Adroddiad Blynyddol 2015-16

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweithio gyda’n gilydd I wella bywydau
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Cyflwyniad
Croeso i adroddiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2015-16. Cynhyrchir yr adroddiad hwn dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009,
gan ganolbwyntio ar ein chwe blaenoriaeth ar gyfer gwella. Rydym wedi crynhoi yr hyn yr ydym wedi’i gyflawni o ran ein blaenoriaethau, a nodir hyn yn ein Cynllun
Corfforaethol. Gobeithio y bydd yn addysgiadol ac o gymorth i chi.
Mae Cynllun Corfforaethol 2013-17 yn nodi ein gweledigaeth, sef, yn fyr, cydweithio i wella bywydau pobl. Mae hefyd yn egluro’r camau yr ydym yn bwriadu eu cymryd i
wireddu’r weledigaeth hon. Rydym yn adolygu ein Cynllun Corfforaethol a’n hymrwymiadau bob blwyddyn ac rydym yn gwirio ein perfformiad yn rheolaidd. Hwn yw
blwyddyn olaf ein Cynllun Corfforaethol 2013-17 gan ein bod wedi cynnal adolygiad llawn o’r hyn ddylai fod yn flaenoriaethau gwella i ni yn y dyfodol wrth fynd ymlaen,
sy’n rhoi ystyriaeth i’n hadnoddau fwyfwy cyfyngedig. Adlewyrchir hyn yn ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2016-2020, y gellir ei weld trwy glicio ar y ddolen.
(Cynllun Corfforaethol 2016-20)
Mae’r adroddiad blynyddol yn cyflwyno’r hyn a wnaethom yn ystod 2015-16 i wella bywydau pobl yn y fwrdeistref sirol. Y llynedd, lleihawyd ein hadnoddau eto, a bu’n
rhaid i ni ddod o hyd i arbedion o £11.225 miliwn ar gyfer y flwyddyn. Er mwyn ein helpu i gyrraedd y targed hwn, aethom ati i ofyn i ddinasyddion lle y dylem
flaenoriaethu ein gwariant, ac ymdrechwyd yn galed i ystyried y safbwyntiau hynny wrth bennu’r meysydd y dylem barhau i ganolbwyntio arnynt.
Wrth bennu pa mor llwyddiannus yr ydym wedi bod, rydym yn defnyddio mesurau amrywiol i ddangos pa mor dda y cyflawnwyd ein haddewidion, sy’n ansoddol ac yn
feintiol. Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi amrywiaeth o ddangosyddion perfformiad cenedlaethol bob blwyddyn sy’n galluogi dinasyddion i weld pa mor dda y mae
eu hawdurdod lleol wedi perfformio o’i gymharu â’r 21 o awdurdodau lleol eraill yng Nghymru ar draws amrywiaeth eang o wasanaethau. Mae’n bleser gennym adrodd
mai ni oedd yr ail awdurdod oedd wedi gwella fwyaf yng Nghymru yn ystod 2015-16, sy’n well na’n perfformiad y llynedd o fod y pumed cyngor oedd wedi gwella fwyaf.
Gwnaethom wella’r perfformiad ar draws 70 y cant o’r dangosyddion cenedlaethol yn erbyn cyfartaledd cenedlaethol o 65 y cant, ac roedd 24 o’r 40 o ddangosyddion â
data cymharol yn yr hanner uchaf (y ddau chwarter uchaf) pan fesurwyd hwy yn erbyn awdurdodau lleol eraill, sy’n golygu ein bod yn rhannu’r pumed safle gorau yng
Nghymru. Y categorïau y perfformiwyd orau ynddynt oedd gwasanaethau cymdeithasol oedolion ac addysg. Yn unol ag adroddiad y llynedd, a diolch i gymorth parhaus
gan rieni, rydym yn arbennig o falch bod presenoldeb disgyblion mewn ysgolion uwchradd wedi gwella, sy’n ein gosod ni yn un o’r chwe awdurdod sy’n perfformio orau
yng Nghymru. Am yr ail flwyddyn, rydym yn un o’r tri chyngor gorau am leihau oedi wrth drosglwyddo gofal, ac rydym yn un o’r pum awdurdod gorau am gynnig cymorth
mewn cartrefi gofal i bobl hŷn 65 oed neu drosodd.
Gwnaethom 58 o addewidion ac ymrwymiadau i gyd. Rydym wedi cwblhau 44 o’r rhain yn llawn, gan gyflawni’r rhan helaeth o’r gwelliant arfaethedig ar 12 ohonynt a
methu â chyflawni ein gwelliannau arfaethedig i raddau helaeth ar ddau ohonynt. Nid oeddem yn gallu cadw ein haddewid ar weithredu pecyn cymorth i wella’r ffordd yr
ydym yn cynnig cyngor i bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed gan fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu bwrw ymlaen â’r fenter hon yn genedlaethol. Roedd yr ymrwymiad
arall nas cyflawnwyd yn ymwneud â datblygu’r gronfa ddata Cymorth Cynnar. Fodd bynnag, gwnaethom roi’r holl gamau gweithredu a nodwyd yn y strategaeth ar waith,
a gwnaethom hyfforddi mwy o staff o fewn canolfannau i gefnogi teuluoedd a diwallu eu hanghenion o ran gwella eu cyfleoedd mewn bywyd a’u cadw’n ddiogel.
Gallwch ddarllen am y gwelliannau a’r hyn a gyflawnwyd gennym mewn mwy o fanylder fesul blaenoriaeth yn yr adroddiad hwn.
Gwnaethom hefyd nodi 76 o ddangosyddion yn y Cynllun Corfforaethol i fesur pa mor llwyddiannus oeddem ni o ran cyflawni’r hyn y dywedasom y byddem yn eu
cyflawni. O’r rhain, llwyddwyd i gasglu data ar gyfer 75 ohonynt. Cyrhaeddwyd y targed neu ragori arno ar 51 (68%) o’n dangosyddion, methwyd â chyrraedd y targed o
drwch blewyn ar 14 (19%) ohonynt ac ni wnaethom cystal â’r disgwyl ar 10 (13%) o’n dangosyddion. Roedd yr un y methwyd â chasglu data ar ei gyfer yn ymwneud â’r
ystadegau gwladol, lle nad oedd yr wybodaeth wedi’i chyhoeddi eto.
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Mae manylion pob un o’n dangosyddion wedi’u cynnwys yn “Adroddiad Blynyddol 2015-16: Dangosyddion Llwyddiant”, a gaiff ei gyhoeddi ar wahân ar wefan y cyngor,
www.bridgend.gov.uk, a gellir dod o hyd iddo ar dudalen blaenoriaethau a pherfformiad y cyngor ar y we.
Rydym yn falch o’r hyn a gyflawnwyd gennym er gwaethaf llai o adnoddau, a byddwn yn parhau i arloesi a gweddnewid yr awdurdod, gan weithio gyda’n partneriaid a
chymunedau lleol fel y gallwn ddarparu gwasanaethau sy’n bwysig i’n dinasyddion yn y modd mwyaf effeithiol, gyda’r nod o wella bywydau pawb sy’n byw ym
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Adborth
Croesawir eich sylwadau ar yr adroddiad blynyddol hwn a’ch awgrymiadau ar gyfer gwella. Gallwch gyflwyno’ch adborth trwy ysgrifennu at ein Tîm Gwella Corfforaethol,
Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB, neu drwy Twitter:@BridgendCBC, neu drwy e-bost at Improvement@bridgend.gov.uk. Gallwch
hefyd ffonio (01656) 643224.
Mae’r adroddiad hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae hefyd ar gael mewn ieithoedd a fformatau eraill yn ôl y gofyn.

