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Mae gan yr awdurdod lleol gyllideb refeniw net o £319.510 miliwn sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni 
Amcanion Llesiant corfforaethol y cyngor, gwasanaethau craidd a swyddogaethau statudol. Ariennir y 
gyllideb net gan y Grant Cynnal Refeniw, Ardrethi Annomestig ac incwm y Dreth Gyngor. Nid yw'n 
cynnwys incwm o ffrydiau ariannu eraill megis grantiau eraill y llywodraeth, derbyniadau cwsmeriaid a 
chleientiaid, a llog sy'n ariannu'r gwariant refeniw gros. Mae'r siart drosodd yn rhoi manylion am sut y 
dyrannwyd y gyllideb refeniw net ar gyfer 2022-23. 
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Democratiaeth a Phartneriaeth 

Sut mae'r Cyngor yn Gweithio 

Cyngor 
Yn cynnwys 54 o gynghorwyr sy'n cynrychioli 39 o 
wardiau, mae'r cyngor llawn yn cyfarfod i gymeradwyo 
polisïau strategol allweddol a phennu cynllun corfforaethol 
a chyllideb y cyngor. Mae'r rheolau ar gyfer sut mae'r 
cyngor yn gweithredu wedi'u hysgrifennu yng 
nghyfansoddiad y cyngor. 
 

Cabinet 
Yn cynnwys chwe chynghorydd ac yn cael ei gadeirio gan 
yr Arweinydd, mae'r Cabinet yn gyfrifol am wneud 
penderfyniadau a pholisïau pwysig ym Mwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr. Mae gan bob cynghorydd bortffolio 
sy'n cwmpasu maes arbenigol. 
 

Trosolwg a Chraffu 
Yn cynnwys pedwar pwyllgor sy'n edrych ar 
benderfyniadau y mae'r cyngor yn eu gwneud ac yn 
sicrhau eu bod wedi cael eu harchwilio'n briodol. 

 

Ymgynghori a Chynnwys  

Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn cynnal amrywiaeth o ymgynghoriadau i lywio ein penderfyniadau, 

gan gynnwys Llunio Ymgynghoriad y Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr 2021. Gan adeiladu ar ein profiad 

o ymgynghoriadau blaenorol, datblygwyd ffyrdd newydd i bobl gymryd rhan ac ymgysylltu. Roedd 

ein dulliau'n cynnwys arolygon, cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion radio, fideos eglurwyr, 

mynychu cyfarfodydd cynghorau tref a chymuned yn ogystal ag ymgysylltu ag aelodau. 

Cynhaliwyd digwyddiadau yn 2021 drwy amrywiaeth o arolygon a gwblhawyd, rhyngweithiadau ar-

lein, ymgysylltu â phaneli dinasyddion ac ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol. Gwnaethom 

ymgysylltu â'r cyhoedd ar amrywiaeth o bynciau megis: 

• Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr 

• Datblygiad ysgol Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr  

• Teithio Llesol 

• Croesfan Pencoed a Phont Ffordd Penprysg 

Mae aelodau'r Panel Dinasyddion yn derbyn hyd at dri arolwg y flwyddyn ar feysydd gwasanaeth 

amrywiol. Maent hefyd yn derbyn diweddariadau drwy ein cylchlythyr "Eich adborth, ein hymateb". 

Rydym hefyd wedi ymgysylltu â grwpiau penodol o bobl, megis rhieni a gofalwyr plant y lluoedd, a 

busnesau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt. Rydym yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i 

hyrwyddo ymgysylltiad o fewn y gymuned. Roedd arolygon cyfryngau cymdeithasol hefyd yn ffordd 

effeithiol o ymgysylltu â'r cyhoedd yn ogystal â defnyddio fideos i hyrwyddo a gwella ymgysylltiad. 
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Gweithio gydag Eraill 

 
 Cafodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Pen-y-bont ar Ogwr ei greu fel rhan o ofyniad 
cyfreithiol ar gyfer pob awdurdod lleol o dan 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015. Mae'r cyngor yn un o grŵp o 
sefydliadau iechyd, addysg, gofal 
cymdeithasol a llesiant lleol o'r sector 
cyhoeddus a sectorau dielw sy'n gweithio 
gyda'i gilydd i greu Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr well. Mae'r gwaith yn seiliedig ar 
gydweithio ac ymgynghori â phobl a 
chymunedau lleol. 

 
 

 

 Yn dilyn Asesiad Llesiant, mae 
Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar 
Ogwr wedi datblygu Cynllun Llesiant i fynd i'r 
afael â'r materion sy'n dylanwadu ar lesiant 
hirdymor Pen-y-bont ar Ogwr.  

