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Cyflwyniad
Croeso i adroddiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2016-17. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi yr hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2016-17 wrth ymgymryd â’r
blaenoriaethau a nodwyd yn ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2016-20. Y blaenoriaethau hyn yw: cefnogi economi lwyddiannus, helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol, a defnyddio adnoddau’n
ddoethach. Gobeithio y bydd o gymorth i chi ac yn llawn gwybodaeth.
Fel yn y blynyddoedd blaenorol, cawsom ostyngiad yn ein hadnoddau, a bu’n rhaid arbed £7.477 miliwn ar gyfer y flwyddyn. Yn rhan o’n proses ymgynghori ar y gyllideb, gofynnwyd eto i drigolion ein
helpu ni i benderfynu ble y dylem ni fod yn blaenoriaethu ein gwario. Rydym wedi gweithio’n galed i ystyried y safbwyntiau hyn wrth benderfynu ym mha feysydd y gallem leihau adnoddau a’r meysydd
hynny y dylem eu blaenoriaethu a pharhau i ganolbwyntio arnynt.
Mae wedi bod yn flwyddyn heriol gyda gostyngiadau parhaus yn y gyllideb ac ni fydd o reidrwydd yn gwella yn y blynyddoedd sydd i ddod. Er gwaethaf yr amgylchedd heriol, rydym yn ymfalchïo yn y
ffaith ein bod wedi cyflawni’r rhan fwyaf o’r hyn yr oeddem yn bwriadu ei wneud i weithredu ein blaenoriaethau ac ar yr un pryd yn darparu gwasanaethau craidd i ddiwallu anghenion ein trigolion.
Gwnaethom gyfanswm o 46 o ymrwymiadau yn ystod y flwyddyn. Cyflawnwyd 32 (bron 70%) ohonynt yn llwyr , a chyflawnwyd bron â bod 11 (24%) arall.
Blaenoriaeth Un: Cefnogi economi lwyddiannus
o Cefnogwyd 722 o bobl leol i ddatblygu sgiliau a chymryd mantais o gyfleoedd i lwyddo drwy ein rhaglenni Cymunedau dros Waith, Pontydd i Waith a Phrosiect Sgiliau Cyflogaeth Pen-y-bont ar
Ogwr (BESP).
o Gwelsom ganran y disgyblion 15 oed a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 yn cynyddu o 59.7% i 61.7%, a’r canran o ddisgyblion Safon A yn cyflawni trothwy Lefel 3 (2 Safon A gradd A - E) yn cynyddu
eleni o 97.6% i 98.3%.
o Gwelsom gynnydd yn nifer y busnesau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer y Cynllun Talu wrth Ennill/TAW yn y fwrdeistref yn cynyddu am y drydedd flwyddyn o 4,440 i 4,540.
o Cynyddodd nifer ein hymwelwyr o 11,541,363 i 13,026,637 a chynyddodd gwerth cyfanswm gwariant blynyddol gan dwristiaid hefyd o £313 miliwn i bron £330 miliwn.
Blaenoriaeth Dau: Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol
o Datblygwyd un pwynt cyswllt a ddefnyddiwyd gan 2,108 o oedolion a 2,042 o blant er mwyn i bobl gael gwybodaeth, cyngor a chymorth.
o Cefnogodd ein gwasanaeth ail-alluogi 394 o bobl hŷn neu anabl i gynnal eu hannibyniaeth drwy reoli cymaint o’u tasgau byw bob dydd â phosibl ar eu pen eu hunain.
o Buddsoddwyd mewn rhaglenni cymorth cynnar wedi’i dargedu a rhaglenni ymyrraeth i leihau nifer y plant sy’n derbyn gofal. O’r plant a gefnogwyd, mae 75% ohonynt yn parhau i fyw gyda’u
teuluoedd.
o Cefnogwyd 3,879 o unigolion a theuluoedd drwy ein rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf i helpu i leihau tlodi plant.
o I gefnogi gofalwyr i barhau â’u swyddogaeth, cynhaliwyd 277 o asesiadau o ofalwyr sy’n oedolion a 51 o ofalwyr ifanc.
Blaenoriaeth Tri: Defnyddio adnoddau’n ddoethach
o
o
o
o
o

Cyflawnwyd £5.632 miliwn (75%) o arbedion a gynlluniwyd, a chyflawnwyd y £1.845 miliwn a oedd yn weddill drwy wneud y mwyaf o grantiau, incwm arall a rheoli swyddi gwag.
I wella effeithlonrwydd gwasanaethau a’r gallu i’w defnyddio parhawyd i ad-drefnu ein hystâd weinyddol drwy leihau nifer ein hadeiladau a symleiddio ein strwythur.
Crëwyd £5.625 miliwn o dderbynion cyfalaf o’n rhaglen gwerthu asedau, gan ragori ar ein targed o £4 miliwn.
Cafodd 231 o reolwyr hyfforddiant i wella eu Sgiliau Rheoli Pobl, dilynodd 295 o gyflogeion hyfforddiant Cymraeg a chwblhaodd 59.1% o staff fodiwlau e-ddysgu.
Yn ein nod o wneud y mwyaf o’n gwariant ar nwyddau a gwasanaethau, rydym wedi gweithio’n agos gyda’r trydydd sector a BBaCh i wella sgiliau’r farchnad a sicrhau bod darparwyr lleol yn ‘barod
i dendro’ ac yn gallu cynnig yn gystadleuol yn erbyn sefydliadau cenedlaethol.

Bu rhywfaint o oedi yn ein hymrwymiad i ddatblygu ystod o wasanaethau awtomatig ac ar-lein sy’n hawdd i drigolion eu defnyddio. Roedd hyn oherwydd ein bod wedi gwneud mwy o waith nag a
gynlluniwyd yn wreiddiol i sicrhau bod y cyhoedd yn hapus i ddefnyddio’r gwasanaethau awtomatig hynny. Ni chyflawnwyd ein dyhead i sefydlu tair menter creu incwm newydd fel y cynlluniwyd oherwydd
newidiadau rheoli mewnol, a arweiniodd at ostyngiad dros dro mewn capasiti, yn ogystal â newidiadau yng nghyfraith yr UE. Yn rhan o’n rhaglen weddnewid, roeddem yn bwriadu trosglwyddo nifer o
asedau addas i grwpiau a sefydliadau cymuned er mwyn iddynt eu gweithredu i ddiwallu anghenion lleol. Rydym wedi gwneud llawer o waith yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys adolygu ein hasedau a’n
gwasanaethau. Cysylltodd cyfanswm o 66 o sefydliadau cymunedol, clybiau a chymdeithasau chwaraeon yn bennaf, â ni ynghylch rheoli 55 o wahanol asedau, pafiliynau a meysydd chwarae yn bennaf.
Er na wnaethom gyflawni ein targed o drosglwyddo 5 o asedau cymunedol, roedd 19 o geisiadau ar wahanol gamau datblygu, yn amrywio o fynegiadau diddordeb ffurfiol i drosglwyddo ased i gyflwyno
achos busnes neu gael caniatâd terfynol. Bydd gwaith yn parhau i sicrhau ei bod yn bosibl trosglwyddo’r asedau hynny sy’n addas i’w trosglwyddo yn effeithiol ac yn effeithlon.
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Yn y Cynllun Corfforaethol, nodwyd hefyd nifer o ddangosyddion i fesur pa mor llwyddiannus yr oeddem wrth gyflawni pob un o’n blaenoriaethau. Gan fod hwn yn Gynllun newydd, nid ydym wedi pennu
targedau ar gyfer ein holl ddangosyddion eto. O’r rhai hynny â tharged, llwyddwyd i gyflawni neu ragori ar y targed ar gyfer 59.2%, ac roedd 12.2% arall na chafodd y targed ei gyrraedd o ryw ychydig.
O’r dangosyddion hynny na chyrhaeddodd y targed, roedd 25% yn dangos gwelliant, roedd 45% yn ddangosyddion newydd a oedd yn ei gwneud yn anodd gosod targedau heriol ond realistig, a 15%
arall y dylanwadwyd arnynt gan amgylchiadau allanol. At ei gilydd, roedd 74% o’r holl ddangosyddion â data cymaradwy yn dangos gwelliant.
Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cyhoeddi ystod o ddangosyddion perfformiad cenedlaethol sy’n galluogi trigolion i gymharu sut y gwnaeth eu
hawdurdod lleol berfformio o’i gymharu â’r awdurdodau lleol eraill yng Nghymru ar draws ystod gyfan o wasanaethau. Er bod yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ein darpariaeth o flaenoriaethau sy’n
bwysig yn lleol a ddiffinnir yn ein cynllun corfforaethol, rydym hefyd yn cynnwys y mesurau cenedlaethol cymaradwy hynny er mwyn rhoi darlun llawn o’n perfformiad.
Yn 2015-16, roedd 70% o’n dangosyddion cenedlaethol yn dangos gwelliant, a oedd yn golygu ein bod yn un o’r ddau awdurdod lleol a oedd wedi gwella fwyaf yng Nghymru. Yn 2016-17, parhawyd i
wella ar y rhan fwyaf o’n dangosyddion perfformiad sy’n bwysig yn lleol. Er enghraifft, roedd 73% (8 allan o 11) o’n dangosyddion addysg yn dangos gwelliant neu wedi aros ar y gyfradd perfformiad
fwyaf o’i gymharu â 64% yn genedlaethol. Bu gwelliant yn sgôr cyfartalog pwyntiau disgyblion 15 oed, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, o 527.6 yn 2015-16 i 564.1 yn 2016-17, o’i
gymharu â chyfartaledd cenedlaethol o 531. Diolch i gymorth parhaus gan rieni, rydym ni’n arbennig o falch bod presenoldeb ein disgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd wedi gwella, gan ein
cynnwys yn y chwe awdurdod lleol sy’n perfformio orau yng Nghymru. At ei gilydd, parhaodd cyflwr ein ffyrdd i wella er gwaethaf y ffaith bod yr adnoddau yn gostwng. Sicrhawyd bod bron 97% o’r
achosion o dipio anghyfreithlon wedi eu clirio o fewn pum diwrnod gwaith. Rydym ymhlith yr awdurdodau sy’n perfformio orau o ran denu niferoedd uchel o drigolion i’w cyfleusterau chwaraeon a
hamdden. Parhawyd i ddarparu gwasanaethau gwell i’r bobl hynny sydd â’r angen mwyaf. Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, sicrhaodd y Cyngor na wnaeth unrhyw ddisgyblion a oedd dan ofal yr
awdurdod lleol mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol, yn 15 oed sy’n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith, wneud hynny heb gymhwyster allanol cymeradwy.
Am yr ail flwyddyn yn olynol sicrhawyd y cyflwynwyd 100% o’r datganiadau angen addysgol arbennig terfynol (heblaw am eithriadau) o fewn 26 wythnos, o’i gymharu â chyfartaledd cenedlaethol o
95.4%. Lleihawyd nifer y dyddiau a gymerwyd i ddarparu Grant Cyfleusterau Anabledd.
Mae manylion ein holl ddangosyddion o’r Cynllun Corfforaethol a dangosyddion cenedlaethol wedi’u cynnwys yn yr adroddiad, a cheir dadansoddiad manwl yn dangos sut yr ydym wedi perfformio yn
genedlaethol o’i gymharu â’r 21 o awdurdodau eraill, pan fo hynny’n berthnasol, yn ogystal â sut yr ydym wedi perfformio yn erbyn y targedau y gwnaethom eu pennu i’n hunain ar gyfer y flwyddyn.
Er gwaethaf llai o adnoddau a galw cynyddol am ein gwasanaethau, rydym yn falch o’r hyn yr ydym wedi ei gyflawni, ac rydym yn dal i fod yn ymrwymedig i barhau i arloesi a gweddnewid yr awdurdod,
gan weithio gyda’n partneriaid a chymunedau lleol i wneud hynny. Rydym yn gwneud hyn er mwyn i ni allu darparu’r gwasanaethau hynny sy’n bwysig i’n trigolion yn y modd mwyaf effeithiol, gyda’r nod
o wella bywydau pawb sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Adborth
Rydym yn croesawu eich sylwadau ar yr adroddiad blynyddol hwn a’ch awgrymiadau ar gyfer gwelliant. Cewch roi eich adborth drwy ysgrifennu at ein Tîm Gwella Corfforaethol, Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB, neu drwy Twitter:@BridgendCBC, neu e-bost i Improvement@bridgend.gov.uk. Cewch hefyd ffonio (01656) 643224.
Mae’r adroddiad hwn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd ar gael mewn iaith neu fformat arall ar gais.

Huw David – Arweinydd y Cyngor

Darren Mepham – Prif Weithredwr
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Blaenoriaeth Un – Cefnogi economi lwyddiannus
Rydym eisiau economi gref: er mwyn cynnig mwy o gyfleoedd i bobl leol gael swyddi, datblygu gyrfa a gwella incwm ac amgylchiadau eu teulu. Gall lefelau is o dlodi hefyd hybu iechyd a lles a chreu
cymunedau mwy cydnerth sydd angen llai o wasanaethau. Pan ymgynghorwyd â thrigolion, roedd 86% ohonynt yn cytuno ei bod yn bwysig i ni ganolbwyntio ar gefnogi economi lwyddiannus.
Yn 2016-17, gwnaethom ymrwymo i barhau i wella canol ein trefi a gweithio gyda busnesau i greu cyfoeth, darparu swyddi, denu buddsoddiad, gweithio tuag at economi carbon isel, gwella sgiliau ac
annog ymwelwyr.

Beth wnaethom ni yn 2016-17 i fodloni ein hymrwymiadau a chyflawni canlyniadau ar gyfer ein heconomi leol?
Helpu pobl leol ddatblygu sgiliau a chymryd mantais o gyfleoedd i lwyddo ac ymestyn y llwyddiant hwnnw i bob cymuned yn y Fwrdeistref Sirol
Ein Perfformiad
Gweithredwyd prosiectau gyda chyrff y sector cyhoeddus a busnesau lleol i sefydlu pa sgiliau sydd eu hangen a dylanwadu ar y ddarpariaeth yn lleol. Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd digwyddiadau
lles mewn ysgolion cyfun lleol lle gwnaeth mwy na 30 o gyflogwyr lleol a sefydliadau o’r sector cyhoeddus ymgysylltu’n uniongyrchol â dysgwyr ym Mlwyddyn 11 a oedd
yn gwneud eu dewisiadau ar ôl 16. Daeth tua 400 o fyfyrwyr i ddigwyddiad Prentisiaeth ‘Rhowch Gynnig Arni’ a oedd yn rhoi cyfle i ddysgwyr gael cymorth i benderfynu
beth fyddai eu dewisiadau gyrfa yn y dyfodol. Roedd y digwyddiadau yn llwyddiannus iawn, a mynegodd mwy o ysgolion ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r prosiect y
flwyddyn nesaf. Sefydlwyd gweithgor hefyd o gyflogwyr lleol i nodi anghenion lleol a datblygu cyrsiau a fframweithiau prentisiaethau priodol yn y dyfodol.
Buom yn gweithio gyda’r Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi rhanbarthol (LSKIP) a Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif i ddatblygu cyfleoedd cyflogaeth lleol.
Negodwyd buddion cymunedol a’u cynnwys mewn 4 cynllun adeiladu mawr. Cytunwyd ar gynnig prentisiaeth Ysgol Betws gyda Chynllun Rhannu Prentisiaeth Y Prentis
a Choleg Pen-y-bont a gweithiodd Kier gyda Coastal Housing i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc lleol trwy Partneriaeth Cydgysylltu Cyflogaeth Pen-y-bont ar Ogwr (BELP).
Mae cynlluniau prentisiaeth ar waith hefyd ar gyfer De Cwm Garw a Safleoedd Ysgolion y 21ain Ganrif Brynmenyn. Datblygwyd partneriaeth weithio rhwng Dysgu
Oedolion yn y Gymuned, Cymunedau yn Gyntaf, yr Adran Gwaith a Phensiynau a chyflogwyr lleol. O ganlyniad i’r amrywiaeth o gyfleoedd a ddarparwyd gan Dysgu
Oedolion yn y Gymuned a phartneriaid, manteisiodd 332 o bobl ar y ddarpariaeth ar gyfer cyflogadwyedd a chyn-gyflogaeth, llwyddodd 180 o bobl i gael cyflogaeth a daeth llawer mwy i sesiwn
Cynhwysiant a Sgiliau Digidol. Yn ogystal â hyn, gwnaethom hefyd ddatblygu 3 swydd prentis parhaol yn ein strwythur technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, a llwyddwyd i sicrhau 4 o
brentisiaethau/hyfforddiaethau o ganlyniad i Raglen Ysgolion y 21 ain Ganrif a phrosiectau eraill a arweinir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Parhawyd i weithio gydag unigolion a theuluoedd o Sir Pen-y-bont ar Ogwr sy’n ddi-waith, yn economaidd anweithgar, yn wynebu rhwystrau i waith neu sydd mewn perygl o dlodi. Darparodd ein
rhaglen Pontydd i Waith gyfleoedd i unigolion 25 oed a hŷn ddatblygu sgiliau, dilyn hyfforddiant, ennill cymwysterau, cymryd rhan mewn cyfleoedd gwirfoddoli
a/neu leoliadau gwaith. Cefnogwyd 253 o gyfranogwyr i gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddiant a chymhwyster i wella eu sgiliau a rhoddwyd cymorth gyda
cheisiadau am swyddi a thechnegau ar gyfer cyfweliadau. Roedd perfformiad ein rhaglen yn well nag awdurdodau lleol eraill yn y Consortiwm ac roedd gwell
cyfle i gyfranogwyr gael swydd. Enillodd 135 o gyfranogwyr gymwysterau, cafodd 68 leoliadau gwirfoddol a chafodd 38 gyflogaeth sicr. Yn sgil llwyddiant y
rhaglen, rydym wedi gwneud cais am estyniad o ddwy flynedd. Cefnogodd ein rhaglen ‘Opportunities 2 Work’ bobl sydd bellaf i ffwrdd o’r farchnad waith i
leoliadau gwirfoddoli a gwaith. Mae’r rhain yn amrywio o gynnal a chadw tir, gweinyddu swyddfa, manwerthu, arlwyo a gofal. Yn ystod y flwyddyn cwblhawyd
y rhaglen gan 57 o’r 78 o gyfranogwyr, a chafodd 15 ohonynt gyflogaeth sicr. Mae BESP yn darparu amrywiaeth o raglenni cyflogaeth gan gynnwys datblygu
sgiliau cyflogadwyedd fel sgiliau cyfweld ac ysgrifennu CV a hyd yn oed becynnau cyn-cyflogaeth. Gweithiwyd mewn partneriaeth agos â chyflogwyr lleol fel
Amazon a Home Bargains sy’n creu llawer o gyfleoedd cyflogaeth yn yr ardal. Cwblhaodd tua 325 o gyfranogwyr gwrs a oedd yn gysylltiedig â chyflogaeth,
enillodd 231 o’r rhain gymhwyster achrededig a chafodd 180 ohonynt gyflogaeth.
Gyda phartneriaid, gweithredwyd y prosiect LEAD (mwy abl a thalentog) i gefnogi pobl ifanc â photensial arweinyddiaeth i lwyddo. Cynorthwywyd 12 o bobl ifanc a oedd wedi dangos potensial
arweinyddiaeth i ddatblygu sgiliau er mwyn iddynt lwyddo. Llwyddodd deg o bobl ifanc i gwblhau’r rhaglen a gadawodd dau y rhaglen yn gynt nag yr oeddent wedi’i fwriadu oherwydd iddynt lwyddo i
gael cyflogaeth amser llawn. Bu’r deg yn gweithio gyda’u mentoriaid ar y prosiectau cymunedol gan ddilyn amrywiaeth o gyrsiau arweinyddiaeth. Daeth y rhaglen i ben ar ddiwedd y flwyddyn
4