Mel Nott - OBE Arweinydd

Darren Mepham – Prif Weithredwr

3

Blaenoriaeth Un - Cydweithio i ddatblygu'r economi leol
Hoffem weld canol trefi, safleoedd busnes a rhwydweithiau trafnidiaeth a chyfathrebu sy’n darparu ar gyfer anghenion trigolion, busnesau ac ymwelwyr, yn sicrhau bod
cyfleoedd cyflogaeth ar gael sy’n amrywiol ac yn ddiogel yn y tymor hir.
Yn ystod 2015-16, y bwriad oedd parhau i adfywio canol ein trefi, mynd ati i chwilio am gyfleoedd ariannu newydd ac annog buddsoddiadau newydd er mwyn helpu i
hybu ein heconomi lleol a chreu mwy o gyfleoedd gwaith.
Pa mor dda wnaethom ni yn ystod 2015-16 i fodloni ein hymrwymiadau a chyflawni canlyniadau i’n heconomi lleol
Gwnaethom barhau parhau i roi prosiectau a rhaglenni adfywio
allweddol ar waith i wella a datblygu ein heconomi, a mynd ati i
chwilio am gyfloed ariannu newydd

Ein Perfformiad
Gwnaethom ddal ati yn ystod y flwyddyn i roi rhaglenni adfywio
amrywiol ar waith o fewn ac o amgylch y Sir. Yng nghanol tref Pen-ybont ar Ogwr, dechreuwyd ar y gwaith o ailddatblygu maes parcio
aml-lawr newydd Rhiw, sy’n cynnwys 28 o fflatiau fforddiadwy ac
uned fasnachol sy’n addas at ddibenion manwerthu a ariannwyd gan
Lywodraeth Cymru. Bydd yr ailddatblygiad hwn yn creu cymuned o
bobl sy’n byw yng nghanol y dref, gan hybu masnach a helpu i
gynorthwyo’r economi lleol. Disgwylir i’r maes parcio agor yn ystod
Hydref 2016, a disgwylir i’r gwaith ar y fflatiau a’r uned fasnachol gael
ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2017.

Gwnaethom wella’r cyfleoedd ar gyfer
busnesau a dysgu gydol oes a sicrhau y gall y
fwrdeistref sirol gystadlu ar lefel ranbarthol
am swyddi, gan ddenu buddsoddiad pellach
gan fusnesau newydd a busnesau sy’n bodoli
eisoes a chefnogi entrepreneuriaid
Ein Perfformiad

Rydym yn gweithio gyda darparwyr
cludiant cyhoeddus a chymunedau i wella
cysylltiadau cludiant, yn enwedig cludiant
cyhoeddus

Ein Perfformiad

Gwnaethom ddarparu cymorth arbennig i
fusnesau a chefnogi mentrau cymdeithasol i’w
helpu i fuddsoddi a chreu swyddi. Gwnaed hyn
drwy:

Llwyddwyd i wneud gwelliannau gwerth mwy
nag £1 miliwn o amgylch Pen-y-bont ar Ogwr
yn ystod y flwyddyn gan ei gwneud hi’n haws
i bobl fynd ar deithiau mewn modd mwy actif.
Crëwyd llwybr newydd a rennir gan gerddwyr
Cynorthwyo pobl i ddechrau busnesau
a beicwyr ar hyd yr A473 rhwng Llangrallo a
newydd: Caiff pobl eu cynorthwyo mewn dwy
Phencoed, gan roi dewis mwy diogel i
ffordd i ddechrau busnes. Yn gyntaf, mae
gerddwyr a beicwyr na’r ffordd ddeuol
gennych chi’r prosiect Hwyluso Mentrau, sydd â’r brysur. Aethom ati i ehangu’r Llwybr
nod o helpu i wneud y cysylltiadau priodol rhwng Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol poblogaidd
pobl â busnesau ar eu prifiant ac aelodau o banel 885, gan ei gwneud hi’n haws i feicio rhwng
Rydym wedi parhau i weithio ar uwchgynllun i adfywio Porthcawl.
o wirfoddolwyr sy’n fodlon rhoi o’u hamser i’r
Tondu a chanol tref Pen-y-bont ar Ogwr,
Mae hwn yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd a bydd yn arwain at ail- unigolyn sy’n bwriadu dechrau mewn busnes. Yn gyda’r llwybr yn cysylltu â Gorsaf Fysiau
arfarnu’r cynllun fesul cyfnod, y gwaith ar y seilwaith, y strategaeth
ail, mae grant “kick-start” ar gael i roi hwb i bobl
Pen-y-bont ar Ogwr.
farchnata a’r bartneriaeth rhwng BCBC a pherchenogion tir eraill.
sy’n dechrau busnes. Caiff 50% o hwn ei ariannu
Datblygodd y rhaglen Menter Treftadaeth Tref (THI) yn dda.
gan UK Steel Enterprise a 50% gan gyllideb
cyfalaf y Gronfa Adfywio Arbennig fewnol. Mae’n
Llwyddwyd i gael datblygwr ar gyfer adeilad Jennings a chafodd y
cynnig grantiau bychain (hyd at £1,000) i bobl
cynllun ganiatâd cynllunio ac adeilad rhestredig. Mae’r cynlluniau’n
sy’n dechrau busnes a busnesau yn eu blwyddyn
cynnwys bwyty cegin ar thema theatr sydd ag atriwm uchder llawn, yn
gyntaf o fasnachu. Yn ystod 2015-16,
ogystal â chaffi bach arall a sefydliadau bwyd sydd â golygfeydd dros
gwnaethom ddarparu £18,938 o’r grant ‘kicky môr. Bydd tair uned ar ddeg hefyd yn cael eu creu ar y llawr gyntaf
start’, a helpodd 29 o bobl i ddechrau busnesau
a fydd yn addas i fyw a gweithio ynddynt. Bydd hyn yn darparu
newydd.
swyddi ac yn creu atyniad i dwristiaid i’r ardal.
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Cynhaliwyd
trafodaethau
hefyd gyda
Threftadaeth y
Loteri i gael THI
arall, ac
ystyriwyd y
Pafiliwn yn rhan
o ddatblygiad yn
y dyfodol i
adfywio’r ardal

Cynorthwyo busnesau sy’n bodoli eisoes i
ddatblygu: Mae cyllideb cyfalaf y Gronfa
Adfywio Arbennig yn golygu bod grantiau hyd at
£5,000 neu 40% o’r buddsoddiad cymwys, pa un
bynnag yw’r lleiaf, ar gael i’w rhoi i fusnesau bach
a chanolig sy’n gwneud buddsoddiadau cyfalaf
ac yn creu swyddi. Yn ystod 2015-16, darparwyd
£104,834 o’r Gronfa Adfywio Arbennig i 35 o
fusnesau allu tyfu a chreu swyddi.

Cynorthwyo Fforwm Busnes Pen-y-bont ar
ymhellach. Y Jennings (argraff dylunydd)
Ogwr, gan gynnwys:
 Digwyddiadau am ddim a chyfleoedd
Yn dilyn cwblhau’r prosiect marchnata awyr agored £2.5 miliwn yn
rhwydweithio, gyda chynigion rhwng aelodau
Neuadd y Dref, Maesteg, mae’r cynllun bellach wedi’i roi ar waith yn
yn unig;
llwyddiannus. Cafodd pob uned ei gosod ar rent ar ôl ei chwblhau,
 Archebu lle ymlaen llaw mewn digwyddiadau y
gyda’r mwyafrif ohonynt yn cael eu rhentu i fusnesau newydd. Mae
telir amdanynt;
marchnad deithio hefyd yn ei ddefnyddio nawr a chynhelir amrywiaeth
 Cyfleoedd hysbysebu trwy wefan Fforwm Peno ddigwyddiadau lleol eraill yno, fel cyngherddau a lle sglefrio
y-bont ar Ogwr a thrwy’r cylchgrawn
symudol adeg y Nadolig, sy’n fuddiol i’r gymuned gyfan.
business@bridgend.