  
 Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm 

Taf Morgannwg yn dwyn ynghyd iechyd, 
gwasanaethau cymdeithasol, tai, y trydydd 
sector a phartneriaid eraill i ddarparu dulliau 
strategol o gyflawni gwasanaethau Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol integredig fel y nodir yn 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant Cymru (2014)

Mae Hwb Diogelu Amlasiantaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn dwyn ynghyd gweithwyr proffesiynol 
i ddarparu gwasanaethau diogelu gan y cyngor a'n partneriaid ar draws y gymuned, mewn un 
lle. Mae Hwb Diogelu Amlasiantaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys pobl o: 

 

 Wasanaethau i blant ac oedolion 
 Uned diogelu'r cyhoedd Heddlu De 

Cymru 
 Addysg 
 Tai 
 Tîm cyffuriau ac alcohol cymunedol 

 Y gwasanaeth prawf ac adsefydlu 
cymunedol 

 Iechyd 
 Gwasanaethau cymorth cynnar 
 Gwasanaethau Iechyd Meddwl

 
 

 Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn 
bartneriaeth â Chynghorau Bro Morgannwg 
a Chaerdydd i ddarparu gwasanaethau mwy 
effeithlon sy'n cwmpasu Safonau Masnach, 
Iechyd yr Amgylchedd, Trwyddedu a Thai 
Sector Preifat. 
 

 Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol 
Pen-y-bont ar Ogwr yn is-fwrdd o Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar 
Ogwr, sy'n dwyn ynghyd asiantaethau 
cyhoeddus, preifat a gwirfoddol sy'n 
gweithio gyda'i gilydd i leihau troseddu, 
anhrefn ac ofn troseddu. 

 

 Roedd gwasanaeth Archwilio Mewnol y 
cyngor wedi'i ddarparu o dan gytundeb 
cydweithredol ffurfiol gyda Chyngor Bro 
Morgannwg ers 2013. Ers mis Ebrill 2019, 
mae Gwasanaeth Archwilio Mewnol 
Rhanbarthol a Rennir wedi bod mewn 
bodolaeth gan ddod â Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Rhondda Cynon Taf a'r gwasanaeth a 

rennir presennol at ei gilydd. Mae 
gwasanaeth Archwilio Mewnol effeithlon yn 
rhoi sicrwydd annibynnol bod prosesau 
rheoli risg, llywodraethu a rheolaeth fewnol y 
cyngor yn gweithredu'n effeithiol. 
 

 Rydym wedi partneru â Hamdden GLL/Halo 
i reoli wyth canolfan hamdden a phyllau 
nofio. Mae gennym bartneriaeth hirdymor 
gydag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen i 
redeg ein lleoliadau a'n gwasanaethau 
diwylliannol am 20 mlynedd. Mae hyn yn 
cynnwys gwasanaeth llyfrgell Pen-y-bont ar 
Ogwr, neuadd y Dref Maesteg, Pafiliwn y 
Grand Porthcawl, pedair canolfan 
gymunedol a Thŷ a Pharc Gwledig 
Bryngarw. 

  

 Rydym yn un o ddeg awdurdod lleol yn Ne-
ddwyrain Cymru sy'n rhan o Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
sy'n rhaglen i sicrhau twf economaidd 
sylweddol yn y rhanbarth. 

 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydweithio/bwrdd-gwasanaethau-cyhoeddus-pen-y-bont/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydweithio/bwrdd-gwasanaethau-cyhoeddus-pen-y-bont/
https://llyw.cymru/plant-theuluoedd
https://llyw.cymru/plant-theuluoedd
https://www.bridgend.gov.uk/media/3658/bridgend-wellbeing-bps-plan-w-0518.pdf#:~:text=Mae%20ein%20cynllun%20llesiant%20yn%20amlinellu%27r%20pethau%20y,am%20Fwrdd%20Gwasanaethau%20Cyhoeddus%20Pen-y-bont%20ar%20Ogwr%20yma.
https://cwmtafmorgannwg.wales/how-we-work/plans-and-reports/regional-partnership-board/
https://cwmtafmorgannwg.wales/how-we-work/plans-and-reports/regional-partnership-board/
https://cwmtafmorgannwg.wales/how-we-work/plans-and-reports/regional-partnership-board/
https://cwmtafmorgannwg.wales/how-we-work/plans-and-reports/regional-partnership-board/
https://cwmtafmorgannwg.wales/how-we-work/plans-and-reports/regional-partnership-board/
https://cwmtafmorgannwg.wales/how-we-work/plans-and-reports/regional-partnership-board/
https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents
https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents
https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/gofal-cymdeithasol-a-lles/hwb-diogelu-aml-asiantaeth-mash/
https://www.srs.wales/cy/Home.aspx
https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/bartneriaeth-diogelwch-cymunedol/am-bartneriaeth-diogelwch-cymunedol-pen-y-bont-ar-ogwr/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/bartneriaeth-diogelwch-cymunedol/am-bartneriaeth-diogelwch-cymunedol-pen-y-bont-ar-ogwr/
https://haloleisure.org.uk/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/


31 
 

Adborth 

 
Rydym yn croesawu eich sylwadau ar y Cynllun Corfforaethol hwn a'ch awgrymiadau ar gyfer 
gwella. Gallwch roi eich adborth drwy  
 

 

Ein gwefan: https://www.bridgend.gov.uk/cy 

 

Instagram: www.instagram.com/BridgendCBC/ 

 

Facebook: www.facebook.com/BridendCBC 

 

Twitter: @BridgendCBC 

 

Ebost: talktous@bridgend.gov.uk                                          

 

Neu drwy ysgrifennu at y 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 Gymraeg ac yn Saesneg. Mae hefyd ar gael mewn iaith neu fformat 

arall ar gais. 

https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/
https://www.bridgend.gov.uk/cy
http://www.instagram.com/BridgendCBC/
http://www.facebook.com/BridendCBC