academaidd hon.
Mae addysg yn rhan sylfaenol o helpu pobl i gyflawni eu potensial a gwella’r economi ac mae’n parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i ni. Yn gyffredinol, roedd ein canlyniadau eleni yn dangos
gwelliant sefydlog. Gwelwyd cynnydd yng nghanran y disgyblion 15 oed, ar y 31 Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2, gan gynnwys TGAU
gradd A* - C mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf a mathemateg, o 59.7% i 61.4% ac roedd yn uwch na chyfartaledd Cymru, sef 60.33%. Cynyddodd y sgôr pwyntiau ehangach cyfartalog ar
gyfer dysgwyr 17 oed eleni o 776.5 i 806.2. Mae’r ffigur hwn yn welliant ond mae’n parhau i fod yn is na chyfartaledd Cymru, a gynyddodd eleni o 799.7 i 823.2. Caiff ysgolion eu herio ynghylch eu
perfformiad yn flynyddol fel rhan o’r adolygiad o ddarpariaeth chweched dosbarth. Ledled y fwrdeistref, eleni cynyddodd canran y disgyblion safon A a gyflawnodd y trothwy Lefel 3 (2 Safon A gradd A E) o 97.6% i 98.3% ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’r ffigur hwn yn well na chyfartaledd Cymru, a gynyddodd eleni o 97.0% i 98.0%.
Gweithiwyd gydag ysgolion a phartneriaid i gau’r bwlch mewn cyrhaeddiad addysgol rhwng disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau bwyd ysgol am ddim (FSM) a’r rhai hynny nad ydynt yn gymwys, a
gwella canlyniadau i grwpiau agored i niwed. Nodwyd disgyblion sy’n tangyflawni a darparwyd cymorth gan fentor iddynt a chyflwynwyd adroddiadau i fonitro cynnydd y dysgwyr hynny sy’n gymwys am
brydau ysgol am ddim. Darparodd Cymunedau yn Gyntaf amrywiaeth o gymorth ychwanegol gan gynnwys ymyraethau llythrennedd a rhifedd pwrpasol. Er hyn, cynyddodd maint y bwlch o 27.2% i
32.5%. Er bod cyrhaeddiad addysgol yn gwella ar gyfer yr holl ddysgwyr yng nghyfnod allweddol 4, mae cyfradd y gwelliant yn arafach ar gyfer grwpiau sy’n agored i niwed. Mae’r duedd dros y tair
blynedd academaidd ddiwethaf yn dal i fod yn un sy’n gwella ond mae’n amrywio. Mae cyflawni gwelliant cyson yng nghyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yn faes i’w wella.
Parhaodd y Tîm Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal i gefnogi Plant sy’n Derbyn Gofal, ysgolion a gofalwyr i’w galluogi nhw i gyflawni eu potensial llawn. Ar 216.3, mae eu perfformiad ychydig yn is na’r
targed, sef sgôr pwyntiau cyfartalog o 217. Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal yn fach. O’r 36 o bobl ifanc ym Mlwyddyn 11 yn 2015-2016, mae gan 19
anghenion dysgu ychwanegol ac mae 12 yn mynychu ysgolion arbennig.
Cwblhawyd ein gwaith gydag ysgolion i ddatblygu amrywiaeth o opsiynau i bobl ifanc sy’n fwy abl a thalentog na’u cyfoedion. Mae’r disgrifiad fel arfer yn nodi
myfyrwyr sydd â’r gallu i ragori’n academaidd mewn un neu fwy o bynciau a/neu sydd â’r gallu i ragori mewn sgiliau ymarferol fel chwaraeon ac arweinyddiaeth.
Mabwysiadwyd y diffiniad cenedlaethol o fwy abl a thalentog ac rydym wedi sefydlu llwybrau ar draws ysgolion i gefnogi disgyblion y nodwyd eu bod yn fwy abl
a thalentog. Canolbwyntiwyd ar les disgyblion ac uchelgais uchel ar gyfer ein holl ddysgwyr ac yn 2016-17 cawsom y canlyniadau TGAU gorau erioed, gan
wella am y pumed flynedd yn olynol gyda 61.7% o ddisgyblion Blwyddyn 11yn cyflawni TGAU gradd A* - C mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf a
mathemateg. Bu cynnydd yn y canlyniadau Safon A a chynyddodd canran y disgyblion safon A a gyflawnodd 3 gradd A*-A mewn safon A eleni o 5.3% i 6.1%.
Ond mae’n parhau i fod yn is na chyfartaledd Cymru, a ostyngodd o 7.9% i 6.7%. Cefnogwyd ein myfyrwyr chweched dosbarth mwyaf abl a thalentog i gyflawni
eu potensial academaidd a chael mynd i brifysgolion arweiniol. Gwnaed hyn drwy strategaethau fel Rhwydwaith Seren sy’n cynnal gweithdai a digwyddiadau a
arweinir gan siaradwyr arbenigol o addysg uwch, er mwyn sicrhau bod y rhai a nodir sy’n fwy abl a thalentog yn cael eu cefnogi’n llawn i gyflawni eu potensial.
Roedd yn bleser hefyd gweld Ysgol Gynradd Pencoed yn cyflawni Gwobr Her NACE (Y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Plant Abl mewn Addysg) Cymru i gydnabod ei hymrwymiad i gael y gorau o
ddisgyblion galluog iawn.
Ymrwymwyd i gydgysylltu a gweithredu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET). Darparwyd cynigion o
gymorth wedi’i dargedu wrth nodi a mynd i’r afael â rhwystrau i addysg, gan hefyd sicrhau ‘cynnig addas’ i addysg ôl-19, cyflogaeth neu hyfforddiant. Darparwyd cymorth i ddisgyblion a fethodd â
phontio’n llwyddiannus o Flwyddyn 11. Cyflawnwyd gostyngiad pedair blynedd (flwyddyn ar ôl blwyddyn) yn nifer y bobl ifanc hynny sy’n gadael addysg heb addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant
parhaus ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Parhaodd y gyfran o’n poblogaeth o bobl ifanc ym Mlwyddyn 11 a gaiff eu nodi yn NEET i ostwng yn raddol o 7.6% (2009) i 1.5% (2016).
Buom yn gweithio gydag ein hysgol ‘Llwybrau Llwyddiant’ i sicrhau’r cyfleoedd gorau i ddysgwyr ddatblygu a gwella. Buom yn gweithio gydag Estyn i lunio cynllun gweithredu a gafodd ei fonitro yn fisol
gyda’r nod o wella’r ysgol. O ganlyniad, gwelwyd cynnydd sylweddol ac roedd canlyniadau TGAU a safon A diweddar yr ysgol yn dangos gwelliant parhaus o’i gymharu â’r blynyddoedd blaenorol a
dyma’r canlyniadau gorau erioed i’r ysgol.
Parhawyd i weithio i sicrhau bod plant a phobl ifanc sy’n cyrraedd 16 oed mewn addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth nes eu bod yn o leiaf 24 oed, yn unol â’r Warant Ieuenctid. Mae’r fenter hon
gan y Llywodraeth yn gwarantu cynnig o le mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant i bawb sy’n gadael addysg orfodol yn 16 oed. Mae’r Warant Ieuenctid wedi’i ymwreiddio’n llawn yn ein strategaeth
leol, arfer gweithredol a’n hagenda ôl-16. O ganlyniad, llwyddodd 100% o’r ysgolion i fodloni’r Mesur Dysgu a Sgiliau yn CA4 ac Ôl-16 ym mlwyddyn academaidd 2015-16, ac roedd gan yr holl
ddysgwyr 14-19 gynllun Llwybr Dysgu i gynllunio dilyniant a chofnodi ffynonellau o gymorth. Trwy’r fenter ‘Ysbrydoli i Gyflawni’, cefnogwyd pobl ifanc (16 i 24 oed), y’u hystyrir fwyaf ‘mewn perygl’ o
beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET), drwy gynyddu nifer y Gweithwyr Arweiniol o 6 i 15. Ariennir y gweithwyr hyn drwy’r fenter Ysbrydoli i Gyflawni ac maent wedi’u lleoli ym
mhob ysgol uwchradd, ysgol arbennig ac ymddygiadol a Choleg Pen-y-bont i nodi a mynd i’r afael ag unrhyw rwystrau i ymgysylltu. Parhawyd i weithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru i wella
ymhellach ansawdd cyngor ac arweiniad diduedd am yrfaoedd fel y gall pobl ifanc wneud penderfyniadau da ac felly gynnal lleoliadau mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth hyd nes eu bod yn 24
oed.
Trwy gydol 2016-17 buom yn gweithio gydag ysgolion i gynnal adolygiad strategol i ddatblygiad ac ad-drefnu’r cwricwlwm a’r ddarpariaeth o’r ystâd ysgolion. Roeddem eisiau sicrhau bod patrwm
cynaliadwy ac effeithiol o ddarpariaeth addysg ledled Pen-y-bont ar Ogwr, gan hefyd ddarparu’r addysg gywir yn y man cywir, gyda’r canlyniadau gorau ar gyfer dysgwyr. Ystyriodd yr adolygiad bedwar
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maes gwaith, sef strategaeth ar gyfer arweinyddiaeth a chydweithio, cwricwlwm a’r gweithlu, addysg ôl-16 a moderneiddio ysgolion. Trwy gydol yr adolygiad hwn cysylltwyd â Chonsortiwm Canolbarth
y De (CSC) o ran y cwricwlwm a chydweithio. Datblygodd CSC strategaeth a darparodd ddull o weithredu ffederasiynau ysgolion arloesol. Maent hefyd yn datblygu strategaeth i sicrhau bod ysgolion
yn barod i fabwysiadu cynigion newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer cwricwlwm newydd. Roedd y prosiect Moderneiddio Ysgolion yn canolbwyntio ar ddiwallu’r angen am leoedd i ddisgyblion ledled
Pen-y-bont ar Ogwr, a nodwyd ar gyfer Llywodraeth Cymru y cynlluniau eang sy’n ofynnol i ddiwallu’r angen hwnnw. Bydd gwaith yn parhau i sicrhau ein bod yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd
dysgu i ddysgwyr Ôl-16 ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
Creu amodau ar gyfer twf a mentergarwch

Creu canol trefi llwyddiannus

Ein Perfformiad

Ein Perfformiad

Mae Rhaglen Canolbwyntio Buddsoddiad ar Gyrchfan Porthcawl yn allweddol er mwyn tyfu gwerth
twristiaeth yn ein heconomi leol gyda’r nod o gynyddu cyfleoedd cyflogaeth a busnes. Mae’r prosiect
Canolfan Forol a’r ganolfan Chwaraeon Dŵr ym Mae Rest ar wahanol gamau eu datblygiad ac mae’r
ddau brosiect wedi cael cymorth sylweddol gan y gymuned leol. Cymeradwywyd y cais cynllunio ar
gyfer y ganolfan forol gwerth £7 miliwn ym mis Hydref 2016, a disgwylir i’r adeilad agor erbyn 2019.
Dyfarnwyd grant y Loteri Fawr gwerth £1.1 miliwn i’r prosiect ym mis Hydref 2016 a bydd yn cynnig
gwyddoniaeth forol arfordirol a chanolfan ddarganfod, gan gynnwys dysgu amgylcheddol, diwylliannol,
hanes lleol a chymunedol. Bydd yno hefyd oriel fewnol, amffitheatr awyr agored, a hefyd bydd lle i
swyddfa a chaffi/bistro a chyfleusterau ar gyfer achubwyr bywyd a gwasanaethau brys. Nod y ganolfan
yw cynnig yr hyn sy’n cyfateb i 50 o swyddi amser llawn.

Parhawyd i fuddsoddi yng nghanol ein trefi er mwyn gwella’r cyfleusterau presennol a
darparu cyfleusterau newydd, gan gynnwys cynlluniau Harbwr Porthcawl, Maesteg a Pheny-bont ar Ogwr. Ymgymerwyd â phrosiectau rhanbarthol dan y cynllun ‘Adeiladau ar gyfer y
Dyfodol’ a aseswyd gan Lywodraeth Cymru. Cafwyd prosiectau ym Mhen-y-bont ar Ogwr a
Maesteg o ganlyniad i hyn. Prosiect tai/masnachol a defnyddiau cymunedol posibl yn
Wyndham a Cambrian House yw un a’r llall yw adfer a moderneiddio Neuadd y Dref
Maesteg ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Mae cynnig Neuadd y Dref
Maesteg yn rhaglen ailddatblygu gwerth £4 miliwn sydd wedi ei gynllunio i greu ‘canolfan
ddiwylliannol’ drwy wella’r cyfleusterau perfformio a datblygu llyfrgell gyfoes bwrpasol ar
gyfer y dref. Mae’r ddau brosiect hwn yn mynd ymlaen i’r cam nesaf bellach, ac mae gwaith
datblygu yn parhau ar y ddau.

Mae’r Ganolfan Chwaraeon Dŵr yn rhan o fenter i sefydlu canolfan ragoriaeth eiconig ar gyfer
gweithgareddau chwaraeon dŵr ym Mae Rest, Porthcawl. Yn ogystal â darparu caffi/bistro glan môr
newydd bydd yr ailddatblygiad yn cynnwys canolfan ar gyfer chwaraeon dŵr i’w defnyddio gan glybiau,
cymdeithasau a gweithredwyr o’r sector preifat. Y bwriad yw creu ‘canolbwynt’ ar gyfer chwaraeon dŵr
trwy gydol y flwyddyn, sy’n apelio at gynulleidfa eang o ddysgwyr a phobl sy’n frwdfrydig dros
chwaraeon dŵr ond hefyd i amrywiaeth ehangach o ymwelwyr. Rydym yn ceisio cael cyllid ar gyfer y
prosiect ar hyn o bryd.

Dechreuodd gwaith ym mis Medi 2016 ar adfer adeilad Jennings Gradd II, a greodd mwy na
30 o swyddi yn ystod y cam adeiladu. Mae llawr gwaelod yr adeilad yn cael ei drawsnewid
yn unedau masnachol, gyda bwyty a bar ar ddull theatr 5,000 o droedfeddi sgwâr, gydag
atriwm llawn. Mae’r llawr uchaf yn cynnwys 13 o unedau byw a gweithio sy’n galluogi pobl i
fyw a gweithio ar y safle. Pan fydd wedi ei gwblhau’n llawn disgwylir y bydd yn creu rhagor o
gyfleoedd cyflogaeth.