Gwnaethom hefyd greu llwybr beicio llydan
newydd ar hyd Heol Tondu Road, o Rodfa
Lewis, ac uwchraddio’r pwynt croesi ger Lôn
y Bragdy er mwyn ei wneud yn fwy cyfeillgar
i feiciau. Roedd yr holl gynlluniau hyn yn
fuddiol i drigolion lleol a oedd yn byw ar
bwys y llwybrau a oedd eisiau cael mynediad
at y gwasanaethau a’r cyfleusterau a
wasanaethir gan y cynlluniau newydd.

Daliwyd ati i drafod y gwaith o adfer Golchfa Gorllewin Maesteg gyda
Llywodraeth Cymru. Mae’r gwaith o wneud astudiaeth ddichonoldeb
ac ymchwiliad o’r safle ar droed er mwyn defnyddio’r gronfa
fenthyciad £2.5 miliwn, i ddatblygu Safleoedd Tai Llynfi Uchaf. Y
dewisiadau ar gyfer safle yw hen safle Ysgol Llwynderw a’r llwyfandir
is i’r dwyrain a’r gorllewin islaw Ysgol Maesteg.

Cafwyd peth oedi yn y prosiect rheoli traffig
ar gyfer Porthcawl, a oedd yn destun
ymgynghoriad dwys o ran cynigion parcio i
breswylwyr a pharcio ar y stryd. Mae
cynnydd yn cael ei wneud, fodd bynnag, ar
hyd lan y môr er mwyn ei gwneud hyd yn
oed yn fwy cyfeillgar i feiciau, ac mae llwybr
beicwyr a cherddwyr yn yr arfaeth o Rest
Bay i Fae Trecco.

Yn ystod 2015-16, cynorthwywyd Fforwm Pen-ybont ar Ogwr drwy gynnal 29 o ddigwyddiadau,
gan gynnwys y Gwobrau Busnes proffil uchel ar
gyfer Pen-y-bont ar Ogwr. Gwnaeth y
digwyddiadau hyn ddenu 2,052 o gynrychiolwyr.
Daeth y mwyafrif o’r cynrychiolwyr o Fwrdeistref
Parhawyd i drafod â pherchnogion tir cyfagos yn ystod y flwyddyn, er Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’r gweddill o
mwyn datblygu safle Heol Ewenny ym Maesteg. Bydd y datblygiad yn Awdurdodau Lleol yng Nghymru a Lloegr. Mae’r
Fforwm Busnes yn parhau i fynd o nerth i nerth, o
cynnwys defnydd cymysg o dai, safleoedd manwerthu a chynlluniau
gwaith, sy’n cynnwys 115 o gartrefi newydd, safleoedd gwerthu bwyd, ran cryfder a niferoedd.
cyfleusterau manwerthu cymdogol a safleoedd gwaith a wasanaethir,
Mesurau cymorth eraill:
gyda’r nod o wella’r ardal a darparu mwy o gyfleustodau.
 Caiff Cyfeiriadur Busnes lleol ei gynnal ar
wefan y Cyngor.
Buom yn gweithio gyda chymunedau gwledig a phartneriaid er mwyn
 Caiff data o’r farchnad lafur eu cynhyrchu a’u
cyflawni cymunedau gwledig hunangynhaliol, mentrau arallgyfeirio
dosbarthu. Mae’r rhain yn rhoi gwybodaeth am
gwledig ac economïau gwledig ffyniannus. Rhoddwyd cymorth i bobl
bynciau fel diweithdra, galwedigaethau,
leol fanteisio ar arian o Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu
cymwysterau, enillion a chyflogaeth fesul
Gwledig a Llywodraeth Cymru. Cafodd gwaith ymchwil ei gomisiynu
sector.
hefyd ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol, a fydd yn helpu i hysbysu
 Codi ymwybyddiaeth busnesau o faterion a
strategaeth y cyngor ar gyfer y dyfodol o ran trosglwyddo asedau i
allai fod o ddiddordeb iddynt fel busnesau
gymunedau lleol er budd y rheini sy’n byw yn lleol.

Gwnaethom roi amrywiaeth o welliannau
ffisegol ar waith ar yr hawliau tramwy
cyhoeddus a’r rhwydwaith llwybrau beicio
gan ddefnyddio Cynllun Gwella Hawliau
Tramwy Llywodraeth Cymru (RoWIP) ac
arian grant arall. Cymerodd pont droed
newydd le’r hen bont ger Parc Gwledig
Bryngarw ac uwchraddiwyd arwyneb llwybr
troed o Warchodfa Natur Parc Slip i Don-du.
Yn ogystal â hyn, cafodd gwaith ei wneud ar
9 cilometr o lwybrau a hyrwyddwyd ledled y
Fwrdeistref Sirol, a oedd yn cynnwys trwsio
a/neu osod 13 o gamfeydd newydd yn lle’r
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Gwnaethom baratoi a chyflwyno cynigion ar gyfer tri phrosiect: Creu
canolfan ddiwylliannol yn Neuadd Tref Maesteg mewn partneriaeth ag
Ymddiriedolaeth Awen; gwaith ailddatblygu parhaus yng nghanol tref
Pen-y-bont ar Ogwr a Rhaglen Denu Twristiaid i Borthcawl a arweinir
gan Croeso Cymru. Roedd y tri phrosiect yn ymwneud ag arian
Ewropeaidd ac rydym yn aros i glywed a ydym wedi llwyddo i gael
arian grant allanol a phenderfyniadau ar amserlenni cysylltiedig er
mwyn datblygu’r prosiectau hyn ymhellach.

drwy anfon atynt e-byst misol a chylchgrawn
bob pedwar mis.

Er mwyn helpu ein dinasyddion i ennill sgiliau a
gwella’u rhagolygon gwaith, rydym wedi ymhél â
phobl a chymunedau, gan gasglu gwybodaeth i
ddeall a phennu’r ddarpariaeth o ddysgu
cymunedol y bydd ei hangen ar oedolion yn y
dyfodol. Cafodd trigolion Tŷ Kerrigan rywfaint o
ddarpariaeth wedi’i thargedu atynt, er enghraifft,
Canlyniadau
y cwrs Sgiliau Garddio a Rhandir, fel rhan o’r
prosiect cefnogi pobl. Hefyd cyflwynwyd Cwrs
Mae nifer yr adeiladau gwag yng nghanol trefi wedi gostwng o 91 i 83. Cyflogadwyedd a Sgiliau Datblygu Personol gyda
grŵp o Mirus a Chartrefi Cymru (pobl ag
Gwelwyd cynnydd yn y gyfradd gyflogaeth (%) ymhlith pobl ifanc
anableddau dysgu).
rhwng 16 a 24 oed o 45.5 (Mawrth 2015) i 53.9 (Mawrth 2016), sy’n
uwch na chyfartaledd Cymru o 52.1%.
Casglwyd gwybodaeth hefyd gan aelodau o’r
Gwelwyd cynnydd yn y gyfradd gyflogaeth (%) ymhlith y boblogaeth o cyhoedd am y math o gwrs y bydden nhw’n hoffi
oedran gweithio o 70.2 (Mawrth 2015) i 72.9 (Mawrth 2016), sy’n well ei gael. Mewn ymateb i hyn, darparwyd cyrsiau
cyn-gyflogi mewn Gofal a Gweinyddiaeth
na chyfartaledd Cymru o 71.1%.
Swyddfa, TGCh a chyrsiau CV.
Nid oes data ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o’n dangosyddion
poblogaeth ar gyfer 2015-16. Fodd bynnag, awgryma’r data
Canlyniadau
diweddaraf ein bod ar y trywydd cywir, er bod gennym lawer i’w
wneud i gyrraedd lle’r ydym yn dymuno bod:
Denodd ein grant ‘Kick-Start’ (£18,938) £26,388
o gyllid sector preifat a chefnogwyd 29 o bobl i
Cynyddodd nifer y busnesau gweithredol o 3,615 yn 2013 i 3,815 yn
ddechrau busnes. Gyda’i gilydd, crëwyd 31.5 o
2014
swyddi a diogelwyd 10.5 o swyddi.
Awgryma’r data diweddaraf sydd ar gael fod canran y plant sy’n byw
mewn aelwydydd lle nad oes unrhyw un yn gweithio wedi syrthio o
Denodd ein Cronfa Adfywio Arbennig (£104,838)
20% (2013) i 17.3% (2014), ond roedd hyn yn uwch na chyfartaledd
£206,088 o fuddsoddiad sector preifat a
Cymru o 16.5% (2013).
chefnogwyd 35 o fusnesau a oedd eisoes yn
bodoli neu fusnesau newydd. Gyda’i gilydd,
Dengys y data diweddaraf sydd ar gael bod y Gwerth Ychwanegol
crëwyd 34.5 o swyddi a diogelwyd 158 o swyddi.
Gros fesul unigolyn wedi cynyddu i £16,256 (2014) o £15,593.
Dengys y data diweddaraf sydd ar gael bod Incwm Gwario Gros
Aelwydydd (GDHI) fesul unigolyn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar
Ogwr wedi gostwng yn 2014, yn dilyn tri chynnydd, o £14,868 (2013) i
£14,753 (2014), a oedd yn is na chyfartaledd Cymru o £15,302
(2014). (Mae GDHI yn mesur lefel yr incwm gwario sydd ar gael i
aelwydydd.)

Cynyddodd y cyfraddau llwyddo mewn Dysgu
Cymunedol i Oedolion o 84% yn 2014-15 i 93%
yn erbyn targed o 77%.
Gwelwyd gostyngiad parhaol yn y gyfran o’n
poblogaeth o bobl ifanc ym Mlwyddyn 11 a
ddisgrifiwyd fel pobl ifanc nad ydynt mewn
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET), o
7.6% (2009) i 3.2% (2015).

hen rai, gosod 5 gât mochyn newydd, gosod
9 postyn cyfeirio, adeiladu grisiau a gosod
cilbyst/canllawiau newydd ar bont droed
arall.
Gwnaethom hefyd drefnu a hyrwyddo’r Ŵyl
Dewch i Gerdded, lle gwelwyd 280 o bobl yn
cymryd rhan mewn 29 o deithiau cerdded.
Ymatebwyd i 12 o geisiadau am Orchmynion
Addasu Mapiau Diffiniol naill ai er mwyn
ychwanegu llwybrau troed / llwybrau ceffylau
newydd i’r rhwydwaith neu i uwchraddio
llwybrau ceffylau sy’n bodoli eisoes i gilffyrdd
cyfyngedig.

Canlyniadau
Gwelwyd gwelliant i’r ganran o’r prif ffyrdd
(A), ffyrdd heblaw prif ffyrdd (B) a ffyrdd
heblaw prif ffyrdd (C) sydd mewn cyflwr
gwael ar y cyfan, i 7.0% o 7.7% y llynedd.
Gwelwyd gostyngiad, o 78.21% y llynedd i
68.97%, i ganran cyfanswm hyd llwybrau
tramwy sy’n hawdd eu defnyddio gan
aelodau o’r cyhoedd.
Canran y prif ffyrdd mewn cyflwr gwael
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Cynyddodd nifer y busnesau a gofrestrwyd ar
gyfer TAW/ Talu Wrth Ennill (PAYE) yn y
Fwrdeistref o 4090 yn 2014-15 i 4400 yn 201516.
Cynyddodd cyfanswm y gwariant gan dwristiaid o
£306.6 mil (2014-15) i £313 mil (2015-16)

16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%

Gwirioneddol
BCBC (isel yn
dda)
Targed

6.00%
4.00%
2.00%

Cyfartaledd
Cymru

0.00%
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Blaenoriaeth Dau - Cydweithio i godi uchelgeisiau a sbarduno cyflawniad addysgol
Rydym yn gwybod bod addysg dda yn helpu i baratoi plant a phobl ifanc ar gyfer pob agwedd ar eu bywydau, gan gynnwys ennill sgiliau ar gyfer cyflogaeth, gofalu am
eu teuluoedd a chyfrannu at eu cymunedau. Hoffem sicrhau bod ein plant a’n pobl ifanc yn cyflawni gwelliannau i’w canlyniadau addysgol, yn ennill cymwysterau ac yn
derbyn hyfforddiant. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant lleol ac wedi helpu ein
plant a’n pobl ifanc i gyflawni gwelliannau i’w canlyniadau ysgol o un flwyddyn i’r llall. Ond hoffem weld pob ysgol yn gwella’n llawer cyflymach fel bod o leiaf dwy ran o
dair o bobl ifanc yn llwyddo i gael o leiaf pum TGAU Gradd A* - C neu gyfwerth, gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg. Hoffem hefyd wella’r canlyniadau yng
Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 ac yn y cyfnod sylfaen, a lleihau’r bwlch llythrennedd a rhifedd rhwng y rheini sy’n cael prydau ysgol am ddim a’r rheini nad ydynt yn cael
prydau ysgol am ddim.
Yn ystod 2015-16, roeddem yn dymuno sicrhau newid mawr yn y gyfradd gwelliant fel bod gan blant, erbyn mis Medi 2015, ddigon o wybodaeth am lythrennedd a rhifau
ar ddiwedd eu haddysg gynradd, a bod o leiaf 60% o bobl ifanc yn cyflawni cymwysterau TGAU ar y lefel sy’n ddisgwyliedig iddynt.
Pa mor dda wnaethom ni yn ystod 2015-16 i fodloni ein hymrwymiadau a chyflawni canlyniadau ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc?

Buom yn gweithio gydag ysgolion, Consortiwm
Aethom ati i weithio gydag ysgolion i wella
Canolbarth y De a phartneriaid eraill i helpu plant a
presenoldeb mewn ysgolion cynradd ac
phobl ifanc i wella eu sgiliau darllen, ysgrifennu a rhifo, uwchradd
fel bod ganddynt yr adnoddau priodol i barhau i
ddysgu ac i fod yn barod am y byd gwaith
Ein Perfformiad
Rydym yn defnyddio gwybodaeth am berfformiad er mwyn
deall perfformiad plant yn yr ysgol yn well, perfformiad plant
unigol a grwpiau o ddysgwyr, ac er mwyn gweld lle mae
angen i ni gynnig mwy o help ar gam cynharach yn eu
haddysg i’w helpu i wella eu sgiliau.
Rydym wedi hyfforddi ein staff Gwasanaeth Cynhwysiant i
ddeall a defnyddio gwybodaeth am berfformiad yn well er
mwyn cynllunio cymorth ychwanegol i blant a monitro
effeithiolrwydd. Rydym wedi gwella’r ffordd yr ydym yn
gwerthuso ein perfformiad cyffredinol, trwy ystyried
trafodaethau ag arolygwyr Estyn. Rydym wedi helpu
ysgolion i ddatblygu eu cynlluniau TGCh eu hunain i wella’r
ffordd y maen nhw’n casglu ac yn dadansoddi data ar
berfformiad plant.