Cwblhawyd Maes Parcio’r Rhiw ar amser ac yn unol â’r gyllideb, gan ddarparu cyfleuster
parcio aml-lawr cyfoes, trawiadol ar gyfer canol y dref sy’n cynnwys 242 o leoedd parcio,
parcio penodol ar gyfer pobl anabl, lifft i gwsmeriaid a goleuadau gwell. Y maes parcio yw
cam cyntaf prosiect £9 miliwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru, Coastal Housing Group a
ninnau. Dechreuodd y gwaith ar y tu allan i’r uned fasnachol newydd a’r 28 o fflatiau preswyl
yn ystod y flwyddyn. Y nod yw sefydlu cymuned o drigolion a fydd yn byw yng nghanol y dref
ac yn cefnogi masnach leol. Disgwylir y bydd y gwaith yn dod i ben ddiwedd yr haf 2017.
Gall y gwaith adeiladu, y tarfu ar ganol y dref a cholli maes parcio fod wedi achosi cynnydd
yn nifer y safleoedd gwag o 55 i 67 yn ystod y flwyddyn. Mae gweithgor eiddo gwag wedi ei
sefydlu i fonitro’r sefyllfa a byddwn yn gweithio’n agos gyda pherchnogion eiddo ac asiantau
gosod i annog meddiannaeth pryd bynnag fo hynny’n bosibl. Er gwaethaf y tarfu a achosir
gan waith adfywio ei achosi, roeddem yn falch o weld bod nifer yr ymwelwyr wedi cynyddu i
bron 8 miliwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac i ychydig mwy na 5 miliwn ym Mhorthcawl.
Cynyddodd cyfanswm y gwariant blynyddol gan dwristiaid hefyd, o £313 miliwn i bron £330
Cynyddwyd nifer y llety preswyl sydd ar gael drwy weithio gyda phartneriaid er mwyn ailddefnyddio miliwn.
eiddo gwag drwy grantiau a benthyciadau tai gwag. Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, roedd 28 o
grantiau (28 o unedau) a 14 o fenthyciadau (26 o unedau) wedi’u cwblhau. Yn ogystal â hyn, roedd Bu cynnig ail gam Menter Treftadaeth Tref Porthcawl yn aflwyddiannus a chaiff ei ailgyflwyno
gennym 33 o grantiau cartrefi gwag eraill (37 o unedau) a 5 cais am fenthyciad (24 o unedau) yn cael eu yn ystod y cylch nesaf, yn dilyn canllawiau gan y Loteri Treftadaeth. Pan fydd wedi’i
datblygu. Byddwn yn cynnal trafodaethau pellach gyda pherchnogion eiddo preswyl gwag yn y gyflwyno, bydd y cynllun yn cefnogi gwaith atgyweirio ac adfer sensitif i adeiladau yn Stryd
Ymrwymwyd i gyfrannu i ddatblygiad y cynllun busnes ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd. Y nod yw helpu i roi hwb i dwf economaidd ar draws y rhanbarth drwy gynyddu sgiliau a
gwella cysylltiadau trafnidiaeth drwy brosiectau fel Metro De-ddwyrain Cymru. Ym mis Chwefror 2017,
cytunodd Pen-y-bont ar Ogwr, gyda 9 o gynghorau eraill, i’r rhaglen hon, y mae Llywodraeth Cymru
wedi cytuno iddi, sy’n ceisio darparu buddsoddiad o £1.2 biliwn yn y rhanbarth dros yr 20 mlynedd
nesaf. Mae’r fenter yn ei chamau cynnar a’r nod yw sicrhau bod y buddsoddiad o fudd i’r rhanbarth
cyfan ac yn arwain at swyddi newydd a buddsoddiad gan y sector preifat yn ein heconomi. Mae gwaith i
sefydlu trefniadau cydweithredol (e.e. ar drafnidiaeth ranbarthol) wedi dechrau ac mae’r gwaith ar
themâu allweddol (fel tai a datblygiad economaidd) yn mynd rhagddo. Rhagwelir y bydd y Fargen
Ddinesig yn creu tua 25,000 o swyddi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn ogystal â £4 biliwn o
fuddsoddiad gan y sector preifat. Bydd hyn yn ein helpu ni i gyflawni ein nod hirdymor o fod â chanran
uwch o boblogaeth oedran gweithio sydd mewn cyflogaeth, a ostyngodd i 69.6% o ffigur y llynedd sef
71.9%.
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fwrdeistref sirol yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf i weld a allwn ailddefnyddio hyd yn oed mwy o eiddo Ioan fel rhan o Ardal Gadwraeth Porthcawl sydd newydd ei ymestyn, a bydd Cronfa
at ddefnydd preswyl.
Treftadaeth y Loteri yn cytuno ar ganlyniadau a blaenoriaethau.
Gweithiwyd gyda Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr i adolygu cymorth busnes yng nghyd-destun y
Fargen Ddinesig a sefydlu strategaeth ddatblygu. Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr wedi tyfu
dros y 9 mlynedd ddiwethaf, o 0 i 800 o aelodau. Yn seiliedig ar ymchwil drwy ymgynghori ag aelodau’r
fforwm, sefydlwyd gweithgor i gryfhau gallu’r fforwm gyda’r bwriad o sicrhau bod ganddo fwy o ran
mewn strwythurau rhanbarthol fel y Fargen Ddinesig. Rydym yn parhau i fod yn ymroddedig i feithrin
busnesau lleol a chefnogi gwaith Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr gan barhau â’r gwaith ar y
strategaeth ddatblygu dros y ddwy neu dair blynedd nesaf.
Roeddem yn falch o weld bod nifer y busnesau sydd wedi
cofrestru ar gyfer y cynllun Talu wrth Ennill/TAW yn y
fwrdeistref wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn i 4,540.
Datblygwyd ac adolygwyd, ynghyd â Llywodraeth Cymru, y
drafft cyntaf o Strategaeth Trawsnewid i Garbon Isel. Roedd
hyn yn rhan o gam cyntaf rhaglen gan yr Energy
Technologies Institute (ETI) i sefydlu prosiectau gwresogi
lleol ac archwilio cyfleoedd cydweithredol i greu rhaglenni
ynni’n
rhanbarthol.
Byddai’r
ddau
brosiect
ynni
adnewyddadwy arfaethedig yn gostwng biliau i filoedd o
gartrefi yn y fwrdeistref. Yng Ngwm Llynfi Uchaf, cynigir bod
gwres yn cael ei gymryd o ddŵr mewn glofa danddaearol i
ddarparu ynni i bron 1,000 o gartrefi. Mae’r ail brosiect yn canolbwyntio ar greu ‘rhwydwaith wres’
gyfoes er mwyn cymryd lle bwyleri nwy mewn hyd at 10,000 o eiddo ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn y pen
draw. Disgwylir y bydd cynllun terfynol yn cael ei gwblhau erbyn hydref 2017 pan fydd cam dau y
prosiect yn cael ei archwilio.

Gyda’i gilydd, roedd gwerth £31.5 miliwn o brosiectau adfywio canol y dref a ariannwyd yn
allanol ar waith, neu’n cael eu datblygu, yn ystod y flwyddyn. Caniatawyd 17 o unedau
preswyl yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn ogystal â’r 28 sydd eisoes wedi’u cwblhau
yn rhan o gynllun ailddatblygu’r Rhiw.
Cefnogwyd datblygiad Ardal Gwella Busnes yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.
Pleidleisiodd 84 allan o 128 o fusnesau o blaid y cynnig a arweinir gan fasnachwyr i roi cyfle
i fusnesau lleol fynegi eu barn ynghylch a oeddent yn dymuno cymryd rhan uniongyrchol yn
natblygiad canol y dref yn y dyfodol. Sefydlwyd cwmni Ardal Gwella Busnes, CF31, a
phenodwyd rheolwr â swyddfa yng Nghanolfan Siopa y Rhiw. Rydym yn ymrwymo i weithio
gyda’n partneriaid i archwilio’r cyfleoedd i gael cyllid grant a buddsoddiad a fydd yn parhau i
gyflawni buddion ar gyfer pobl sy’n byw a gweithio yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr a’r
bobl sy’n ymweld â hi.
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Sylwer: ar gyfer yr holl fesurau canlyniadau mae rhai o’r dangosyddion yn yr adroddiad hwn yn mesur canlyniadau hirdymor yr ydym yn dymuno eu cyflawni ar gyfer ein trigolion a bydd ein
gwasanaethau yn cyfrannu atynt. Nid yw’r dangosyddion canlyniadau hirdymor yn addas ar gyfer targedau penodol, felly ceir “cynnydd” neu “ostyngiad”. Mae’n cymryd amser i gasglu’r data ar gyfer y
dangosyddion canlyniadau hirdymor hyn. Ar gyfer y dangosyddion hynny, rydym yn defnyddio’r data diweddaraf sydd ar gael ar gyfer adrodd. Sylwer hefyd mai dros dro yw rhai o’r data ar gyfer 2016-17
ac maent eto i’w dilysu.
Mae’r saeth tuedd yn cyfeirio at duedd gwella; bydd tuedd gwella yn dangos saeth at i fyny.
Allwedd:  = cynnydd neu uchafswm
o ran perfformiad



= gostyngiad o ran
perfformiad

 = perfformiad wedi aros yr un fath

Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol

EIN MESURAU CANLYNIADAU AR GYFER BLAENORIAETH UN – CEFNOGI ECONOMI LWYDDIANNUS
Nod – Helpu pobl leol i ddatblygu sgiliau a chymryd mantais o gyfleoedd i lwyddo ac ymestyn y llwyddiant hwnnw i bob cymuned yn y Fwrdeistref Sirol
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Nifer y cyfranogwyr yr ydym yn
disgwyl gweithio gyda nhw dan
Cymunedau am Waith, BESP a
Pontydd i Waith (Ffefrir nifer uwch)
Nifer y prentisiaethau a’r
hyfforddiaethau
a) sy’n codi o raglen Ysgolion y 21ain
Ganrif a phrosiectau eraill a arweinir
gan CBSP a
b) a ddefnyddir gan bobl sy’n byw ym
Mhen-y-bont ar Ogwr
(Ffefrir nifer uwch)
Nifer y cyfranogwyr sy’n llwyddo i
gwblhau prosiectau LEAD cymunedol
(Ffefrir nifer uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Tuedd
2014-15
2015-16
2016-17 2016-17

Amherthnasol. Dangosydd
newydd wedi’i nodi ar gyfer
2016-17

Amherthnasol. Dangosydd
newydd wedi’i nodi ar gyfer
2016-17

Amherthnasol. Dangosydd
newydd wedi’i nodi ar gyfer
2016-17

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd deddwyrain
Cymru
2016-17

776

722

am

am

am

(a) 4

(a) 4

am

am

am

(b) 2

(b) 3

am

am

am

12

12

am

am

am

Safle
Cenedlaethol

Sylw

am

Perfformiad yn is na’r targed gan
fod Cymunedau am Waith wedi
dechrau’n hwyr o ganlyniad i
drafodaethau gyda Llywodraeth
Cymru.

am

Bodlonwyd y targed.

am

Bodlonwyd y targed.

Mesurau Addysg - (Mae’r ffigurau ar gyfer cyflawniad addysgol yn berthnasol i’r flwyddyn academaidd flaenorol ac mae’r canlyniadau gwirioneddol wedi eu cynnwys pan nodir hynny)
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Canran y disgyblion sy’n gadael
Blwyddyn 11 o ysgolion yn yr Awdurdod
y nodir nad ydynt mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant yn
Ystadegau Arolwg Hynt Blynyddol

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed
2014-15
2015-16
2016-17

Gwirioneddol Tuedd
2016-17

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd
Safle
de-ddwyrain Cenedlaet
Cymru
hol
2016-17

Sylw

3.6%
(60 o
ddisgyblion
sy’n gadael)

3.2%

3.4%

1.5%



2

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed yn sylweddol ac
yn is na chyfartaledd Cymru.
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Mesur a chanlyniad a ffefrir

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed
2014-15
2015-16
2016-17

Gwirioneddol Tuedd
2016-17

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd
Safle
de-ddwyrain Cenedlaet
Cymru
hol
2016-17

Sylw

Gyrfa Cymru (Ffefrir nifer is)
Canran yr ysgolion sy’n bodloni’r Mesur
Dysgu a Sgiliau yng Nghyfnod
Allweddol 4 ac Ol-16
(Ffefrir ganran uwch)
Sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach ar
gyfer dysgwyr 17 oed (Ffefrir ganran
uwch)
Canran y disgyblion Safon A sy’n
cyflawni’r trothwy Lefel 3 (Ffefrir ganran
uwch)
Canran y disgyblion sy’n cyflawni 3
gradd A*-A yn Safon A (Ffefrir ganran
uwch)

Yn newydd ar
gyfer 2015-16

806

100%

777

100%

810

100%

806





amh

823

amh

amh

amh

amh

Bodlonwyd y targed a chynhaliwyd y
perfformiad.
Methwyd y targed o ychydig sy’n parhau
i fod o dan gyfartaledd Cymru a
gynyddodd eleni o 800 i 823.

96.6%

97.6%

98.6%

98.3%



98%

amh

amh

Methwyd y targed o ychydig ond
gwellodd y perfformiad ac mae’n well na
chyfartaledd Cymru a gynyddodd eleni
o 97.0% i 98.0%.

7.1%

5.3%

7.5%

6.1%



6.7%

amh

amh

Yn is na’r targed a chyfartaledd Cymru
a ostyngodd eleni o 7.9% i 6.7%.

Canran y disgyblion 15 oed, ar y 31
Awst blaenorol, mewn ysgolion a
gynhelir gan yr awdurdod lleol a
gyflawnodd y trothwy Lefel 2 gan
gynnwys TGAU gradd A* - C mewn
Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a
mathemateg (Ffefrir ganran uwch)

54.8%

59.7%

61.1%

61.4%



60.7%

59%
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Rhagorwyd ar y targed ac roedd yn
uwch na chyfartaleddau Cymru a deddwyrain Cymru. Er gwaethaf hyn,
gostyngodd ein safle o’r 9fed i’r 10fed.

Maint y bwlch mewn cyrhaeddiad
addysgol rhwng disgyblion 15+ sydd â’r
hawl i gael prydau bwyd ysgol am ddim
a’r rhai hynny nad ydynt â’r hawl (wedi’i
fesur gan ddangosydd cynhwysiant
Lefel 2) (Ffefrir ganran is)

36.3%

27.2%

23.8%

32.5%



31.2%

amh

amh

Yn is na’r targed ond mae’r cyfeiriad
cyffredinol yn gwella er iddo amrywio
eleni.

8

Ychydig yn is na’r targed. Rhoddodd
Llywodraeth Cymru y gorau i gasglu a
chyhoeddi’r data hyn ar lefel
genedlaethol. O ganlyniad, nid oes
modd cymharu â chyfartaleddau
awdurdodau lleol eraill na Chymru
gyfan.

Sgôr pwyntiau cyfartalog cymwysterau
allanol plant 16 mlwydd oed sy’n
Derbyn Gofal mewn unrhyw leoliad
dysgu a gynhelir gan awdurdod lleol
(Ffefrir nifer uwch)

262
(41 o blant)

283.85

217*

216.3



269

amh

*Targed disymud yn adlewyrchu ein gwybodaeth o garfan y flwyddyn honno.
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Nod - Creu amodau ar gyfer twf a mentergarwch
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Nifer y busnesau sydd wedi eu
cofrestru ar gyfer y cynllun Talu wrth
Ennill/TAW yn y fwrdeistref (Ffefrir nifer
uwch)
Nifer y cynlluniau adeiladu y mae’r
awdurdod lleol wedi negodi buddion
cymunedol yn rhan ohonynt (Ffefrir
nifer uwch)
Canran y boblogaeth oedran gweithio
sydd mewn cyflogaeth (Ffefrir canran
uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed
2014-15
2015-16
2016-17

4,090

4,440

71.9%

Cyfartaledd
Cymru
2016 - 17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru
2016-17

Safle
Cenedl
aethol

Sylw

Cynnydd

4,540



amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed am y drydedd
flwyddyn yn olynol.

6

4

amh

amh

amh

amh

Methwyd y targed yn sgil oedi mewn dau
o’r cynlluniau.

Cynnydd

69.6%



71.4%

70.7%

amh

Yn is na’r llynedd ond y tu hwnt i’n
rheolaeth ni.

Amherthnasol.
Nodwyd dangosydd newydd ar
gyfer 2016-17

69.8%

Gwirioneddol Tuedd
2016-17

Nod – Creu canol trefi llwyddiannus
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Gwirioneddol
2014-15

Gwirionedd
ol 2015-16

Targed
2016-17

Gwirionedd
ol 2016-17

Cyfanswm gwariant blynyddol gan
dwristiaid
(Ffefrir swm uwch)

£306.62m

£313.02m

£313.02m

£329.76m

Nifer yr ymwelwyr â chanol trefi (nifer yr
ymwelwyr â Phen-y-bont ar Ogwr,
Porthcawl) (Ffefrir nifer uwch)

Pen-y-bont
5,354,363

Nifer y safleoedd gwag yng nghanol
trefi (Ffefrir nifer is)

Porthcawl
3,975,792
Pen-y-bont 55
55
Maesteg
19
Porthcawl
17

Pen-y-bont
6,527,906
Porthcawl
5,013,457
Pen-y-bont
55
Maesteg
19
Porthcawl
16

Cynnydd

Pen-y-bont
55
Maesteg
19
Porthcawl
17

Nifer yr unedau preswyl yng nghanol
tref Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi cael
(a) eu caniatáu
(b) eu cwblhau (Ffefrir nifer uwch)

Amherthnasol.
Nodwyd dangosydd newydd (a) 8
ar gyfer 2016-17
(b) 28

Gwerth ariannol prosiectau adfywio
canol trefi a ariennir yn allanol sydd ar
waith/yn cael eu datblygu (Ffefrir swm uwch)

Amherthnasol.
Nodwyd dangosydd newydd
ar gyfer 2016-17

£23m

Pen-y-bont
7,971,331
Porthcawl
5,055,306
Pen-y-bont
67
Maesteg
10
Porthcawl
10

a) 17
b) 28
£31.537m

Tuedd

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru
2016-17

Safle
Cenedlaethol



amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed.

amh

amh

amh

Cynnydd sylweddol o’i gymharu â
pherfformiad y llynedd.

amh

Gwelliant sefydlog yn gyffredinol.
Mae canlyniad Pen-y-bont ar Ogwr
yn siomedig ond gallai’r tarfu a
achoswyd gan waith adfywio yng
nghanol y dref fod wedi dylanwadu
ar hyn.






amh

amh

amh

amh



amh
amh
amh

amh

amh

amh

amh

Sylw

Cyflawnwyd a rhagorwyd ar y
targed.

Rhagorwyd ar y targed yn
sylweddol.
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Blaenoriaeth Dau - Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol
Ym mis Ebrill 2016 daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (y Ddeddf) i rym. Nod y Ddeddf yw gwella lles pobl sydd angen gofal a chymorth, a’u gofalwyr. Mae hefyd yn
hybu amrywiaeth o wasanaethau ataliol sydd ar gael yn y gymuned i leihau’r angen am gymorth ffurfiol wedi’i gynllunio. Roedd yn golygu ein bod wedi parhau i newid y modd yr ydym yn darparu
gwasanaethau ac yn cefnogi pobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Parhawyd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth da i drigolion Pen-y-bont ar Ogwr fel bod ganddynt y gallu i reoli sefyllfaoedd eu hunain
a bod gwasanaethau’r Cyngor yn gallu canolbwyntio ar y rhai hynny â’r angen mwyaf.
Gwnaethom ganolbwyntio hefyd ar weithio gyda’r trydydd sector, y sector dielw a’r sector preifat, i gefnogi cymunedau i ddatblygu eu dulliau eu hunain o ymdopi â materion lleol a diwallu anghenion pobl
yn y gymuned.