Ein Perfformiad

Gwnaethom barhau i wella’r amgylchedd
dysgu drwy foderneiddio’r ystâd ysgolion

Ein Perfformiad

Rydym eisiau darparu ysgolion sy’n cefnogi
anghenion pob dysgwr a’i gymuned. Yn ystod
2015-16, cwblhawyd ein gwaith o ailfodelu hen
ysgol gyfun Ogwr a chafodd yr uned atgyfeirio
disgyblion Portffolio (a adnabyddir fel darpariaeth
amgen y Bont) a’n hysgol Arbenigol ar gyfer
Mae gan bob ysgol Bolisi Presenoldeb a chefnogodd Ymddygiad Emosiynol ac Anawsterau
yr EWOs yr ysgolion i adolygu eu polisi er mwyn
Cymdeithasol (EBSD), Ysgol Bryn Castell, eu
gwneud yn siŵr ei bod yn cyd-fynd â chanllawiau
hadleoli i’r un safle, gan greu darpariaeth arbenigol
Llywodraeth Cymru. Mae ysgolion yn gofyn i EWOs newydd sbon i’n dysgwyr mwyaf agored i niwed.
gyflwyno hysbysiad cosb benodedig. Byddwn yn
parhau i fonitro’r defnydd o Hysbysiadau Cosb
Benodedig, a’u heffeithiolrwydd o ran gwella
presenoldeb mewn ysgolion.
Cafodd ein Swyddogion Lles Addysg (EWOs) eu
hintegreiddio i mewn i’r canolfannau gwasanaeth
lleol newydd, gan ei gwneud hi’n haws i ysgolion
fynd atynt am gymorth i ddefnyddio’r hysbysiadau
cosb benodedig am beidio â mynychu’r ysgol.

Helpodd yr EWOs ysgolion i roi strategaeth
Mae ein ffurflenni ‘Cynllunio ac Adolygu mewn Partneriaeth’ Bresenoldeb BCBC ar waith, gan ddarparu
(PRIP) diwygiedig wedi rhoi gwybodaeth well er mwyn
gwybodaeth, arweiniad a hyfforddiant i staff ar fonitro
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llywio’r gwaith o gynllunio gwasanaethau yn y dyfodol
mewn cyfarfodydd PRIP ym mhob ysgol ac ar lefel
awdurdod.
Cafodd pob ysgol hyfforddiant o’r newydd ar fapio
darpariaeth ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol), a
ddefnyddir i fonitro’r adnoddau a’r ymyriadau ar gyfer ADY
(gan gynnwys disgyblion MAT – Mwy Abl a Thalentog).
Rhoddwyd cymorth hefyd i ysgolion trwy sefydlu fforwm i
athrawon cynradd i ganolbwyntio ar wella perfformiad Plant
sy’n Derbyn Gofal.

a gwella presenoldeb yn yr ysgol. Cafodd pob aelod
staff â chyfrifoldeb am bresenoldeb mewn ysgolion
hyfforddiant ar ddefnyddio’r System Reoli
Gwybodaeth Ysgolion er mwyn gwella’r gwaith o
fonitro presenoldeb a chyflwyno heriau priodol i rieni
ar faterion yn ymwneud â phresenoldeb.
O ganlyniad, gwelwyd gwelliant yng nghanran y
presenoldeb yn ein hysgolion cynradd ac uwchradd
yn ystod 2015-16.

Buom yn gweithio gyda Chonsortiwm Canolbarth y De, a
gomisiynwyd gennym ni a phedwar awdurdod lleol arall, i
wella effeithiolrwydd ysgolion. Gwnaethom fonitro
adroddiadau’r Cynghorwyr ar berfformiad ysgolion,
oherwydd canfuwyd bod y rhain yn asesu perfformiad
ysgolion yn fwy cywir. Aethom ati hefyd i fonitro’r
gwasanaethau y gwnaethom eu comisiynu gan y
Consortiwm. Dangosodd y rhain bod effeithiolrwydd ein
hysgolion wedi gwella yn ystod 2015-16. Cynhaliwyd
cyfarfodydd rheolaidd gyda Chynghorwyr er mwyn sicrhau
ein bod yn gwbl ymwybodol o’r datblygiadau ym mhob
ysgol a bod y cysylltiadau rhwng ysgolion a’n
gwasanaethau Cymorth Cynnar yn effeithiol.
Gwnaethom wella ein dadansoddiad o berfformiad,
cynyddu amlder adolygiadau ac ehangu ystod oedran
disgyblion a asesir gan ddefnyddio’r VAP (Proffil Asesu
Perygl) fel rhan o’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu
Ieuenctid. Gwelwyd gostyngiad yng nghyfradd y bobl ifanc
Canlyniadau
sy’n gadael yr ysgol ac nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth
na hyfforddiant (NEET) o 3.6% yn 2014-15 i 3.2% yn 2015- Cynyddodd y presenoldeb mewn ysgolion cynradd
16. Mae’n galonogol iawn ein bod wedi haneru nifer y bobl ac uwchradd rhwng 2014-15 a 2015-16.
ifanc NEET ers 2012-13, pan oedd y ffigur yn 6.4%.
Cynyddodd y presenoldeb mewn ysgolion cynradd o
94.8% i 95.1%
Roeddem wedi bwriadu gwella’r cyngor a ddarperir i bobl
ifanc rhwng 14 a 19 oed er mwyn sicrhau eu bod yn ymhél Cynyddodd y presenoldeb mewn ysgolion uwchradd
â’r math o gymhwyster sy’n iawn ddyn nhw, gan
o 93.9% i 94.3%.
ddefnyddio’r WEST (Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol
Roedd y ddau ffigur yn uwch na chyfartaledd Cymru
Cymru). Ni lwyddwyd i gyflawni hyn oherwydd canfuwyd
ar gyfer 2014-15, ond methwyd â chyrraedd y
bod WEST yn cael ei ddefnyddio, gyda’i lwyddiant yn
targedau heriol a osodwyd ar gyfer 2015-16 o drwch
amrywio, ar draws y rhanbarth, felly penderfynodd
blewyn.
Llywodraeth Cymru ei ddatblygu ar lefel genedlaethol.
Trosglwyddodd y Gwasanaeth Llyfrgell yn llwyddiannus i

Agorodd Ysgol Gynradd newydd Coety ym Mharc
Derwen i ddisgyblion ym mis Tachwedd 2015.
Mae gennym 5 cynllun arall ar y gweill ar hyn o
bryd i wella ein hysgolion fel rhan o raglen
foderneiddio ysgolion yr 21ain ganrif Llywodraeth
Cymru, sef: 2 ysgol newydd ym Mro Garw yn lle
Ysgol Gynradd Betws ac YGG Cwm Garw; ysgol
newydd yn lle Ysgol Gynradd Brynmenyn; ysgol
arall yn lle Ysgol Gynradd Pencoed; safle newydd
ar ei ben ei hunan i Ysgol Gynradd Mynydd
Cynffig; ac ychwanegiad mesanîn i ysgol arbennig
Heronsbridge.
Sefydlwyd y Prosiect Diogel, Sych, Cynnes eleni
er mwyn blaenoriaethu a monitro gwaith gwella ar
draws yr holl ysgolion. Yn ystod 2015-16, gwnaed
gwaith i wella 24 o ysgolion, gan gynnwys ailosod
toeon, ymdrin â phroblemau pydredd sych,
prosiectau mecanyddol a thrydanol, a monitro
radon ac adeiladau mewn ardaloedd yr effeithiwyd
arnynt gan radon.
Hefyd, penodwyd Swyddog Diogelwch Tân i
sicrhau bod ysgolion yn elwa ar asesiadau
diogelwch tân cadarn yn y dyfodol.
Trwy gydol 2015-16, buom yn gweithio gydag
ysgolion i lunio adolygiad sylweddol o ystadau’r
ysgol a rhai agweddau ar y cwricwlwm mewn
ymateb i’r niferoedd newidiol o ddisgyblion a’r
gofynion a ragwelir ar gyfer addysg a hyfforddiant
ôl-16. Bydd yr adolygiad hwn yn cynhyrchu
strategaeth gynaliadwy ar gyfer darparu addysg
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Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ym mis Hydref. O dan
Gytundeb Partneriaeth, trefnodd Llyfrgelloedd
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen raglen o
weithgareddau i gael mwy o blant a phobl ifanc i fwynhau
darllen. Roedd y rhain yn cynnwys sesiwn Bownsio ac Odli
i fabanod, Amser Stori, Grwpiau Darllen, Nosweithiau Ffilm,
Teithiau Cerdded â stori, Clybiau Codio a’r Gic Gosb i
ddarllenwyr amharod, yn ogystal â chymryd rhan mewn
mentrau cenedlaethol fel Her Darllen yr Haf ac ECALM
(pob plentyn yn aelod o’r llyfrgell). Arweiniodd y mentrau
hyn at bresenoldeb gwell mewn digwyddiadau plant.

Presenoldeb mewn Ysgolion Uwchradd
96.00%
95.00%

Canlyniadau

94.00%
93.00%

Gwirioneddol BCBC
(isel yn dda)

92.00%

Targed

91.00%

Cyfartaledd Cymru

90.00%
89.00%

Canlyniadau
Sicrhawyd gwelliannau ym mhob cyfnod allweddol:
Gwelwyd cynnydd o 85.1% i 88.8% yng nghanran y
disgyblion sy’n cyflawni’r canlyniad disgwyliedig mewn
asesiadau athrawon ar ddiwedd y cyfnod sylfaen. Mae hyn
yn uwch na chyfartaledd Cymru, ond methwyd ein targed o
89.4% o drwch blewyn.

Adborth Dinasyddion

Yn ystod ein hymgynghoriad, ‘Llunio Dyfodol Pen-ybont ar Ogwr’, yn 2015, dywedodd yr ymatebwyr mai
ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd oedd y
Cynyddodd canran y disgyblion a asesir ar ddiwedd Cyfnod pedwerydd a’r pumed maes pwysicaf o wariant y
cyngor y dylid eu diogelu rhag toriadau cyllidebol.
Allweddol 2 sy’n cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd, yn
ôl yr Asesiad Athro, o 86.20% yn 2014-15 i 87.6% yn 2015- Yn yr Arolwg Cenedlaethol Cymru diweddaraf, a
16.
gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2015, gofynnwyd i
Cynyddodd canran y disgyblion a gyflawnodd y trothwy
Lefel 2, gan gynnwys TGAU â gradd A*-C mewn Cymraeg
iaith gyntaf neu Saesneg a Mathemateg, o 59.7% yn 201415 i 61.1% yn 2015-16 (data dros dro), er na chyrhaeddwyd
ein targed heriol o 65%. Mae hwn yn ganlyniad da iawn.
Mae’r duedd sy’n gwella’n gyson yn parhau ac, am y tro
cyntaf, mae’n gosod Pen-y-bont ar Ogwr yn uwch na’r
cyfartaledd cenedlaethol.
Gwnaeth cyrhaeddiad disgyblion sydd â’r hawl i brydau
ysgol am ddim ym Mhen-y-bont ar Ogwr wella’n sylweddol
ar berfformiad 2014-15. Lleihaodd y bwlch rhwng eu
canlyniadau nhw a chanlyniadau disgyblion heb yr hawl i
brydau ysgol am ddim o 36.3% i 27.2%, ond methwyd y
targed o 24%.

ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

drigolion nodi eu boddhad â’u system addysg.
Nododd trigolion Pen-y-bont ar Ogwr fod eu
gwasanaeth addysg yn uchel iawn, y pedwerydd
uchaf o bob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.
Caiff plant ysgol a’r holl randdeiliad eraill, fel trigolion
lleol, gyfle i ddweud eu dweud pan fyddwn yn
adeiladu ysgolion newydd a chaiff eu syniadau a’u
mewnbwn eu cynnwys yn y cynlluniau pryd bynnag y
bo’n bosibl.

Cyrhaeddiad Addysgol Cyfnod Allweddol Dau
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%
80.00%
78.00%
76.00%
74.00%
72.00%
70.00%

Gwirioneddol
BCBC (isel yn dda)
Targed
Cyfartaledd
Cymru

5 neu fwy o TGAU gan gynnwys
Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
70.00%

60.00%

Gwirioneddol
BCBC (isel yn dda)
Targed

50.00%
Cyfartaledd Cymru

40.00%

Gwelwyd gwelliant sylweddol yng nghyrhaeddiad disgyblion
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sydd â’r hawl i brydau ysgol am ddim, o’i gymharu â
pherfformiad 201-/15. Perfformiad Pen-y-bont ar Ogwr
oedd y trydydd gorau yng Nghymru a gwellodd 12.31% o’i
gymharu â phlant eraill a wellodd 3.23%, sy’n well na’r
canlyniadau cyffredinol ledled Cymru yn ystod 2014-15.
Cafwyd gwelliant o 3.6% i 3.2% yng nghanran y disgyblion
sy’n gadael ar ôl Blwyddyn 11 yn ysgolion yr Awdurdod, y
gwyddys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na
hyfforddiant yn ôl Ystadegau Arolwg Blynyddol Gyrfa
Cymru o Gyrchfannau Disgyblion.
Gwnaeth y ganran o’r holl ddisgyblion sy’n gadael addysg
orfodol, hyfforddiant neu ddysgu yn y gweithle gyda
chymhwyster allanol cymeradwy aros ar 99.9% yn 2015-16,
sy’n uwch na chyfartaledd Cymru yn ystod 2014-15.
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Blaenoriaeth Tri - Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd i fynd i'r afael â phroblemau'n gynnar
Trwy ddarparu ymyraethau cynnar a chymorth ataliol, dylem weld gwell canlyniadau i blant a theuluoedd, atal eu sefyllfaoedd rhag mynd yn fwy cymhleth a difrifol, a
lleihau’r risg y bydd plant yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol.
Mae gennym ddyletswydd gofal i gadw’r plant hyn yn ddiogel ond mae hyn yn golygu rhagor o bwysau ariannol. Mae angen i ni ei gwneud yn haws i deuluoedd gael y
cymorth sydd ei angen arnynt a gwella effeithiolrwydd dulliau o ymyrryd yn gynnar ar gyfer teuluoedd i sicrhau bod teuluoedd yn cael mwy o ganlyniadau cadarnhaol.
Yn ystod 2015-16, roeddem eisiau cynyddu effeithiolrwydd cymorth ac ymyrraeth gynnar er mwyn atal problemau rhag mynd yn gymhleth, a lleihau’r risg y bydd plant yn
mynd yn blant sy’n derbyn gofal.

Pa mor dda wnaethom ni yn ystod 2015-16 i fodloni ein hymrwymiadau a chyflawni canlyniadau ar gyfer plant a theuluoedd?