Beth wnaethom ni yn 2016-17 i fodloni ein hymrwymiadau a chyflawni canlyniadau ar gyfer ein cymuned i fod yn fwy hunanddibynnol?
Rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl ynghylch pa
gymorth y maent yn ei dderbyn drwy ddarparu
cyngor a gwybodaeth yn gynnar
Ein Perfformiad
Datblygwyd cydgysylltu cymunedol lleol drwy benodi 2
Gydgysylltydd Cymunedol Lleol arall i alluogi cymunedau i fod
yn fwy hunanddibynnol. Erbyn hyn, mae gennym
Gydgysylltydd yng Ngwm Ogwr, Cwm Llynfi a Chwm Garw,
yn gweithio gyda phobl ifanc, pobl sy’n agored i niwed, pobl
anabl a gofalwyr, i’w helpu i fyw mor annibynnol â phosibl.
Cefnogodd y cydgysylltwyr cymunedol 167 o bobl i fanteisio
ar gyfleoedd cymunedol gan eu dargyfeirio o wasanaethau
statudol.

Lleihau’r galw drwy fuddsoddi mewn cymorth cynnar wedi’i dargedu a rhaglenni ymyrraeth

Ein Perfformiad
I helpu i leihau’r galw am wasanaethau, cynhyrchwyd strategaeth ar y cyd ar draws y timau sy’n gweithio ar gymorth cynnar ac
ymyrraeth wedi’i dargedu, a chynllun gweithredu a oedd yn canolbwyntio ar leihau’n ddiogel nifer y plant sy’n derbyn gofal. O ganlyniad
arhosodd canran y plant a gafodd gymorth i aros gyda’u teuluoedd o 65% yn y flwyddyn flaenorol i 75.6% yn 2016-17. Fodd bynnag,
methwyd y targed o 12% o ran plant sy’n derbyn gofal a gafodd 3 neu fwy o leoliadau yn ystod y flwyddyn, ond roedd ein perfformiad o
13:08% yn well na’r flwyddyn flaenorol.

Parhawyd i ddatblygu ein canolfan ddiogelu amlasiantaeth (MASH). Gwnaed rhywfaint o gynnydd ar greu un pwynt cyswllt ar gyfer yr
holl atgyfeiriadau, ac mae’r rhan fwyaf o’r asiantaethau sy’n gweithio yn MASH wedi eu cydleoli yn y Tîm Asesu Diogelu. Mae’r tîm hwn
yn cynnwys tîm gwasanaethau rheoleiddio gwaith cymdeithasol, tîm cymorth cynnar ac arbenigwyr eraill. Fodd bynnag, mae wedi
cymryd mwy o amser na’r disgwyl i ddod o hyd i lety priodol, ac mae hynny wedi effeithio ar y cynnydd. Mae’r holl ffrydiau gwaith eraill Datblygwyd dulliau priodol er mwyn gallu darparu TGCh, Polisïau a Gweithdrefnau a Rhannu Gwybodaeth – mewn sefyllfa dda i sicrhau bod MASH yn cael ei weithredu yn ystod hydref
gwybodaeth, cyngor a chymorth da i’r cyhoedd. Sefydlwyd un 2017.
pwynt cyswllt ar gyfer pobl sydd angen cymorth. Lanlwythwyd
gwybodaeth leol ar wefan DEWIS Cymru, gwefan gofal Dywedasom, yn 2016-17, y byddem yn adolygu ac yn ystyried modelau newydd o ddarparu gwasanaeth ar gyfer gofal seibiant a gofal
cymdeithasol a lles ar gyfer trigolion sy’n byw yng Nghymru. preswyl i sicrhau bod gwasanaeth hyblyg a chefnogol ar gael i bobl pan fyddant ei angen. Roedd y rhan fwyaf o’n gwaith eleni yn
Comisiynwyd Age Connect i ddarparu gwasanaeth Broceru canolbwyntio ar ofal seibiant i blant. Cytunwyd ar fodel newydd o seibiannau byr ar gyfer plant anabl a’i sefydlu yn Bakers Way, a
Gwybodaeth i hybu ymyrraeth gynnar a gwaith atal, gan dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu darpariaeth 52 wythnos newydd ar gyfer plant ag anghenion cymhleth iawn. Mae hyn yn golygu y
gynnwys cyfeirio at gymorth yn y gymuned, gweithgareddau, bydd y plant yn gallu aros yn y fwrdeistref yn hytrach na symud i leoliad cost uchel ymhell o’u teuluoedd. Fodd bynnag, rydym yn cynnal
cyfleusterau a chyfleoedd. Yn ystod y flwyddyn cafodd 2,108 adolygiad ehangach o ofal preswyl, ac yn ymgynghori arno.
o oedolion a 2,042 o blant gyngor a chymorth gan ein
gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth.
Dywedodd pobl wrthym eu bod yn dymuno aros yn eu cartrefi cyhyd â phosibl, felly parhawyd i ddatblygu ein gwasanaethau cymorth
gofal cartref. O ganlyniad, llwyddwyd i leihau hyd cyfartalog yr amser y caiff pobl hŷn (dros 65 oed) gymorth mewn cartrefi gofal o 1055
Parhawyd i gynnwys defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a diwrnod i 899 diwrnod. Hefyd, llwyddwyd i leihau nifer y bobl sy’n cael cymorth gofal hirdymor (preswyl) o 700 i 683, a chynyddwyd nifer
chymunedau i ddatblygu a chomisiynu gwasanaethau. Yn y bobl a gafodd becyn Teleofal o 2643 i 2921, gan eu galluogi i aros yn eu cartrefi. Fodd bynnag, methwyd ein targed o ran y cyfartaledd
2016/17, cynhaliwyd ymgynghoriad eang i gasglu oedran o 85 oed ar gyfer pobl sy’n mynd i gartrefi preswyl. Roedd hyn oherwydd bod nifer fach o oedolion dan 65 oed ag anableddau
gwybodaeth ansoddol am bobl sy’n defnyddio gwasanaethau cymhleth wedi mynd i gartrefi gofal preswyl yn ystod y flwyddyn, gan ostwng yr oedran cyfartalog i 81.56 oed. Lleihawyd hyd cyfartalog
gofal cymdeithasol.
yr amser y caiff pobl hŷn (dros 65 oed) eu cefnogi mewn cartrefi gofal preswyl.
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Defnyddiwyd arolygon, holiaduron, arolygon ar-lein grwpiau
ffocws, ymweliadau ar rota gan aelodau etholedig, cwynion a
chanmoliaeth a digwyddiadau ymgynghori. Gofynnwyd i 487 o
blant a phobl ifanc a 1272 o oedolion beth oedd ei barn ar y
gwasanaethau a’r cymorth yr oeddent yn eu derbyn.
Dychwelwyd 465 o ffurflenni gan oedolion, cyfradd ymateb o
37%. Anfonwyd 487 o holiaduron at blant. Dychwelwyd 77
ohonynt, sef cyfradd ymateb o 16%. Anfonwyd 41 o
holiaduron at ofalwyr (hŷn na 18 oed) a dychwelwyd 13, sef
cyfradd ymateb o 32%. Roedd yr ymatebion yn dangos bod
80.2% o’r bobl yn teimlo eu bod yn rhan o unrhyw
benderfyniad a wneir am eu gofal a’u cymorth, ac roedd
86.6% o’r bobl yn fodlon â’r gofal a’r cymorth yr oeddent yn
eu derbyn.

Datblygwyd modelau gwasanaeth ar gyfer plant sy’n pontio o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion, gan gynnwys plant anabl a
phlant sy’n gadael gofal. Dechreuwyd cyflwyno gwasanaeth pontio newydd i gefnogi plant anabl a’u teuluoedd wrth iddynt symud i
wasanaethau oedolion. Mae’r gwasanaeth yn cael ei gyflwyno bob yn dipyn ond mae’r cynnydd wedi bod yn araf hyd yn hyn.
I bobl ifanc sy’n gadael gofal, datblygwyd amrywiaeth o wasanaethau cymorth symud ymlaen a gwasanaethau llety gyda Llamau a
Wallich. Mae Llamau yn darparu Gwasanaeth Ymyrraeth mewn Argyfwng, gweithiwr cyfryngu, gweithiwr datblygu ar gyfer llety â
chymorth. Mae hwn yn gynllun sy’n seiliedig ar lety ar gyfer pobl ifanc 6-17 oed. Mae Wallich yn darparu llety amlasiantaeth a
chymhleth, llety cam i lawr â chymorth a chynllun yn seiliedig ar lety a chymorth tenantiaeth symud ymlaen i bobl ifanc 18-21 oed.
Gyda’n partneriaid, sefydlwyd Tasglu cam-fanteisio’n rhywiol ar blant i sicrhau bod plant sydd mewn perygl yn cael y gwasanaethau
angenrheidiol i’w cynorthwyo. Aeth y Tasglu i’r afael â materion fel nodi a llenwi bylchau mewn hyfforddiant, amlygu ac olrhain achosion
cyfredol a newydd o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant, monitro a mapio plant a phobl ifanc yr adroddir eu bod ar goll. Yn 2016-17 gwnaed
672 o adroddiadau o achosion o blant ar goll wrth yr heddlu.

Rydym yn parhau i ddarparu cymorth i deuluoedd trwy ein rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf i helpu i leihau tlodi plant. Cafodd cyfanswm o
3,879 o unigolion / teuluoedd gymorth gan y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf trwy gydol y flwyddyn. O’r rhain, defnyddiodd 1,553 ohonynt
brosiect a gomisiynwyd (cymorth un asiantaeth); cafodd 220 o deuluoedd gymorth am fod ag anghenion sy’n gysylltiedig ag anabledd a
chofrestrodd 353 o deuluoedd ar gyfer cynllun gweithredu Tîm o Amgylch y Teulu. Yn ychwanegol at y rhain, dechreuodd 164 o bobl
ifanc ac oedolion ar gyflogaeth, addysg a/neu hyfforddiant. Un maes o’n rhaglen yw Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) sy’n
darparu asesiad cyfannol o’r cymorth sydd ei angen ar y teulu. Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) yn dilyn y JAFF drwy nodi ‘r cymorth
Roedd ein gwasanaeth ail-alluogi wedi cefnogi 394 o bobl. ar gyfer y teuluoedd hynny y mae angen ymyrraeth amlasiantaeth arnynt. Cwblhaodd 408 o deuluoedd gynllun cymorth TAF. O’r rheini,
Cymorth tymor byr yw cymorth ail-alluogi a gynlluniwyd i lleihawyd neu diddymwyd anghenion 67% (273 o deuluoedd), sef cynnydd o 17% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Roedd meysydd
helpu pobl hŷn neu bobl anabl i ddysgu neu ailddysgu sgiliau eraill allweddol o gymorth yn cynnwys cymorth cwnsela a chymorth i deuluoedd ag anableddau.
a thechnegau, ac ailafael yn eu hyder i reoli cymaint o’u
tasgau bob dydd â phosibl ar eu pen eu hunain. O’r bobl a Cymerwyd camau rhesymol i helpu i atal digartrefedd, trwy ymyrraeth gynnar, a chydweithrediad gan yr aelwyd. Cynigiwyd amrywiaeth
gafodd gymorth, cwblhaodd 23.43% ohonynt gyfnod o weithgareddau fel datrys ôl-ddyledion rhent neu dâl gwasanaeth, trefnu llety gyda ffrindiau, perthnasau neu ddychwelyd adref,
ailalluogi. Chwe mis yn ddiweddarach roedd eu pecyn gofal a ymyrraethau ag ôl-ddyledion morgeisi neu achub morgais. O ganlyniad i hyn, gostyngodd canran y derbyniadau dyletswydd digartrefedd
chymorth wedi’i leihau ac nid oedd gan 64.22% unrhyw olaf fel cyfran o’r holl achosion o ddigartrefedd o 17.18% i 8.8% yn 2016-17, sef gwelliant sylweddol.
becyn gofal a chymorth o gwbl.
Gwnaed gwelliant i’r broses o nodi’n gynnar y plant a’r teuluoedd y mae angen cymorth arnynt drwy gwblhau trefniadau ar gyfer
Cafodd y teuluoedd/gofalwyr a’r bobl ifanc eu hunain eu gwasanaethau Cymorth Cynnar. Roedd y rhain yn cynnwys ffurflen ‘un drws ffrynt/un atgyfeiriad’, asesiad cyffredin, yn ogystal â’r staff
cynnwys wrth gynllunio’r model newydd ar gyfer cymorth cynnar perthnasol sy’n cynnal y cyd-drefniadau ‘drws ffrynt’ newydd a gydleolir â’r Tîm Asesiadau Diogelu.
gwasanaethau Seibiant Byr dros nos a ddarperir o Bakers
Way. Hefyd, cafodd teuluoedd eu cynnwys wrth ddewis Ni chyrhaeddwyd y targed o 82% o ran canran y plant yn yr ardaloedd Dechrau’n Deg a gyflawnodd, a ragorodd neu a ddaeth o fewn un
asiantaeth i ddarparu cynllun cymorth tai i bobl ag anabledd band oedran i’w cerrig milltir datblygu yn 3 oed. Cafodd 236 o blant eu hasesu rhwng 35 a 37 mis oed. O’r holl blant hynny a aseswyd
dysgu.
roedd 67% (158) wedi cyrraedd neu ragori ar y nodau datblygu arferol neu o fewn un band oedran.
Pan ofynnwyd iddynt, dywedodd 80.8% o’r ymatebwyr eu bod
wedi cael yr wybodaeth a’r cyngor cywir pan oedd angen
hynny arnynt, a dywedodd 86.6% eu bod yn fodlon â’r gofal
a’r cymorth yr oeddent yn eu derbyn.
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Cefnogi gofalwyr i barhau â’u swyddogaethau

Ein Perfformiad
Buom yn gweithio gyda Gweithredu Dros Blant ac ysgolion i
gefnogi gofalwyr drwy ddarparu’r math cywir o wybodaeth,
cyngor a chymorth pan oedd hynny’n berthnasol.
Gweithredwyd rhaglen lwyddiannus o sesiynau codi
ymwybyddiaeth i ofalwyr ifanc yn ein hysgolion, a
mabwysiadodd yr ysgolion drefniadau cefnogi cadarnhaol ar
gyfer gofalwyr ifanc. Cefnogir Gofalwyr Ifanc gan y Cydgysylltydd Gofalwyr Ifanc sy’n aelod o’r Rhwydwaith Cyfranogi
a Gwrth-fwlio er mwyn sicrhau bod staff ysgolion ac
awdurdodau lleol yn ymwybodol o broblemau gofalwyr ifanc.
Cynhaliodd y Cydgysylltydd Gofalwyr Ifanc 51 o Asesiadau
Gofalwyr Ifanc eleni. Roedd yr holl asesiadau ar gyfer plant o
oedran ysgol statudol a chafodd pob un ohonynt gerdyn
adnabod Gofalwr Ifanc. Parhawyd i weithio mewn
partneriaeth â Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr a
roddodd 730 o eitemau o wybodaeth, cyngor a chymorth i
ofalwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd. Yn yr awdurdod lleol,
cynhaliwyd 277 o asesiadau o ofalwyr sy’n oedolion ac fe’u
cynhwyswyd yn asesiad y person a oedd yn derbyn gofal.
Gan mai nifer isel iawn (12) o gynlluniau cymorth i ofalwyr
annibynnol a gynhaliwyd, mae hyn yn awgrymu yr ymatebwyd
i’r rhan fwyaf o’r anghenion gofalwyr a nodwyd, o fewn cynllun
cymorth y person sy’n derbyn gofal. Roedd Arolygiaeth Gofal
a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, ein rheoleiddiwr,
hefyd wedi gwneud sylwadau am y gwaith rhagorol yr ydym
yn ei wneud ar y cyd â’r Ganolfan Gofalwyr, gan ddarparu
gwasanaeth allweddol i ofalwyr a gofalwyr ifanc.

Cefnogi’r trydydd sector, cynghorau tref a chymuned a grwpiau cymuned i ddiwallu anghenion lleol

Ein Perfformiad
Rydym yn ymrwymedig i ddatblygu capasiti y trydydd sector drwy ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio gyda’n gilydd. Buom yn
gweithio’n agos gyda Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid y Trydydd Sector i ddatblygu cyd-strategaeth. Mae’r gwaith hwn yn cymryd mwy o
amser na’r disgwyl a bydd yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni yn ystod 2017-18.
Sefydlwyd gweithgor ar y cyd gyda Swyddfa Cyngor ar Bopeth i archwilio effeithiau diwygiadau lles yn y fwrdeistref sirol. Nodwyd mai’r
risg mwyaf i drigolion yw Taliadau Annibyniaeth Personol ond nid oedd cyfle i’r trydydd sector liniaru hyn. Rydym yn gobeithio dechrau
gwasanaeth trydydd sector yn hwyr yn ystod hydref 2017.
Buom yn gweithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned i ddatblygu a chyhoeddi Siarter Cyngor Tref a
Chymuned. Mae’r Siarter yn nodi sut y bydd yr holl gynghorau’n gweithio gyda’i gilydd i ategu’r berthynas
weithio dda sydd eisoes yn bodoli ac ymrwymiad pob partner i gyflawni’r ddarpariaeth hon a chynnal
cyfleusterau hamdden lleol.
Roeddem eisiau gweld grwpiau cymunedol a’r trydydd sector yn meddu ar fwy o lais a rheolaeth dros asedau
cymunedol. Cyfarfu ein Swyddog Trosglwyddo Asedau Cymunedol â chlybiau chwaraeon, grwpiau cymunedol
a Chynghorau Tref a Chymuned i godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael. Datblygwyd a mabwysiadwyd
pecyn cymorth i gynorthwyo grwpiau cymunedol i reoli asedau sydd wedi’u trosglwyddo. Cafodd grwpiau
cymuned hyfforddiant cyffredinol a phwrpasol hefyd drwy Gontract Cymorth Busnes Trosglwyddo Asedau
Cymunedol. Cefnogwyd wyth o grwpiau cymunedol gan roi iddynt becynnau cymorth i reoli asedau sydd wedi’u
trosglwyddo, gan ragori ar ein targed o dri. Dechreuwyd hefyd weithio ar ddull newydd o gefnogi trefniadau
rheoli canolfannau cymunedol gwirfoddol.

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Bartneriaeth Byw’n Iach gyda GLL/Halo wedi
rhagori ar y targedau cyfranogi ar gyfer grwpiau cydraddoldebau fel pobl hŷn,
pobl anabl, merched a menywod. Byddwn yn defnyddio dull tebyg gydag
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn ystod 2017/18, yn seiliedig ar yr
adolygiad o’r defnydd o asedau a gwasanaethau fel Parc Bryngarw, sy’n
Cefnogwyd 250 o bobl i aros yn eu cartrefi drwy grantiau gysylltiedig â’r Cynllun Cydraddoldebau Strategol. Yn ystod 2016-17 bu cynnydd
cyfleusterau i’r anabl, gan eu helpu i gadw eu hannibyniaeth.
o 9450 i 9600 yn nifer yr ymweliadau â’r cyfleusterau chwaraeon a hamdden
pan gymerwyd rhan mewn gweithgaredd corfforol. Bu ychydig o ostyngiad yn
nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, fesul 1,000
o’r boblogaeth, o 4351 i 4275. Er bod hyn yn siomedig, mae’n adlewyrchu’r
canlyniadau ledled Cymru.
Rydym yn comisiynu amrywiaeth eang o wasanaethau gan y trydydd sector i ddarparu cymorth i bobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu,
pobl ag anableddau corfforol a phobl â phroblemau iechyd meddwl. Derbyniodd 365 o oedolion wasanaeth a ddarperir trwy fenter
gymdeithasol, menter gydweithredol, gwasanaeth a arweinir gan ddefnyddwyr neu sefydliad trydydd sector yn ystod y flwyddyn. Ymhlith
y sefydliadau a oedd yn darparu gwasanaethau yr oedd Crossroads Care, Trinity Care and Support, Sense Cymru, Drive, Cartrefi
Cymru, Mirus, Reach ac Ategi.
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EIN MESURAU CANLYNIADAU AR GYFER BLAENORIAETH DAU – HELPU POBL I FOD YN HUNANDDIBYNNOL
Nod – Rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl ynghylch yr hyn y maent yn ei dderbyn drwy ddarparu cyngor a gwybodaeth yn gynnar
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Nifer a) yr oedolion a b) y plant a
gafodd gyngor a chymorth gan y
gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a
chymorth yn ystod y flwyddyn (Ffefrir
nifer uwch)
Canran y bobl sy’n dweud eu bod o’r
farn eu bod yn cael eu cynnwys mewn
unrhyw benderfyniadau a wneir
ynghylch eu gofal a’u cymorth (Ffefrir
canran uwch)
Nifer y bobl sy’n dweud eu bod wedi
derbyn yr wybodaeth a’r cyngor cywir
pan oedd angen hynny arnynt (Ffefrir
nifer uwch)
Nifer y bobl sy’n fodlon â’r gofal a’r
cymorth a dderbyniwyd ganddynt
(Ffefrir nifer uwch)
Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod
ailalluogi, a chwe mis yn ddiweddarach
mae ganddynt:
a) pecyn llai o ofal a chymorth neu
b) dim pecyn gofal a chymorth
(Ffefrir canran uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed
2014-15
2015-16
2016-17

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

Sefydlu
llinell
sylfaen

70%

Gwirionedd
ol 2016-17

Tuedd

a) 2108

amh

b) 2042

amh

80.2%

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd
De-ddwyrain
Cymru 201617

Safle
Cenedlaethol

amh

amh

amh

amh

Sefydlu
llinell
sylfaen

80.8%

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

Sefydlu
llinell
sylfaen

86.6%

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

Sefydlu
llinell
sylfaen

amh
Nid oes targed wedi’i nodi gan fod hwn
yn ddangosydd newydd.

amh

a) 23.43%
b) 64.22%

amh

amh
amh

amh

amh

amh
amh

Nid oes targed wedi’i nodi gan fod hwn
yn ddangosydd newydd.

Nid oes targed wedi’i nodi gan fod hwn
yn ddangosydd newydd.
amh

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

Sylw

amh

amh

amh

amh

amh

amh

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru 201617

Safle
Cenedlaethol

Nid oes targed wedi’i nodi gan fod hwn
yn ddangosydd newydd.

Nid oes targed wedi’i nodi gan fod hwn
yn ddangosydd newydd.

Nod – Lleihau’r galw drwy fuddsoddi mewn cymorth cynnar a rhaglenni ymyrraeth wedi’u targedu
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Nifer y cysylltiadau priodol â’r Ganolfan
Diogelu Amlasiantaeth
(Ffefrir nifer uwch)
Canran y derbyniadau digartrefedd
dyletswydd olaf fel cyfran o’r holl
achosion o ddigartrefedd (Ffefrir canran
is)
Canran y plant a gefnogir i aros gyda’u
teuluoedd
(Ffefrir canran uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed
2014-15
2015-16
2016-17

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17
32.43%

9.09%

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

Gwirioneddol Tuedd
2016-17

Sylw

Sefydlu
llinell
sylfaen

0

amh

amh

amh

amh

Bydd yr adrodd yn dechrau pan fydd y
ganolfan amlasiantaeth yn gwbl
weithredol.

17.18%

8.8%



amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed.

65%

75.6%

amh

amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed.
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Mesur a chanlyniad a ffefrir

Hyd cyfartalog y cyfnod y caiff pobl hŷn
(dros 65 oed) eu cefnogi mewn cartrefi
gofal preswyl (Ffefrir nifer is)
Oed cyfartalog yr oedolion sy’n mynd i
gartrefi gofal preswyl (Ffefrir oed uwch)
Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31
Mawrth sydd wedi bod mewn tri neu
fwy o leoliadau yn ystod y flwyddyn
(Ffefrir canran is)

Canran y plant mewn ardaloedd
Dechrau’n Deg a gyflawnodd, a
ragorodd neu sydd o fewn un band i’w
cerrig milltir datblygu yn 3 oed) (Ffefrir
canran uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed
2014-15
2015-16
2016-17

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17
Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

Gwirioneddol Tuedd
2016-17

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru 201617

Safle
Cenedlaethol

Sylw

1055 o
ddiwrnod
au

899 o
ddiwrnodau

amh

amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed

84 oed

81.56 oed

amh

amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed

11.8%

13.7%

12%

13.08%



amh

amh

amh

Newidiwyd y diffiniad – ni ellir cymharu’r
data ledled Cymru bellach. Mae hwn yn
faes cymhleth a cheir llawer o resymau
pam mae plentyn mewn tri lleoliad neu
fwy. Mae ein perfformiad wedi gwella
ond methwyd ein targed o ychydig.

77%

68%

82%

67%



81%

amh

amh

Ni fodlonwyd y targed oherwydd yr oedi
wrth ehangu’r gwasanaeth.

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd
De-ddwyrain
Cymru 201617

Safle
Cenedlaethol

amh

amh

amh

Nod – Cefnogi gofalwyr i barhau â’u swyddogaethau
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Nifer y bobl a gefnogir gan grant
cyfleusterau anabledd i’w helpu i
barhau i fod yn annibynnol (Ffefrir nifer
uwch)
Nifer yr asesiadau o angen ar gyfer
cymorth i ofalwyr a gynhaliwyd yn ystod
y flwyddyn, ac o’r rheini, y nifer sy’n
arwain at gynllun cymorth (Ffefrir nifer
uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed
2014-15
2015-16
2016-17

150

303

Amherthnasol. Nodwyd targed
newydd ar gyfer 2016-17

222

35

Gwirioneddol Tuedd
2016-17

250
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amh

amh

amh

amh

Cyfartaledd
Cymru 2016
- 17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru 201617

Safle
Cenedlaethol

amh

amh

amh

Sylw

Rhagorwyd ar y targed.
Methwyd y targed oherwydd bod
asesiadau’r rhan fwyaf o’r gofalwyr yn
cael eu cynnwys yn asesiad cynllun
cymorth y person sy’n derbyn gofal.

Nod – Cefnogi’r trydydd sector, cynghorau tref a chymuned a grwpiau cymuned i ddiwallu angen lleol
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Nifer y grwpiau cymunedol sy’n
defnyddio pecynnau cymorth i reoli
asedau sydd wedi’u trosglwyddo
(Ffefrir nifer uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed
2014-15
2015-16
2016-17

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

3

Gwirioneddol Tuedd
2016-17

8

amh

Sylw

Rhagorwyd ar y targed.
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Mesur a chanlyniad a ffefrir

Nifer yr oedolion a dderbyniodd
wasanaeth a ddarparwyd drwy fenter
gymdeithasol, menter gydweithredol,
gwasanaeth a arweinir gan
ddefnyddwyr neu sefydliad trydydd
sector yn ystod y flwyddyn (Ffefrir nifer
uwch)
Strategaeth Trydydd Sector

Siarter Cyngor Tref a Chymuned
(Ffefrir nifer uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed
2014-15
2015-16
2016-17

Gwirioneddol Tuedd
2016-17

Cyfartaledd
Cymru 2016
- 17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru 201617

Safle
Cenedlaethol

Sylw

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

Sefydlu
llinell
sylfaen,
ond
amcangyfrifir
50-60

Rhagorwyd ar y targed oherwydd
dulliau gwell o gasglu niferoedd. Mae’r
mesur hwn yn cynnwys pobl sy’n
derbyn pecyn gofal a chymorth yn unig.

365

amh

amh

amh

amh

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

Ar waith

Nid yw ar
waith

amh

amh

amh

amh

Ni chyflawnwyd y targed ond mae
gwaith wedi datblygu.

Amherthnasol. Nodwyd
dangosydd newydd ar gyfer
2016-17

Ar waith

Ar waith

amh

amh

amh

amh

Cyflawnwyd y targed.
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Blaenoriaeth Tri - Defnyddio adnoddau'n ddoethach
Dros y cyfnod 2016-17 i 2019-20, disgwylir i’r Cyngor wneud gostyngiadau rheolaidd o tua £35.5 miliwn i’r gyllideb. Roedd ein targed ar gyfer gostyngiad yn y gyllideb ar gyfer 2016-17 bron £7.5 biliwn.
Fel yn y blynyddoedd blaenorol, rydym yn parhau i fod yn ymroddedig i ddod o hyd i o leiaf 50% o’r gostyngiadau hyn ar gyfer y flwyddyn trwy ddefnyddio adnoddau’n ddoethach, a lleihau unrhyw effaith
ar wasanaethau. Wrth i gyni barhau, mae’n dod yn anos cyflawni gostyngiadau yn y gyllideb bob flwyddyn. Ond y flwyddyn hon rydym yn parhau i chwilio am ddulliau o weithio a fydd yn arbed arian, yn
bennaf trwy ddefnyddio ein gwariant, ein pobl a’n hadeiladau yn ddoethach, gan fanteisio i’r eithaf ar yr asedau yr ydym yn eu cadw.
Sut wnaethom ni lwyddo yn 2016-17 i fodloni ein hymrwymiadau a chyflawni canlyniadau gan ddefnyddio adnoddau’r cyngor yn ddoethach?
Cyflawni’r gostyngiadau yn y gyllideb a
nodir yn y Strategaeth Ariannol Tymor
Canolig

Gwella effeithlonrwydd gwasanaethau a’r defnydd ohonynt
trwy ail-lunio ein systemau a’n prosesau

Ein Perfformiad

Ein Perfformiad

Yn 2016-17, roeddem yn bwriadu cyflawni
gostyngiadau o £7.477 miliwn yn y gyllideb,
o’i gymharu â’r £11.225 miliwn ar gyfer
2015-16.
Llwyddwyd i gyflawni £5.632
miliwn (75%) o’r gostyngiadau cyllidebol
arfaethedig, a chyflawnwyd y gweddill, sef
£1.845 miliwn, trwy gynilion amgen,
cynyddu’r grant ac incwm arall, a rheoli
swyddi gwag yn llym.

Roeddem yn ymrwymedig i ddatblygu amryw o wasanaethau
awtomatig ac ar-lein sy’n hawdd i drigolion eu defnyddio. Bydd y
Rhaglen Trawsnewid Digidol yn rhoi cwsmeriaid wrth wraidd yr
hyn a wnawn trwy sicrhau bod ein gwasanaethau yn haws eu
cyrraedd ar-lein
fel bod trigolion
yn gallu talu am
gynhyrchion
y
cyngor a dweud
wrth y cyngor
am
unrhyw
broblemau lleol
dim ond trwy
wasgu cwpl o
fotymau.
Mae
gennym
y
cyfleuster i dalu am y dreth gyngor yn barod, a gellir talu am rai
prydau ysgol yn electronig hefyd, a bwriadwyd cyflwyno 6
gwasanaeth ychwanegol ar-lein ar y wefan newydd. Fodd
bynnag bu rhywfaint o oedi gyda’r cynllun. Yn rhan o’r rhaglen
hon, cynlluniwyd y byddai 30% o gwsmeriaid y dreth gyngor yn
gallu defnyddio’r cyfleuster ar-lein, ‘fy nghyfrif’, fel bod trigolion
yn gallu mewngofnodi’n ddiogel a gwneud unrhyw drafodiadau
sy’n ofynnol. Mae’r gwaith sydd angen ei wneud i roi hyn i gyd ar
waith yn sylweddol, ac roedd yn cynnwys ail-lunio’r wefan yn
llwyr, sy’n cymryd cryn dipyn o amser. Felly, nid ydym wedi gallu
cyflawni hynny eleni, ond rydym yn parhau i weithio gydag
arbenigwyr dylunio digidol i nodi anghenion y defnyddwyr. Bydd
hyn yn helpu i ddatblygu’r wefan a chwblhau’r cam cyntaf o
greu’r cyfleuster ‘fy nghyfrif.

Ein bwriad oedd arbed £450,000 o gyllideb
Cludiant i Ddysgwyr ar gyfer 2016-17 o
ganlyniad i newid polisi a weithredwyd ym
mis Medi 2016. Fodd bynnag, ni chafodd y
cynilion a nodwyd eu gwireddu’n llawn
oherwydd na fu unrhyw ostyngiad
sylweddol yn y galw fel y rhagwelwyd a’r
gofyniad ein bod yn ailasesu ein holl
lwybrau diogel i’r ysgol. Roedd hyn yn
golygu ein bod wedi gorfod gweithio’n
galetach o lawer i gyflawni arbedion
effeithlonrwydd mewn mannau eraill i
liniaru’r gwariant hwn.
Er hynny, gwnaed cynilion sylweddol ym
mhob maes arall, gan gynnwys nodi’r
gwasanaethau y gellid eu darparu’n fwy
effeithiol ac effeithlon gan sefydliadau eraill.

Manteisio ar ein hasedau ffisegol, gan gynnwys adeiladau ysgolion

Ein Perfformiad
Parhawyd i wneud cynnydd o ran ein hymrwymiad i ddarparu ysgolion newydd a gwell i
gefnogi anghenion pob dysgwr a'u cymunedau fel rhan o'r rhaglen Ysgolion y 21ain
Ganrif. Dechreuodd y gwaith adeiladu ar gyfer dwy ysgol gynradd newydd ar safle
presennol Ysgol Gynradd Betws. Y rhain yw Ysgol Gynradd Betws sy’n newydd sbon
ac Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw sydd wedi'i hadleoli. Mae trydedd ysgol
newydd, Ysgol Gynradd Brynmenyn, yn cael ei hadleoli a'i hadeiladu ar hen safle Ysgol
Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath. Bydd Ysgol Gynradd Brynmenyn yn agor yn
ystod Gwanwyn 2018 a bydd yn ein helpu i ymdopi â’r galw cynyddol am leoedd ysgol
yn ardal Porth y Cymoedd am flynyddoedd lawer i ddod.