Defnyddiwyd canolfannau cymunedol i ddod â gwasanaethau at ei
gilydd i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i fynd i’r afael â’u
problemau cyn gynted â phosibl
Ein Perfformiad
Gwnaethom barhau i ddatblygu ein Canolfan Ddiogelu Amlasiantaeth
(MASH). Mae’n tynnu ynghyd wahanol wasanaethau i ddiogelu plant mewn
perygl o niwed. Buom yn gweithio gyda phartneriaid i osod sylfaen system
wybodaeth newydd i gefnogi MASH ac integreiddio gyda’n gwasanaethau
cymorth cynnar fel bod modd dod o hyd i’r holl wasanaethau drwy un pwynt
cyswllt. Trwy ddadansoddi’r wybodaeth a gesglir, byddwn yn gallu gweld
tueddiadau sy’n ymddangos a fydd yn cael eu defnyddio i ddatblygu
gwasanaethau’r dyfodol.
Mae gennym dîm asesu ledled y sir sy’n cael cysylltiadau ac atgyfeiriadau
gan aelodau o’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol sy’n poeni am ddiogelu a
materion sy’n ymwneud â lles plant. Aethom ati i weithio gyda’r tîm i gytuno
ar sut i roi gwybodaeth, cyngor a chymorth, yn unol â gofynion Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, fel bod
gwasanaethau ar gael i ddarparu’r cymorth iawn ar yr adeg iawn.
Yn ystod mis Ebrill 2015, ailstrwythurwyd ein Gwasanaeth Gweithio
Integredig a Chymorth i Deuluoedd. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys cydleoli gwasanaethau fel ein Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd, Swyddogion
Ymgysylltu â Theuluoedd, y Gwasanaeth Lles Addysg, Gweithwyr Arweiniol
a Chynghorwyr mewn tair canolfan gymunedol leol. Gwnaethom hefyd greu

Gwnaethom gydweithio â theuluoedd ac asiantaethau partner i sicrhau bod
teuluoedd yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt cyn gynted â phosibl i
ddiwallu eu hanghenion
Ein Perfformiad
Mae’r Strategaeth Cymorth Cynnar yn nodi sut y byddwn yn sicrhau bod anghenion
plentyn neu unigolyn ifanc yn cael eu diwallu, gan wella eu cyfleoedd bywyd a’u
cadw’n ddiogel. Yn ystod 2015/16, gweithredwyd y camau arfaethedig a osodwyd yn y
strategaeth ar gyfer y flwyddyn. Adolygwyd y gwasanaethau a gynigiwyd cyn eu
cyflwyno ar draws y canolfannau newydd er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn
effeithiol. Hyfforddwyd rhagor o staff a rhoi gweithwyr cymdeithasol plant yn y
canolfannau i’w cefnogi. Yr unig weithgaredd na chwblhawyd gennym oedd datblygu’r
gronfa ddata Cymorth Cynnar.
Ail-lansiwyd y Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) i ddarparu un pwynt
mynediad i wasanaethau Cymorth Cynnar. Defnyddiwyd JAFF i wella’r ffordd yr
oeddem yn gweithio gydag asiantaethau eraill i helpu i ddod o hyd i fwy o deuluoedd a
oedd angen cymorth. Golygai hyn ein bod yn asesu mwy o deuluoedd yn fwy cyflym.
Trwy drefnu cymorth wedi’i deilwra ar gam cynharach, ataliwyd sefyllfaoedd teuluoedd
rhag gwaethygu ymhellach a rhoddodd gyfle iddynt fynd i’r afael â’u problemau a bod
yn wydn o fewn amgylchedd y teulu a’r amgylchedd cymunedol. Gwelwyd 200% o
gynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau ac asesiadau a gyflawnwyd.
Cafodd ein gwasanaeth Cymorth Cynnar 1912 o geisiadau am help, gyda’r mwyafrif
o’r rhain yn dod o Ysgolion, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd. O’r ceisiadau
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Canolfan Ganolog sy’n cynnig gwasanaethau arbenigol fel gwasanaethau
Lles Iechyd, Ymgysylltu a Datblygu i bobl ifanc nad ydynt mewn Addysg,
Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) neu bobl ifanc sydd mewn perygl o fod
yn NEET, Cysylltu Teuluoedd, Therapi Chwarae a Gwasanaeth Cymorth
Dwys i Deuluoedd Bae’r Gorllewin. Mae’r Tîm Blynyddoedd Cynnar a Gofal
Plant, gan gynnwys Dechrau’n Deg, hefyd yn cael ei gynnwys o fewn y
Gwasanaeth Gweithio Integredig a Chymorth i Deuluoedd erbyn hyn.
Cafodd Dechrau’n Deg, rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n gweithio gyda
phlant ifanc iawn a’u teuluoedd, ei hymestyn i weithredu yn ardal Garth,
Maesteg, gan roi dechrau gwell mewn bywyd i blant yr ardal a’u paratoi nhw
ar gyfer yr ysgol.
Gwnaeth yr ailstrwythuro a’r gwaith o gyd-leoli gwasanaethau gynyddu’r
cyfleoedd i weithio’n well mewn partneriaeth, rhannu gwybodaeth, codi
ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau a ddarperir ac, yn y pen draw, wella’r
gwasanaethau a ddarperir i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

hyn am help, cafodd 833 ohonynt eu dosbarthu i ganolfannau Cymorth Cynnar a
dilynwyd y broses JAFF gan 90% (751) ohonynt.
Awgrymodd nifer y ceisiadau am help a gafwyd fod gan staff ffydd yn y system
newydd a mwy o ddealltwriaeth o’r ffaith fod ymyrraeth gynnar yn allweddol i atal
materion rhag gwaethygu i fod yn sefyllfaoedd sy’n fwy o broblem ac yn ddrytach i’w
datrys.
Canlyniadau
Er gwaethaf ein hymdrechion, cynyddodd nifer y plant a atgyfeiriwyd at Wasanaethau
Cymdeithasol oherwydd pryderon am esgeulustod neu gam-drin i 608, o’u cymharu â
401 yn ystod 2014-15.
Gwelwyd nifer y plant mewn angen yn gostwng i 772, fel ag yr oedd ar 31 Mawrth
2016, o’u cymharu ag 884 yn y flwyddyn flaenorol.
Roedd 176 o blant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, i fyny o 125.

Canlyniadau
Cymorth i Deuluoedd
Nododd 213 o deuluoedd welliant o ran hyder, magwraeth a gwydnwch o
ganlyniad i becyn cymorth cydgysylltiedig.

Gadawodd pob un o’n Plant sy’n Derbyn Gofal yr ysgol gyda chymhwyster
cydnabyddedig yn ystod 2015-16.