Gwaith adeiladu wedi dechrau ar yr Ysgol Gynradd Brynmenyn newydd fodern, gyda’r
disgyblion wedi ymgynnull ar y safle ger Coleg Cymunedol y Dderwen ar gyfer
seremoni arbennig.
Cwblhawyd ymgynghoriad ar y cynnig i adleoli Ysgol Gynradd Pencoed a Champws
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Datblygwyd system integredig, gan ddod â systemau cyllid a
chaffael at ei gilydd a newid ein prosesau mewnol mwyaf
cyffredin i fod yn awtomatig er mwyn lleihau costau trafodiadau
a symleiddio prosesau. Mae hyn yn golygu, pan mae pryniannau
penodol yn cael eu gwneud bellach, y gellir eu hawdurdodi’n
electronig a’u cofnodi’n awtomatig yng nghyfrifon y cyngor. Mae
hyn yn golygu nad oes angen awdurdodi anfonebau papur â
llaw bellach ac nid oes angen cofnodi data sawl gwaith. Mae
hefyd yn fwy effeithlon ar gyfer y swyddfa gefn ac yn gwella pa
mor gyflym y mae’r cyngor yn talu cyflenwyr. Gwnaed cynnydd
da yn ystod y flwyddyn, gan weithredu’r system fesul cam ar
Sefydlwyd model newydd o wasanaeth trwy draws y cyflenwyr. Y flwyddyn nesaf, byddwn yn targedu ein
ddatblygu
ymddiriedolaeth
gelf, hymdrechion tuag at y gwariant mwyaf cyffredin a chyson i
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Ail- sicrhau'r arbedion mwyaf.
luniwyd ein Gwasanaethau Llyfrgell ac
ysgwyddwyd y cyfrifoldeb o ddarparu ein Sicrhawyd bod y Gronfa Ddata Adnoddau Dynol ar gael i
gwasanaethau B-leaf a Wood-B. Arbedodd reolwyr weld cofnodion cyflogeion gan gynnwys absenoldeb a
y cytundeb partneriaeth hwn fwy na hyfforddiant. Roedd hyn yn eu galluogi i fod yn llai dibynnol ar
staff Adnoddau Dynol i gael gwybodaeth sylfaenol am
£300,000 i ni.
gyflogeion. Rhoddwyd y gallu i weithwyr ddiweddaru eu
Parhawyd
i
wneud
arbedion
trwy manylion personol yn uniongyrchol ar y system, gan wneud y
ailstrwythuro staff ac adolygu’r ffordd orau o broses yn fwy effeithlon.
gynnal gwasanaethau yn y modd mwyaf
effeithiol posibl, gan ein galluogi ni i leihau Adolygwyd a symleiddiwyd ein meddalwedd a’n systemau
ein costau yn gyffredinol. Ad-dalwyd cyfreithlon a rheoli er mwyn gwella ein prosesau busnes. Yn
benthyciadau yn gynnar gyda chyfalaf 2015-16, sicrhawyd arian Llywodraeth Cymru i we-ddarlledu
TGCh a lleihawyd costau cynnal systemau cyfarfodydd y cyngor. Ar y cyfan, darlledwyd cyfanswm o 14 awr
TGCh. Roedd hyn yn ein galluogi ni i arbed o gyfarfodydd yn 2016-17. Roedd hyn yn cynnwys 12 cyfarfod
o’r Pwyllgor Rheoli Datblygu, 2 gyfarfod o’r Pwyllgor Archwiliad
mwy gan £362,000.
ag Arolwg Partneriaethau Strategol a Llywodraethu ac 1
Y llynedd, dywedasom y byddem yn cyfarfod o’r Cyngor gyda chyfanswm o 2,570 o wylwyr, gan
datblygu o leiaf tair menter newydd i greu alluogi trigolion i gael gwell dealltwriaeth o sut y mae
incwm. Ni lwyddwyd i gyflawni hyn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw yn cael eu gwneud.
oherwydd newidiadau rheoli mewnol, a Mae cynllun drafft ar gyfer gwe-ddarlledu yn cael ei ddatblygu ar
arweiniodd at leihad dros dro o ran capasiti gyfer 2017-18.
yn ogystal â newidiadau i gyfraith yr UE.
Bwriadwyd addasu ffioedd cardiau credyd a Gweithredodd y Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir gronfa
chardiau debyd i sicrhau’r gost adennill ddata gyfunol newydd gan ddisodli’r 4 cronfa ddata a
lawn ar daliadau. Disodlwyd hyn gan ddefnyddiwyd yn flaenorol ym mhob rhan o’r 3 ardal awdurdod
reoliadau newydd yr UE, a oedd yn golygu lleol ar gyfer safonau masnach a swyddogaethau iechyd yr
ein bod yn cyflawni ein targed ariannol trwy amgylchedd. Roedd hon yn dasg sylweddol. Mae’r gronfa ddata
leihau costau. Felly nid oedd angen newydd yn sicrhau bod y Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir
cynyddu’r ffioedd ac nid oedd yn briodol yn fwy effeithlon. Mae’r system ar gael unrhyw adeg o’r dydd,
gwneud hynny. Rydym yn adolygu ein ble bynnag y mae’r lleoliad, ac yn dileu’r angen i bob Cyngor
mentrau creu incwm cyfredol a allai olygu wneud gwaith cynnal a chadw TGCh, ac mae’n sicrhau
ein bod yn canfod mentrau newydd ar gyfer cyfleoedd i gysylltu â’r fenter gynlluniedig Diogelu’r Cyhoedd
Cymru wrth i awdurdodau eraill weithio tuag at ddefnyddio’r
2017-18.
gronfa ddata.

Heol y Cyw i adeilad ysgol newydd a fydd yn cael ei hadeiladu ar safle caeau chwarae
presennol Ysgol Gynradd Pencoed. Rydym bellach wrthi’n llunio contractau ar gyfer
cynlluniau Ysgol Gynradd Pencoed, Ysgol Gynradd Brynmenyn a chynllun De Cwm
Garw a bydd y rhain wedi eu cwblhau erbyn diwedd 2019. Yn ystod y degawd diwethaf,
rydym wedi cwblhau nifer o brosiectau gwerth miliynau o bunnoedd sy’n cynnwys Ysgol
Gatholig Archesgob McGrath, Coleg Cymunedol Y Dderwen, Ysgol Gynradd Coity,
Ysgol Gyfun Maesteg, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pen-y-fai, Ysgol
Gynradd Caerau, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd a Champws Bryncethin. Mae'r
ysgolion hyn ymhlith y gorau yng Nghymru, gan ddarparu amgylcheddau dysgu o'r radd
flaenaf a fydd yn galluogi cenedlaethau o ddisgyblion heddiw a’r dyfodol i ragori a
chyflawni eu potensial. Daw llawer o'n cyllid ar gyfer moderneiddio ysgolion oddi wrth
Lywodraeth Cymru. Eleni, adolygwyd ac addaswyd y targed gwariant ar gyfer y rhaglen
moderneiddio ysgolion yn ystod y flwyddyn i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd
gorau o'r arian.
Parhawyd i ad-drefnu ein hystâd weinyddol i sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu o un
swyddfa graidd erbyn mis Mawrth 2017. Dechreuodd gwaith atgyweirio mawr yn ystod
y flwyddyn hon ar y Swyddfeydd Dinesig, gan sicrhau y gellir eu defnyddio am o leiaf 30
mlynedd arall. Roedd y gwaith yn cynnwys newid y to a oedd yn gollwng yn wael,
cyflwyno system ynni solar newydd, newid y ffenestri, glanhau a diogelu gwaith cerrig
allanol, gan leihau costau ynni a fyddai'n golygu llai o effaith ar yr amgylchedd. Mae hyn
yn rhan o'n menter i gyflawni arbedion gwerth miliynau o bunnoedd. Byddwn yn lleihau
nifer y swyddfeydd a'r storfeydd yr ydym ni'n eu rheoli ac yn symleiddio ein strwythur
trwy gael gwared ar hen safle Sunnyside ac adleoli 250 o staff o'n safle yng Nghwrt y
Cigfran fel bod modd rhoi’r adeilad ar les i ddod â busnes newydd i ganol y dref. Roedd
y gwaith atgyweirio yn cyd-fynd â gwaith yn Stryd Angel er mwyn ymestyn y llwybr
beicio a cherddwyr o Lys y Frenhines dros Bont Water Street ac i ganol y dref.
Oherwydd yr anhawster wrth brydlesu Cwrt y Cigfran ac adnewyddu'r Swyddfeydd
Dinesig, ni lwyddwyd i gyflawni'r gymhareb staff i ddesg o 3:2 yn y Swyddfeydd Dinesig
nac ychwaith y gostyngiad llawn mewn costau rhedeg asedau gweithredol a fwriadwyd
ar gyfer y flwyddyn ariannol.
Parhaodd y rhaglen i waredu asedau estynedig i wneud cynnydd da. Rhagorwyd ar ein
targed o £4 miliwn y flwyddyn hon trwy gynhyrchu £5.625 miliwn o dderbyniadau
cyfalaf. Gwerthwyd hen feysydd chwarae ysgol Ogwr, yr hen uned cyfeirio disgyblion a
rhyddhau tir addysg a oedd dros ben ym Maesteg a Thondu. Roedd y gwerthiannau
hyn yn darparu arian cyfatebol ar gyfer ein rhaglen moderneiddio ysgolion a hefyd yn
gyfle inni wneud cynnydd ar ddau gyfleuster gofal ychwanegol newydd yn y fwrdeistref.
Roedd gwerthu adeilad Jennings yn ein galluogi ni i wneud mwy o welliannau i ardal
harbwr Porthcawl a bydd rhyddhau’r tir yn Heol Llangrallo ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn
darparu tai fforddiadwy y mae eu hangen yn fawr yn y dref. Adolygir y strategaeth
waredu yn 2017-18 i adlewyrchu'r angen i gynhyrchu refeniw yn ogystal â derbyniadau
cyfalaf.

Yn ystod y flwyddyn, adolygwyd ein hasedau a'n gwasanaethau er mwyn trosglwyddo'r
rhai mwyaf addas i grwpiau a sefydliadau cymunedol. Daethom i'r casgliad fod angen
cymryd penderfyniadau strategol allweddol, yn enwedig o ran parciau, cyn i ni
gwblhau’r systemau a’r prosesau ar gyfer trosglwyddo asedau cymunedol. Mae'r rhain
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Adborth y Trigolion

Yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ar 'Llunio
Ddyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’, canfuwyd
bod 76% (825 o ymatebwyr) yn cytuno eu
bod yn hapus i rai o wasanaethau'r cyngor
gael eu darparu gan sefydliadau eraill.
Roedd 65% o’r rhai a ymatebodd hefyd yn
cytuno
y
dylem
ganolbwyntio
ein
hadnoddau ar ddiwallu anghenion y
trigolion mwyaf bregus cyn darparu
gwasanaethau i'r mwyafrif. Gofal ar gyfer
pobl hŷn, gwasanaethau cymdeithasol i
blant a gwasanaethau ar gyfer pobl anabl
oedd y tri gwasanaeth uchaf yr oedd yr
ymatebwyr eisiau eu diogelu.

Darparu gwasanaethau ar-lein oedd y
mesur mwyaf poblogaidd o ran lleihau’r
gyllideb yn yr ymgynghoriad. Gofynnwyd
hefyd am awgrymiadau eraill o sut y gallai'r
Cyngor arbed arian yn y dyfodol. O ran yr
ymatebion a dderbyniwyd, yr awgrym
mwyaf poblogaidd, gan 225 o ymatebwyr,
oedd symleiddio'r Cyngor, ein gweithlu, ein
swyddfeydd a'n prosesau. Rydym wedi rhoi
sylw i’r awgrymiadau hyn.

Cafodd y Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir eu hail-lunio trwy
gysoni a gwella ein gweithdrefnau a’n harferion gweithio.
Lleihaodd hyn yr angen am dri Gwasanaeth Cyfraith Bwyd a
Bwyd Anifeiliaid gwahanol a Chynlluniau Adran 18. O ganlyniad
i hyn, llwyddwyd i wella ein rhaglen arolygu busnesau bwyd trwy
weithredu rhaglen arall o ymyrryd mewn busnesau lle mae’r
perygl yn llai, yn lle arolygiadau a oedd yn galw am adnoddau
sylweddol ac yn cymryd llawer o amser, er mwyn inni
flaenoriaethu ein hadnoddau ar gyfer adeiladau sydd mewn
mwy o berygl. Cysonwyd y gweithdrefnau bwyd dros y 3
awdurdod i gynhyrchu un set o weithdrefnau bwyd
Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir a archwiliwyd yn allanol
gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Rhoddwyd un rhif cyswllt:
0300 123 6696, ar waith ym mis Tachwedd 2016. Gan
weithredu trwy ganolfan alwadau Bro Morgannwg, C1CV,
mae’n golygu y gall defnyddwyr y gwasanaeth ffonio un rhif, ble
bynnag y maent yn byw yn y rhanbarth. Roedd y newid hwn o
ran darparu’r gwasanaethau yn canolbwyntio'n bennaf ar wella
profiad y cwsmer yn hytrach na chyflawni enillion
effeithlonrwydd. Erbyn hyn, gall galwadau gael eu cofnodi'n fwy
effeithiol, gan ddarparu gwybodaeth fwy dibynadwy am
niferoedd y galwadau a galw’r gwasanaeth.

yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd i adlewyrchu'r hinsawdd economaidd sydd ohoni,
Arbedion Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) yn y dyfodol, a'n profiad
blaenorol o drosglwyddo asedau cymunedol. Yn ystod y flwyddyn, datblygodd y pedwar
Cyngor Tref a Chymuned (Pen-y-bont ar Ogwr, Pencoed, Porthcawl a'r Pîl) geisiadau
ar drosglwyddo toiledau cyhoeddus, pafiliynau a chaeau chwarae. Cysylltodd cyfanswm
o 66 o sefydliadau cymunedol, yn bennaf clybiau a chymdeithasau chwaraeon, â ni
ynglŷn â rheoli 55 o asedau gwahanol, yn bennaf pafiliynau a chaeau chwarae. Ni
lwyddwyd i gyrraedd ein targed o drosglwyddo 5 ased cymunedol: fodd bynnag, roedd
19 o geisiadau ar gamau datblygu gwahanol, gan gynnwys datganiadau o ddiddordeb
ffurfiol, trosglwyddo asedau, cyflwyno achosion busnes a cheisio cymeradwyaeth
derfynol. Bydd y gwaith yn parhau er mwyn sicrhau y gellir symud yr asedau hynny sy'n
addas i'w trosglwyddo, yn effeithiol ac yn effeithlon.
Parhawyd i geisio sicrhau bod safle Tre-dŵr ar gael i’w farchnata ar gyfer datblygiad tai
fel rhan o gynllun Parc Afon Ewenni. Yn ystod y flwyddyn, dymchwelwyd adeiladau ar y
safle a symudwyd rhai gwasanaethau i Depo Bryncethin. Comisiynwyd adroddiadau
technegol a datblygwyd rhaglen farchnata. Cynhaliwyd trafodaethau gyda
pherchnogion tir cyfagos, gyda'r bwriad o annog datblygiad cynhwysfawr ar y safle.

Gweithredwyd mesurau lleihau ynni a charbon a hyrwyddwyd arferion da ym mhob un
o'n hadeiladau cyhoeddus i'w helpu i leihau eu hôl troed carbon a chyflawni gostyngiad
o 3% mewn allyriadau carbon. Am y bumed flwyddyn yn olynol, rydym wedi gwneud yn
sylweddol well na'r targed o 3% a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, gan gyflawni newid
o 12.79% mewn allyriadau carbon deuocsid yn y stoc o adeiladu cyhoeddus
Roeddem eisiau gwella ein dealltwriaeth o safbwyntiau trigolion annomestig. Mae’r perfformiad hwn yn cael effaith gadarnhaol ar filiau ynni'r cyngor ac
trwy gynyddu ymatebion i ymgynghoriadau. Am y tro cyntaf, mae hefyd yn lleihau taliadau treth garbon y cyngor.
defnyddiwyd dyfais symudol neu lechen gyfrifiadurol mewn
sefyllfaoedd anffurfiol/cymunedol, mewn digwyddiadau neu
stondinau ymgysylltu i gasglu sylwadau trigolion. Defnyddiwyd
peiriannau ymateb i'w gwneud hi'n haws, yn gyflymach ac yn
fwy diddorol er mwyn i bobl ifanc yn benodol gynnig sylwadau.
Defnyddiodd chwe deg o fyfyrwyr 15 oed yng Ngholeg
Cymunedol y Dderwen y rhain i rannu eu barn ar ddulliau
ymgysylltu ar gyfer y dyfodol i dargedu pobl ifanc 16-25 oed. O
ganlyniad uniongyrchol i'w hadborth nhw, crëwyd cyfrif
Instagram i'r cyngor, a gafodd ei lansio gennym yn ystod
Eisteddfod yr Urdd.
Mae hyn yn ychwanegu at ein portffolio o gyfrifon cyfryngau
cymdeithasol (Twitter, Facebook a YouTube), a ddefnyddir i
annog trigolion i fynegi eu barn. Cyflwynwyd hefyd arolwg
ieuenctid ar-lein am y tro cyntaf fel rhan o'r ymgynghoriad
ynghylch y gyllideb, ‘Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’. O
ganlyniad, gwelwyd cynnydd o 11.3% yn nifer y rhyngweithiadau
gan drigolion ar y cyfrifon cyfryngau cymdeithasol corfforaethol
o’i gymharu â tharged o 10%.
Os hoffech chi ddilyn y Cyngor ar Instagram, ewch i
www.instagram.com/bridgendcbc.
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Datblygu’r diwylliant a’r sgiliau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion sefydliad sy’n
newid
Ein Perfformiad

Gwneud y gorau o’n gwariant ar nwyddau a gwasanaethau

Ein Perfformiad

Datblygwyd adnoddau i reolwyr i’w cynorthwyo i arwain staff trwy newid sefydliadol. Darparwyd
pecynnau cymorth, hyfforddiant wyneb yn wyneb ac e-ddysgu i gefnogi rheolwyr i reoli'n effeithiol mewn
amgylchedd sy'n newid. Yn ystod y flwyddyn, cafodd 231 o reolwyr eu hyfforddi i wella eu sgiliau rheoli
pobl (gan gynnwys rheoli absenoldeb), a chafodd 295 o swyddogion eu hyfforddi i wella eu sgiliau Iaith
Gymraeg. Cyflwynwyd hyfforddiant datblygu rheoli achrededig newydd (a ariennir gan raglen
Brentisiaeth Llywodraeth Cymru) a bydd yn cael ei ddatblygu ymhellach a'i werthuso ym 2017/18.

Ailstrwythurwyd yr Uned Gaffael Gorfforaethol a gweithredwyd dull rheoli categori newydd gan
ddarparu dull mwy strwythuredig a safonol i ni o ran caffael nwyddau a gwasanaethau. Mae
hyn wedi ein galluogi ni i ddatblygu arbenigedd a gwybodaeth fanwl am sut mae arian yn cael
ei wario o fewn ardal benodol a chyflawni arbedion effeithlonrwydd. Buom yn cydweithio'n
agos â'r farchnad leol, y trydydd sector a busnesau bach a chanolig sy'n cynnal digwyddiadau
cwrdd â darparwyr cyn caffael yn rheolaidd. Bu hyn yn llwyddiannus wrth uwchsgilio’r
farchnad a sicrhau bod darparwyr lleol yn 'barod i dendro' ac yn gallu ymgeisio'n gystadleuol
Gwnaed gwaith yn ystod y flwyddyn i ddatblygu strategaeth cynllunio’r gweithlu yn unol â'r agenda yn erbyn sefydliadau cenedlaethol. Fel rhan o'r adolygiad e-Gaffael, gweithredwyd e-dendro,
gorfforaethol. Roedd helpu rheolwyr i reoli absenoldeb oherwydd salwch yn parhau i fod yn flaenoriaeth. proses ddi-bapur sy'n caniatáu i gynigwyr gyflwyno tendrau'n electronig, gan leihau’r gost
Roedd hyn yn cynnwys datblygu data salwch ymhellach i nodi salwch ym mhob gwasanaeth craidd. Er gwneud cais am fusnes.
ein bod wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran lleihau absenoldeb oherwydd salwch, ni wnaethom
gwrdd â'n targed heriol o 8.5 diwrnod i bob gweithiwr llawn amser. Cynhaliwyd gweithdai hefyd gyda Defnyddiwyd y Gwasanaethau Caffael Cenedlaethol i arbed arian ar wariant cyffredin ac
ailadroddus, megis deunydd
rhai staff yn ystod y flwyddyn ar y Rhaglen Trawsnewid Digidol a fydd yn arwain at ffyrdd newydd o
ysgrifennu,
gwasanaethau
weithio ar gyfer staff yr effeithir arnynt, gan fod trigolion yn defnyddio rhai gwasanaethau ac yn adrodd
post, post hybrid, Iechyd
am broblemau drwy'r cyfleuster ar-lein newydd.
Galwedigaethol a defnyddiau
traul
argraffydd.
Roedd
cydweithio a gweithio ar y cyd
Ar adeg o newid, gall rhai staff deimlo’n
yn rhanbarthol yn sicrhau bod
ansicr ac mae angen rhywfaint o
arbedion pellach yn cael eu
gefnogaeth arnynt. Felly, parhaodd ein staff
cyflawni, trwy gyfuno gwariant
i elwa o gymorth a chefnogaeth yn rhad ac
a gweithio â'r Gwasanaethau
am ddim gan wasanaeth cyfrinachol 24/7, a
Caffael Cenedlaethol a Bae’r
elwir yn Care First. Mae'r gwasanaeth hwn
Gorllewin. Mae monitro ein
yn darparu cyngor amrywiol i helpu gyda
Cofrestr
Contractau
phroblemau iechyd meddwl y gall staff eu
profi megis iselder ysbryd, pryder a straen Corfforaethol hefyd wedi rhoi dealltwriaeth i ni ynghylch sut yr ydym yn gwario ein harian, a
yn ogystal â materion personol a phryderon rhoddodd gyfle inni gyfuno ein gwariant a deall lle y gellir gwneud y defnydd gorau o'n
hadnoddau yn y modd mwyaf effeithlon. Bydd y gwaith monitro hwn yn parhau i sicrhau
iechyd.
cydymffurfiaeth barhaus.
Cynyddodd yr amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu ar gyfer staff, gan gynnwys cyfleoedd i ddysgu
Cymraeg, yn ystod y flwyddyn er mwyn diwallu anghenion y gwasanaeth, blaenoriaethau corfforaethol a Buom yn parhau i gydweithio â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr
(BAVO) a Busnes Cymru i drefnu digwyddiad tendro a chaffael pwrpasol ar y cyd ar gyfer y
gofynion statudol. Mae’r gwefan Dysgu a Datblygu a lansiwyd y llynedd wedi gweld cynnydd yn nifer y
trydydd sector ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd hyn yn ein galluogi ni i nodi a
staff sy'n ymgymryd ag e-ddysgu. Mae'r wefan yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o hyfforddi a datblygu
chyflwyno digwyddiad a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion y Sector.
staff ar gyfer y gweithlu, gyda 59.1% o staff yn cwblhau modiwlau e-ddysgu yn ystod y flwyddyn, o'i
Sicrhawyd cydymffurfiaeth tendr o 100% yn ystod y flwyddyn.
gymharu â 43.1% yn 2015-16.
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EIN MESURAU CANLYNIADAU AR GYFER BLAENORIAETH TRI – DEFNYDDIO ADNODDAU'N DDOETHACH
Nod - Cyflawni’r gostyngiadau yn y gyllideb a nodir yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed
2014-15
2015-16
2016-17

Y ganran o’r gostyngiadau yn y gyllideb
a gyflawnwyd (Ffefrir nifer uwch)
Nifer y mentrau creu incwm newydd
sydd yn eu lle a’r incwm a grëwyd
(Ffefrir nifer uwch)

92.5%

100%

9 menter newydd dros y
cyfnod o 3 blynedd, gan
gynhyrchu tua £1.511 miliwn
dros y cyfnod o 3 blynedd.

Gwirioneddol Tuedd
2016-17

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru
2016-17

Safle
Cenedlaethol

Sylw

100%

75%

amh

amh

amh

amh

Methwyd y targed oherwydd diffygion
mewn arbedion ym mhob
cyfarwyddiaeth.

3 menter
newydd

0

amh

amh

amh

amh

I’w datblygu dan ein rhaglen
masnacheiddio.

Nod - Gwella effeithlonrwydd gwasanaethau a’r defnydd ohonynt trwy ail-lunio ein systemau a’n prosesau
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Gwirioned
dol
2014-15

Nifer y gwasanaethau sydd ar gael i’r
cyhoedd ar-lein (Ffefrir nifer uwch)

Amherthnasol.
Dangosydd newydd ar
gyfer 2016-17

Y ganran o gwsmeriaid y Dreth Gyngor sy’n
defnyddio’r gwasanaeth ar-lein trwy ‘fy
nghyfrif’ (Ffefrir nifer uwch)
(Datblygu cynnwys i gefnogi) Nifer y
rhyngweithiadau gan drigolion ar y cyfrifon
corfforaethol yn y cyfryngau cymdeithasol
(Facebook and Twitter)
(Ffefrir nifer uwch)

0%

Gwirioned
dol
2015-16

0%

Data heb eu casglu

Targed
2016-17

Gwirioned
dol
2016-17

6

0

Tuedd

amh

Cyfartale
dd Cymru
2016-17

amh

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru
2016-17
amh

Safle
Cenedlaethol

Sylw

amh

Methwyd y targed oherwydd oedi wrth
weithredu’r systemau.

30%

0%

amh

amh

amh

amh

Methwyd y targed oherwydd oedi wrth
weithredu’r systemau.

Cynnydd o
10% o’i
gymharu
â’r
flwyddyn
flaenorol

11.3%

amh

amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed.

Cyfartaled
d Cymru
2016-17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru
2016-17

Safle
Cenedlaethol

Nod - Gwneud y gorau o’n hasedau ffisegol, gan gynnwys adeiladau ysgolion
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Proffil gwariant y Rhaglen
Moderneiddio Ysgolion wedi’i fodloni
(Ffefrir nifer is)

Gwirioneddol
2014-15

£5.677 miliwn

Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Tuedd
2015-16
2016-17 2016-17

£6.907 miliwn

£3.573
miliwn

£3.113 miliwn

amh

amh

amh

amh

Sylw

Yr elfen allweddol oedd sicrhau ein bod
yn gwario’r swm a ddyrannwyd gan
Lywodraeth Cymru ar gyfer 2016-2017
(£2,700,000). Ariannwyd y gwariant
ychwanegol gan Gyfalaf Cyngor
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Bydd y dyraniad na chafodd ei wario yn
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Mesur a chanlyniad a ffefrir

Gwirioneddol
2014-15

Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Tuedd
2015-16
2016-17 2016-17

Cyfartaled
d Cymru
2016-17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru
2016-17

Safle
Cenedlaethol

Sylw

cael ei drosglwyddo i 2017-2018.
Gostyngiad yng nghostau rhedeg
asedau gweithredol (Ffefrir nifer uwch)

£89,290

£442,000

£195,00
0

£22,500



amh

amh

amh

Y targed yn seiliedig ar brydlesi Llys y
Gigfran sy’n methu’r targed

Data ddim ar
gael

6:5

3:2

1:1



amh

amh

amh

Methwyd y Targed oherwydd ni chafodd
Llys y Gigfran ei brydlesu a symudodd
aelodau staff i Swyddfeydd Dinesig.

Cyrraedd y targed ar gyfer
derbyniadau cyfalaf (Ffefrir nifer uwch)

£4.2m

£5.9m

£4m

£5.625m



amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed.

Gostyngiad canrannol mewn allyriadau
carbon o’i gymharu â’r flwyddyn
flaenorol (Ffefrir nifer uwch)

6.68%

8.28%

3%*

12.79%



amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed.

96.61

86.94



amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed.

amh

Methwyd y Targed oherwydd ni
chwblhawyd y trosglwyddiadau erbyn
diwedd y flwyddyn ariannol.

Cymhareb o ran staff i ddesgiau yn y
Swyddfeydd Dinesig (Is)

Sgôr gweithredol cyfartalog am
berfformiad ynni ar Dystysgrifau Ynni
94.83
90.57
i’w Harddangos ar gyfer adeiladau
dros 1000m2 (Ffefrir nifer is)
Nifer yr asedau o eiddo’r Cyngor a
Amherthnasol. Dangosydd
drosglwyddwyd i’r gymuned i’w rhedeg
newydd ar gyfer 2016-17
(Ffefrir nifer uwch)
* Targed disymud a benodwyd gan Lywodraeth Cymru.

5

0

amh

amh

amh

Nod - Datblygu’r diwylliant a’r sgiliau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion sefydliad sy’n newid
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Nifer y diwrnodau/sifftiau gwaith am bob
cyflogai cyfwerth ag amser llawn (FTE) yn
yr awdurdod lleol a gollwyd o ganlyniad i
absenoldeb salwch (Ffefrir nifer is)
Y ganran o’r cyflogeion sy’n cwblhau
modiwlau e-ddysgu (Ffefrir nifer uwch)
Nifer y rheolwyr sy’n cael hyfforddiant i
wella’u sgiliau rheoli pobl (gan gynnwys
rheoli absenoldeb)
(Ffefrir nifer uwch)
Nifer y cyflogeion sy’n cael hyfforddiant i
wella sgiliau iaith Gymraeg (Ffefrir nifer
uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Tuedd
2014-15
2015-16
2016-17 2016-17

Cyfartaled
d Cymru
2016-17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru
2016-17

Safle
Cenedlaethol

Sylw

Erys yn sefydlog dros y 2 flynedd
diwethaf gyda ffigur o 10.7 Rydym wedi
codi ein safle o fod yn 14eg i fod yn
13eg.



10.3

10.6

13

59.1%



amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed.

200

231

amh

amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed.

150

295

amh

amh

amh

amh

Rhagorwyd ar y targed.

10.8

10.7

8.5

10.7

amh

43.1%

40%

Amherthnasol. Dangosydd
newydd ar gyfer 2016-17
Amherthnasol. Dangosydd
newydd ar gyfer 2016-17
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Nod - Gwneud y gorau o’n gwariant ar nwyddau a gwasanaethau
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Y ganran o’r tendrau uwchlaw trothwy’r
UE yn unol â Rheoliadau Contractau
Cyhoeddus 2015 sy’n cydymffurfio
(Ffefrir nifer uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Tuedd
2014-15
2015-16
2016-17 2016-17

Amherthnasol. Dangosydd
newydd ar gyfer 2016-17

100%

100%

amh

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd
de-ddwyrain
Cymru
2016-17

Safle
Cenedlaethol

amh

amh

amh

Sylw

Cyrhaeddwyd y targed.
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Dangosyddion Cenedlaethol (Mesurau Atebol i’r Cyhoedd)
Mesur a chanlyniad a ffefrir

Y ganran: i) o’r holl ddisgyblion (gan
gynnwys y rhai hynny yng ngofal yr
awdurdod lleol) mewn ysgolion a gynhelir
gan yr awdurdod lleol, sy’n 15 oed ers yr 31
Awst blaenorol, sy’n gadael addysg orfodol,
hyfforddiant neu addysg seiliedig ar waith
heb gymhwyster a gymeradwyir yn allanol
(Ffefrir canran is)
Y ganran: ii) o’r holl ddisgyblion yng ngofal yr
awdurdod lleol mewn ysgolion a gynhelir gan
yr awdurdod lleol, sy’n 15 oed ers yr 31 Awst
blaenorol, sy’n gadael addysg orfodol,
hyfforddiant, neu addysg seiliedig ar waith
heb gymhwyster a gymeradwyir yn allanol
(Ffefrir canran is)
Nifer yr ymweliadau â chyfleusterau
chwaraeon a hamdden yr awdurdod lleol yn
ystod y flwyddyn fesul 1,000, pan fydd yr
ymwelwr yn cymryd rhan mewn
gweithgaredd corfforol (Ffefrir nifer uwch)
Y gyfradd o oedi trosglwyddiadau gofal
oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol,
fesul 1,000 o’r boblogaeth 75 oed ac yn hŷn
(Ffefrir cyfradd is)
Y ganran o’r plant sy’n derbyn gofal ar ôl 31
Mawrth sydd wedi cael profiad o symud
ysgol unwaith neu fwy, yn ystod y cyfnod
neu’r cyfnodau yr oedd yn derbyn gofal, nad
oeddent yn symud o ganlyniad i drefniadau
pontio, yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth (Ffefrir
canran is)
Y ganran o ddisgyblion a aseswyd ar
ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion
a gynhelir gan yr awdurdod lleol, sy’n
cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd, fel y’i
diffinnir gan yr Asesiad Athro (Ffefrir canran
uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Tuedd
2014-15
2015-16
2016-17 2016-17

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd Deddwyrain
Cymru 2016-17

Safle
Cenedlaethol

Sylw

Cadwyd y perfformiad yn uwch
na’r cyfartaledd am Gymru.
0.1

0.1

0.1

0.1



0.2

0.4

9

Cadwyd y perfformiad am y 4edd
flwyddyn yn olynol, a’r safle.
0

9528

amh.

amh.

86.2

0

9634

amh.

14.8

87.6

0

9450

2.25

14

88.4

0

9600

0.66

15.74

87.9





amh.





1.1

8,387

amh.

amh.

89.0

2.1

7,829

amh.

amh.

89.6

1

5

amh.

amh.

17

Perfformiad ychydig yn is na’r
llynedd, ond yn sylweddol uwch
na chyfartaledd Cymru.

Diffiniad newydd, felly nid oes
data cymaradwy.

Symudodd 37 o blant ysgol
unwaith neu fwy gan gynnwys
symud i/o ddarpariaeth sirol, a
symudiadau o fewn yr awdurdod
lleol oherwydd rhesymau megis
dewis y rhiant, ac ymddygiad.
Dros gyfnod o dair blynedd, y
duedd yw gwelliant ym mhob
pwnc, ond mae’r gyfradd wella
ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn is na
Chymru gyfan. Nodwyd yr
ysgolion a oedd yn gwella ar y
gyfradd fwyaf araf (neu nad
oeddent yn gwella o gwbl) yn
ystod y flwyddyn hon, ac maent
yn derbyn cymorth ychwanegol
ac yn cael eu monitro.
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Mesur a chanlyniad a ffefrir

Y ganran o ddisgyblion a aseswyd ar
ddiwedd Cyfnod Allweddol 3, mewn ysgolion
a gynhelir gan yr awdurdod lleol sy’n
cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd, fel y’i
diffinnir gan yr Asesiad Athro (Ffefrir canran
uwch)
Y ganran o ddisgyblion, mewn ysgolion a
gynhelir gan yr awdurdod lleol, a gafodd
Asesiad gan yr Athro yn Gymraeg (iaith
gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3
(Ffefrir canran uwch)
Y sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach ar gyfer
disgyblion sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol
mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod
lleol (Ffefrir sgôr uwch)
Y ganran o ddatganiadau terfynol o ran
anghenion addysgol arbennig a gyhoeddir o
fewn 26 wythnos: (a) gan gynnwys
eithriadau; (Ffefrir canran uwch)
Y ganran o ddatganiadau terfynol o ran
anghenion addysgol arbennig a gyhoeddir o
fewn 26 wythnos: (b) heb gynnwys
eithriadau; (Ffefrir canran uwch)
Y ganran o bresenoldeb disgyblion mewn
ysgolion cynradd (Ffefrir canran uwch)
Y ganran o bresenoldeb disgyblion mewn
ysgolion uwchradd (Ffefrir canran uwch)
Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd
cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, fesul 1,000
o’r boblogaeth (Ffefrir nifer uwch)
Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol
a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran
o’r holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd
yn ystod y flwyddyn (Ffefrir nifer uwch)

Y ganran o sefydliadau bwyd sy’n cyd-fynd
yn fras â safonau hylendid bwyd (Ffefrir
canran uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Tuedd
2014-15
2015-16
2016-17 2016-17

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd Deddwyrain
Cymru 2016-17

Safle
Cenedlaethol

Sylw

Uwch na’r targed a symud i fyny
o safle 11 i safle 8.
79.3

6.6

84.3

6.7

87.2

5.3

87.4

5.2





86.1

18.0

85.6

9.6

8

17

486

527.6

550

564.1



531.0

512.4

5

50

81.7

90

62.7



77.4

79.6

18

100

100

100

100



95.4

94.8

1

94.8

95.1

95.7

95.3



94.9

94.9

6

93.9

94.3

95.1

94.5



94.2

94.1

6

4460

4351

4400

4275



5,480

5,812

17

26.54

29.4

10

26.36



36

35

19

93.16

95.11

94

94.69



95.16

93.21

14

Ychydig is na’r targed gan fod llai
o ddisgyblion yn y grŵp
blwyddyn.

Rhagorwyd ar y targed. Rydym
wedi dringo o safle 13 (Chwarter
3) i safle 5 (Chwarter 1) yng
Nghymru.
Ni chyrhaeddwyd y targed o 90%
gan fod 75% o’r achosion newydd
yn gymhleth, ac yn denu
eithriadau.
Cadwyd y perfformiad ar ei uchaf
am drydedd flwyddyn yn olynol.

Ni chyrhaeddwyd y targed o
fymryn bach ond nodwyd
gwelliant yn y perfformiad.
Ni chyrhaeddwyd y targed o
fymryn bach iawn ond nodwyd
gwelliant yn y perfformiad.
Ni chyrhaeddwyd y targed. Mae’r
ffigurau wedi gostwng am 3
blynedd ddilynol yn unol â
Chymru gyfan.
Mae’r perfformiad yn is na’r
llynedd, gan fod cynnydd yn yr
achosion o ddatblygwyr yn cael
problemau o ran dichonoldeb i
symud ymlaen â datblygiadau yn
ystod 16-17
Ychydig yn uwch na’r targed ond
yn is na’r cyfartaledd ar gyfer
Cymru.
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Mesur a chanlyniad a ffefrir

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Tuedd
2014-15
2015-16
2016-17 2016-17

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd Deddwyrain
Cymru 2016-17

Safle
Cenedlaethol

Nifer cyfartalog o ddiwrnodau calendr a
gymerwyd i gyflawni Grant Cyfleusterau i’r
Anabl (Ffefrir nifer is)
182

321.51

231

242.41



224

220

13

6.48

4.02

7.86

2.2



8.79

5.44

18

Y ganran o briffyrdd a thir perthnasol a
arolygwyd sydd o safon uchel neu dderbyniol
o ran glendid (Ffefrir canran uwch)

93.45

89.43

97

92.1



96.6

95.9

19

Y ganran o’r achosion o dipio gwastraff yn
anghyfreithlon y rhoddwyd gwybod amdanynt
ac y cliriwyd y gwastraff o fewn 5 diwrnod
gwaith (Ffefrir canran uwch)

95.6

97.55

98

96.85



95.37

97.91

11

90.65

91.32

89

87.49



87

91.2

10

7.77

7.06

8.7

6.59



10.7

6.5

11

13.05

13.8

30

11.6



9.5

3.6

16

Y ganran o’r anheddau preswyl sector preifat
a oedd wedi bod yn wag am fwy na chwe mis
ar 1 Ebrill ac a feddiannwyd eto yn ystod y
flwyddyn o ganlyniad i weithredu
uniongyrchol gan yr awdurdod lleol (Ffefrir
canran uwch)

Y ganran o oedolion 60 oed a throsodd sydd
â phàs bws consesiynol (Ffefrir canran uwch)

Y ganran: o briffyrdd (A,) ffyrdd is (B) a ffyrdd
is (C) sydd mewn cyflwr gwael ar y cyfan
(Ffefrir canran is)
Y ganran o’r gwastraff trefol a gasglwyd gan
awdurdodau lleol ac a anfonwyd i safle
tirlenwi (Ffefrir canran is)

Sylw

Cyflawnwyd nifer is o Grantiau
Cyfleusterau i’r Anabl ar lwybr
carlam, na’r disgwyl ac o
ganlyniad i hyn, mae’r ffigwr
targed ychydig yn uwch, a
gododd ein safle o 21 (Chwarter
4) i 13 (Chwarter 3), yn uwch na’r
cyfartaledd ar gyfer Cymru, ond
yn methu ein targedau ryw
ychydig.
Cysylltodd yr Awdurdod â 1485 o
berchnogion anheddau preswyl
gwag ond roedd ymgysylltiad ar
ran y perchnogion yn gymharol
isel, ac mae pwerau’r Awdurdod i
weithredu yn y maes hwn yn
gyfyngedig.
Effeithiwyd ar safon y glendid gan
y gostyngiad yn nifer y staff dan
gynigion a gyflwynwyd dan y
Strategaeth Ariannol Tymor
Canolig.
Effeithiwyd ar y gwasanaeth gan
y gostyngiad yn niferoedd y staff
dan gynigion a gyflwynwyd dan y
Strategaeth Ariannol Tymor
Canolig. Methwyd y targed ryw
ychydig, ond mae’n dal yn uwch
na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru.
Mae’r ffigurau yn is na’r llynedd, o
ganlyniad i gronfa ddata’r Fenter
Twyll Genedlaethol, a mynediad
i’r system ‘Tell Us Once’ a
wnaeth wella cywirdeb y ffigurau.
Perfformiad wedi gwella a rhagori
ar y targed ac ar y cyfartaledd ar
gyfer Cymru.
Perfformiad wedi gwella, ond gan
fod y perfformiad gan
awdurdodau lleol eraill yn well,
syrthiodd y Cyngor yn ôl i safle
16. Bydd y cynllun newydd sy’n
gweithredu ers 5 Mehefin 2017
ledled Cyngor Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr yn gwella’r
26

Mesur a chanlyniad a ffefrir

Y ganran o’r gwastraff trefol a gasglwyd gan
awdurdodau lleol a’i baratoi ar gyfer ei
ailddefnyddio a/neu ei ailgylchu, gan
gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu
gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a
drinnir yn fiolegol mewn ffordd arall (Ffefrir
canran uwch)

Y ganran o newid yn y sgôr ar Dystysgrifau
Ynni i’w Harddangos yn adeiladau
cyhoeddus yr awdurdod lleol fesul 1,000
metr sgwâr (Ffefrir canran uwch)

Gwirioneddol Gwirioneddol Targed Gwirioneddol Tuedd
2014-15
2015-16
2016-17 2016-17

Cyfartaledd
Cymru
2016-17

Cyfartaledd Deddwyrain
Cymru 2016-17

Safle
Cenedlaethol

57.06

59.04

58

57.9



63.81

62.22

21

amh

4.5

3.0

4.1



1.9

1.6

6

Sylw

dangosyddion ailgylchu.
Mae ein perfformiad yn gyson,
ond gwnaeth awdurdodau eraill
wella eu perfformiad yn
sylweddol. Bydd y cynllun
newydd sy’n gweithredu ers 5
Mehefin 2017 ledled Cyngor
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar
Ogwr yn gwella’r dangosyddion
ailgylchu.
Rhagorwyd ar y targed. Er bod
gostyngiad bach iawn yn y
perfformiad o’i gymharu â’r
llynedd, rydym wedi gwella ein
safle gan godi o 9fed i 6ed,
oherwydd gostyngiad yn y
perfformiad gan awdurdodau
eraill.
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Perfformiad Ariannol (yn amodol ar ddilysiad)
Mae ein hamgylchedd ariannol yn mynd yn fwyfwy heriol. Mae angen inni wneud arbedion digynsail yn y dyfodol, arbedion na ellir ond eu cyflawni trwy newid y ffordd yr ydym yn gweithio a newid y ffordd
y mae gwasanaethau’n cael eu cyflenwi. Y llynedd, tua £440 miliwn oedd cyfanswm yr arian a wariwyd gennym ar gyflenwi gwasanaethau i’n trigolion a buddsoddi yn ein tirwedd a’n hisadeiledd. Mae’r
cyfanswm sydd ar gael i ni ei wario’n dod o dair prif ffynhonnell, sef y rhai a restrir isod.

Gwariant Refeniw
Mae ein gwariant refeniw yn cynrychioli costau beunyddiol megis cyflogau, offer, cyflenwadau a gwasanaethau. Roedd ein gwariant refeniw net yn 2016-17, ar ôl caniatáu ar gyfer dyraniad i gronfa wrth
gefn a glustnodwyd, incwm ychwanegol o’r dreth gyngor a thanwariant ar gronfeydd wrth gefn cyffredinol (fel yr adroddwyd i’r Cabinet ym mis Mehefin 2017) yn £254.535 miliwn. Arweiniodd hyn at
danwariant o £356,000 a drosglwyddwyd i Gronfa’r Cyngor. Mae’r tabl isod yn dangos y gwariant a’r gyfran o’r gwariant fesul Blaenoriaeth Gwella yn 2016-17:

Blaenoriaeth Gwella ar gyfer 2016-17

1. Cefnogi economi lwyddiannus
2. Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol
3. Defnyddio adnoddau’n ddoethach
4. Gwasanaethau craidd a swyddogaethau statudol
CYFANSWM

Cyllideb
Ddiwygiedig
2016-17
(£'Miliwn)
46.8
48.6
1.01
158.4
254.9

Alldro
Gwirioneddol
2016-17
(£'Miliwn)
45.5
48.7
0.8
159.5
254.5

Gorwariant/
(Tanwariant)
Gwirioneddol
2016-17
(£'Miliwn)
-1.3
0.1
-0.2
1.1
-0.3

Gwariant Cyfalaf
Mae hyn yn cynrychioli ein gwariant ar ysgolion ac isadeiledd megis ffyrdd, pontydd ac adeiladau. Bydd yr asedau hyn o fudd i’r gymuned dros gyfnodau hir o amser a chaiff y gwariant ei ariannu i raddau
helaeth gan fenthyciadau a grantiau cyfalaf. Roedd ein gwariant cyfalaf yn 2016-17 yn £18.27 miliwn, ac roedd y prif brosiectau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys:








£1,288,000 Ysgol Gynradd Brynmenyn;
£ 2,449,000 Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a Thai’r Sector Preifat;
£ 907,000 Darpariaeth Gynradd De Cwm Garw;
£ 863,000 Ysgol Gynradd Pencoed;
£1,533,000 Cynllun Amlen Allanol y Swyddfeydd Dinesig
£ 3,316,000 Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid; a
£ 1,391,000 Cynlluniau Cludiant.

Grantiau
Cafwyd grantiau penodol gan y Llywodraeth hefyd, yn ogystal â’r Grant Cynnal Refeniw craidd a’r dyraniadau Ardreth Annomestig, a hynny’n gyfanswm o £91.7 miliwn yn ystod 2016-17. Roeddem yn
gallu eu defnyddio yn ychwanegol at ein gwariant Refeniw a Chyfalaf ni ein hunain. Roedd y prif grantiau a gafwyd yn ystod 2016-17 yn cynnwys:





£6,465,000 Grant ôl-16;
£5,816,000 Grant Cefnogi Pobl;
£2,777,000 Grant Gwastraff Cynaliadwy;
£3,245,000 Grant Dechrau’n Deg; a
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 £1,730,000 Grant Teuluoedd yn Gyntaf.
Mae’r siartiau canlynol yn crynhoi ffynonellau’r cyllid a gwariant y cyllid

2016-17 O Ble y Daeth yr Arian

2016-17 Lle Caiff yr Arian ei Wario
Addysg aThrawsnewid (11%)

7%
17%
46%
7%

Grant Cynnal Refeniw ac
Ardrethi Annomestig [gan
Lywodraeth Cymru] (46%)
Grantiau Penedol gan y
Llwyodraeth (23%)
Grantiau Eraill a Chyfraniadau
(7%)

Ysgolion (27%)
6%
12%

3% 2%2%
3%
11%

1%

Chwaraeon, Chwarae a Lles
Egniol (1%)
Cymunedau (12%)

12%

Prif Weithredwr/Cyllid (1%)

23%

Y Dreth Gyngor (17%)

Ffioedd, Taliadau ac Incwm
Arall (7%)

Gofal Cymdeithasol i oedolion
(15%)
Diogelu (5%)

27%

1%
5%
15%

Budd-daliadau i Hawlwyr(12%)
Gwasanaethau Gweithredol a
Phartneriaethol (6%)
Cyllid Cyfalaf (3%)
Ardollau a Chyfraniadau (2%)
Swyddogaethau Corfforaethol
(1%)
Cynllun Gostyngiadau'r Dreth
Gyngor (3%)
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Beth ddywedodd ein rheoleiddwyr amdanom?
Archwiliodd Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol) Gynllun Gwella 2016-17 y Cyngor, yn ogystal â chynllun ar gyfer 2017-18, ac am bob blwyddyn ardystiodd fod y Cyngor wedi
cyflawni ei ddyletswyddau o dan adran 15(6) i (9) o’r Mesur a’i fod wedi gweithredu yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru yn ddigonol i gyflawni ei ddyletswyddau.
Yn 2016-17, ymgymerodd yr Archwilydd Cyffredinol â gwaith asesu gwelliannau dan dair thema: llywodraethu, defnyddio adnoddau, a chamau dilynol ar ôl Asesiad Corfforaethol.
Ar sail y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a chyrff rheoleiddio perthnasol, daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad fod y Cyngor yn cyflawni’r gofynion statudol sydd ganddo mewn
cysylltiad â gwelliant parhaus.
Canfyddiadau Cadarnhaol Allweddol
Gwnaed y canfyddiadau canlynol am waith y Cyngor:










mae ganddo dair blaenoriaeth amlwg sy’n llywio ei benderfyniadau ar newidiadau sylweddol yn y gwasanaethau ac mae’n gweithio i ddysgu a gwella ei drefniadau
ceir trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd pendant a chysylltiadau gwaith cadarnhaol rhwng swyddogion ac aelodau
mae’n ystyried yn rheolaidd amrywiaeth o ddewisiadau ar gyfer newidiadau sylweddol yn y gwasanaethau a gefnogir gan wybodaeth benodol,
mae ganddo drefniadau ymgynghori effeithiol ar y cyfan wrth ystyried newidiadau sylweddol yn y gwasanaethau
cydymffurfiodd â’i gyfrifoldebau sy’n ymwneud ag adrodd ariannol a defnyddio adnoddau
mae wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau ei fod yn defnyddio adnoddau yn y modd gorau
mae ganddo fframwaith cynllunio ariannol cadarn a llwyddodd i gyflawni 83% o’r arbedion a gynlluniwyd am y flwyddyn ar gyfer 2015-16 a gall ddangos fod arbedion unigol wedi eu cyflawni
mae ganddo fframwaith corfforaethol effeithiol ar gyfer cynllunio ariannol
mae wedi ymateb yn effeithiol i’r materion a godwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn yr Asesiad Corfforaethol ac mae naill ai wedi gweithredu’r cynigion am welliant yn llwyr, neu wedi gwneud
cynnydd yn eu herbyn.

Meysydd gwella arfaethedig
Gan ystyried yr ystod eang o wasanaethau y mae’r Cyngor yn eu gweithredu a’r heriau y mae’n eu hwynebu, byddai’n anarferol pe na fyddai’r Archwilydd Cyffredinol yn dod o hyd i bethau sydd angen eu
gwella. Nodwyd pedwar cynnig am welliant dan y ddwy thema ganlynol:
Llywodraethu
Dylai’r Cyngor:
 wella’r wybodaeth sydd ar gael a’r gallu i gael gafael arni, sy’n ymwneud â gwneud penderfyniadau ar newidiadau sylweddol yn y gwasanaethau, gan gynnwys, er enghraifft, cyhoeddi
Blaenraglen(ni) Gwaith sy’n ymdrin â busnes y Cabinet a’r Cyngor.
 penderfynu ar y modd y bydd yn gosod yr egwyddor o ddatblygu cynaliadwy yn rhan o’r broses benderfynu.
 nodi’n glir sut y caiff yr effaith o newidiadau yn y gwasanaethau ei monitro wrth wneud penderfyniadau.
Defnyddio adnoddau
 Cryfhau trefniadau cynllunio ariannol drwy sicrhau bod y cynigion am arbedion:
o yn cael eu datblygu’n llawn
o yn cael eu nodi’n glir dros gyfnod y Cynllun Cyllid Tymor Canolig ac
o yn cynnwys amserlenni cyflawni realistig cyn eu gwneud yn rhan o’r gyllideb flynyddol.
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Cynhaliodd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) archwiliad o’r gwasanaethau plant ym mis Ionawr/Chwefror 2017. Dangosodd yr adroddiad fod Pen-y-bont ar Ogwr wedi
gweithio’n galed i weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac wedi cyflawni llawer ar adeg o newid sylweddol. Adroddodd yr arolygwyr fod rhywfaint o’r arferion a welsant
yn amrywio a bod angen gwneud rhagor ym maes penderfynu, asesu risg, sicrwydd ansawdd ac ymgysylltu amlasiantaeth.
Meysydd gwella arfaethedig
Roedd yn ofynnol i’r awdurdod greu cynllun gwella mewn ymateb i’r adroddiad gan ganolbwyntio ar yr argymhellion isod:






Datblygu amrywiaeth o wybodaeth hawdd ei defnyddio sy’n cyfeirio at wasanaethau ataliol
Monitro llwyth achosion ac adroddiadau sicrwydd ansawdd yn barhaus
Gwella ansawdd a chysondeb asesiadau a chynlluniau
Rhoi mwy o lais i blant a theuluoedd wrth lywio cynlluniau gwasanaethau
Parhau i ganolbwyntio ar gadw staff a hyrwyddo recriwtio staff profiadol yn brydlon.

Mae cynllun gwella ar waith erbyn hyn.
Ein Hamcanion Gwella a Llesiant ar gyfer 2017 - 18
Ym mis Ebrill 2016, daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i rym. Mae’r Ddeddf yn ymwneud â gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’n
rhoi dyletswydd ar bob corff cyhoeddus i weithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy i sicrhau y caiff yr anghenion presennol eu diwallu heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu
hanghenion eu hunain. Mae’r Ddeddf yn cyflwyno saith nod hirdymor cenedlaethol:
• 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.
Fel corff cyhoeddus, mae gan y Cyngor ddyletswydd i weithio tuag at gyflawni’r saith nod hyn. Mae’n ofynnol yn ôl y Ddeddf i ni nodi ein hamcanion llesiant a chymryd camau i’w gweithredu.
Yn ein Cynllun Corfforaethol 2016-20, rydym yn nodi ein hamcanion gwella, gan ystyried anghenion hir dymor, adnoddau sy’n crebachu, a galw cynyddol am wasanaethau, gan hefyd ddarparu’r hyn y
dywedodd trigolion wrthym sydd fwyaf pwysig.
Hynny yw:
 Cefnogi economi lwyddiannus
 Helpu pobl i fod yn hunanddibynnol
 Defnyddio adnoddau’n ddoethach
Adolygwyd y tair blaenoriaeth gwella yn erbyn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a phenderfynodd y Cyngor mai’r tair blaenoriaeth hyn yw ein hamcanion llesiant. Hefyd, ymgorfforwyd
datganiad llesiant y Cyngor, fel sy’n ofynnol gan y Ddeddf, yn y cynllun corfforaethol, ac mae’n nodi sut mae ein blaenoriaethau yn cysylltu â’r saith nod llesiant cenedlaethol.
I gael manylion llawn y camau gweithredu sydd ar waith gennym i ddarparu pob Blaenoriaeth Gwella a Llesiant, ewch i’r dudalen Gwelliant Corfforaethol ar ein gwefan a gweler ein Cynllun Corfforaethol:
http://www.bridgend.gov.uk/media/341724/appendix-a-bcbc-corporate-plan-2016-2020_cy.pdf
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