Nododd 346 o deuluoedd fod ganddynt ddynameg deuluol well o ganlyniad i
becyn cymorth cydgysylltiedig.
Lles Iechyd
Gwnaeth 36 o blant a phobl ifanc sy’n cael therapi chwarae unigol a
chymorth cwnsela cymunedol gwblhau eu rhaglen gymorth, a chael lles
meddyliol ac emosiynol gwell.
Cafodd 239 o bobl ifanc help, cyngor ac arweiniad o ran camddefnyddio
sylweddau.
Cafodd 378 o bobl ifanc gyngor ac arweiniad ar iechyd rhywiol.
Nododd 129 o deuluoedd eu bod wedi gwneud newidiadau cadarnhaol i’w
ffyrdd o fyw a’u hymddygiad ar ôl cael cefnogaeth cymorth gynnar.
Defnyddiodd 1,586 o blant a’u teuluoedd ddarpariaeth Dechrau’n Deg yn
ystod 2015-16 o’i gymharu ag 1,428 y llynedd.
Gwnaethom hefyd weithio gyda defnyddwyr gwasanaethau, teuluoedd a’r holl bartneriaid i alluogi pobl i gael gafael ar dŷ neu i gadw tŷ sy’n diwallu eu hanghenion. Mae
rhagor o wybodaeth am ein perfformiad tai yn Adran 4.
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Blaenoriaeth Pedwar - Cydweithio i helpu pobl agored i niwed i aros yn annibynnol
Rydym eisiau i bobl agored i niwed fyw mor annibynnol â phosibl. Pan fyddwn yn defnyddio’r term ‘pobl agored i niwed’, rydym yn cyfeirio at unigolion sydd mewn perygl
o golli eu hannibyniaeth os na fyddant yn cael cyngor neu gefnogaeth. Gwyddom fod pwysau penodol ar ein gwasanaethau; mae mwy a mwy o bobl yn byw â dementia,
mae ein poblogaeth yn heneiddio ac mae nifer cynyddol o bobl ifanc â chyflyrau iechyd cymhleth yn byw i fod yn oedolion. Er mwyn ateb yr heriau mawr o’n blaen i
ddiwallu eu hanghenion nhw a’r rheini â chyllidebau sy’n lleihau yn gyson, y bwriad oedd canolbwyntio ar ail-fodelu ein gwasanaethau trwy weithio gyda phartneriaid yn y
trydydd sector, teuluoedd, gofalwyr a chymunedau i greu amgylchedd cefnogol o fewn ardaloedd lleol sy’n atal amgylchiadau pobl rhag gwaethygu ac arwain at golli
annibyniaeth.
Pa mor dda wnaethom ni yn ystod 2015-16 i fodloni ein hymrwymiadau a chyflawni canlyniadau ar gyfer ein dinasyddion agored i niwed?
Buom yn gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a
phartneriaid, gan gynnwys y trydydd sector, i ddatblygu Buom yn gweithio gyda’n holl bartneriaid presennol a phosibl i ddatblygu ystod o
gwasanaethau mewn ffordd sy’n cynorthwyo pobl i aros yn ddewisiadau llety a chymorth i bobl agored i niwed a phobl hŷn sydd ag angen
annibynnol yn hirach a dim ond defnyddio gwasanaethau statudol cymorth i gyflawni neu gynnal annibyniaeth
pan fo hynny’n hollol angenrheidiol
Ein Perfformiad
Er mwyn bodloni gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014, gwnaethom barhau i ailfodelu ein gofal cymdeithasol. Mae’r
Ddeddf yn canolbwyntio ar atal a lles y rheini sydd angen gofal a
chymorth, neu ofalwyr sydd angen cymorth. Mae’r gwasanaeth wedi bod
yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y sector cyhoeddus a’r trydydd
sector i ddatblygu a gwella’r gwaith o gydlynu’r wybodaeth, y cyngor a’r
cymorth a roddir i bobl agored i niwed a’u gofalwyr. Cynhaliwyd gweithdy
poblogaidd o’r enw ‘Mae Atal a Lles yn Fusnes i Bawb’ i hyrwyddo’r gwaith
a wnaed eisoes. Roedd y gweithdy hefyd yn anelu at ganfod a gwneud
cysylltiadau â gweithgarwch atal a lles arall sydd eisoes ar waith mewn
ardaloedd lleol. Roedd y rhai fu ar y cwrs yn cynnwys darparwyr gofal, y
trydydd sector, yr heddlu, y gwasanaeth tân, a chynrychiolwyr o’r cyngor,
gofal iechyd sylfaenol ac iechyd y cyhoedd.
Gwnaethom barhau i gefnogi Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr er
mwyn darparu amrywiaeth mwy eang a mwy hygyrch o gyngor a
gwybodaeth i ofalwyr. Daethpwyd o hyd i arian i benodi swyddog a
fyddai’n cefnogi gofalwyr mewn lleoliad rhyddhau cleifion o’r ysbyty sy’n
gysylltiedig â’r ganolfan gofalwyr. Cafodd cynllun cerdyn adnabod ei greu i
helpu gofalwyr ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gael y
cymorth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt. Mae pob gofalwr ifanc
lleol rhwng wyth ac 18 oed yn gymwys i gael y cerdyn hwn. Bydd y fenter
yn annog mwy o ofalwyr ifanc i ddod ymlaen fel y gallant gael eu hasesu i
weld pa gymorth ychwanegol a allai fod ar gael iddynt. Cafodd saithdeg o

Ein Perfformiad
Rydym eisiau atal pobl rhag bod yn ddigartref lle bynnag y bo hynny’n bosibl. Er mwyn
annog landlordiaid yn y sector preifat i ddiogelu eu heiddo fel tenantiaeth hirdymor a hefyd
fel llety a rennir, sydd wedi bod yn brin ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ymgynghorodd ein Tîm
Datrysiadau Tai ar ddatblygu ‘cynnig Landlord’, a oedd yn cynnwys cymhelliant ariannol a
chymorth arall. Er mai ychydig iawn sydd wedi manteisio ar y cyfle hwn hyd yma, mae ein
Fforwm Landlordiaid yn parhau i weithio ar hyn. I alluogi pobl i gael llety yn y sector rhentu
preifat, defnyddiwyd arian gan Lywodraeth Cymru ar gyfer bondiau ariannol, rhent ymlaen
llaw, ôl-ddyledion rhent a diffyg rhent a darparwyd cymorth i’w helpu i gynnal eu tenantiaeth
a’u hatal rhag mynd yn ddigartref.
Cynyddwyd y cymorth ‘yn ôl yr angen’ a ddarperir o 59 i 492 o unedau trwy agor canolfan
galw heibio yng nghanol trefn Pen-y-bont ar Ogwr y gall unrhyw un ymweld â hi heb
atgyfeiriad. Golyga hyn y bydd mwy o bobl yn gallu mynd i’r afael â’u problemau llety fel y
maen nhw’n ymddangos ac yn eu hatal rhag gwaethygu.
Mae’r gwasanaeth llety newydd i bobl ifanc yn cynnwys llety tymor byr mewn argyfwng a
llety symud ymlaen i bobl ddigartref agored i niwed. Mae hyn yn cynnwys llety dwys i 5
unigolyn ifanc nad ydynt wedi llwyddo i gadw eu llety a llety camu i lawr i 20 o bobl ifanc
sy’n golygu y gallant gael mwy o annibyniaeth gydag ychydig o gymorth ychwanegol a
llwyddo i symud ymlaen i fyw’n annibynnol.
Gall y llety dros dro â chymorth ychwanegol hwn fod yn ddewis amgen i lety gwely a
brecwast, nad yw bob amser yn addas i bobl ifanc. Mae gweithiwr ymyrraeth ychwanegol
wedi’i benodi i helpu pobl ifanc sydd angen tai cymdeithasol a’u helpu i osgoi bod yn
ddigartref.
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gardiau eu dosbarthu yn ystod 2015-16 ac aseswyd anghenion 100% o’r
gofalwyr ifanc a oedd yn hysbys i BCBC.
Er ein bod eisiau cefnogi pobl i fod yn annibynnol ac aros yn eu cartrefi
cyn hired â phosibl, mae’n anochel y bydd angen i rai pobl gael cymorth
mewn gofal cartref. Bu ein swyddogion yn gweithio gyda swyddogion o
Ddinas a Sir Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phrifysgol Abertawe
Bro Morgannwg (ABMU) i ddatblygu Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol
(RQF) i wella ansawdd y gofal mewn cartrefi gofal. Cafodd y cynllun hwn
ei dreialu mewn tri chartref gofal ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’i addasu wedi
hynny yn dilyn adborth. Pan gaiff ei gyflwyno, bydd y cynllun yn sicrhau
bod ein dinasyddion yn cael gofal gwell eto sy’n gwella’n barhaus.
Ein nod oedd sefydlu model newydd ar gyfer gwasanaethau i bobl ag
anableddau dysgu. Cafodd y gwaith hwn ei ohirio oherwydd newidiadau o
fewn ABMU, pan sefydlwyd Uned Darparu Gwasanaethau Iechyd Meddwl
ac Anabledd Dysgu newydd. Yn y cyfamser, aethom ati i ddatblygu
prosesau asesu rheoli gofal, yn unol â gweithredu’r Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a’r model gweithredu.

Trwy gomisiynu Gwasanaethau Trais Domestig Calan, cefnogwyd 160 o bobl a oedd wedi
dioddef cam-drin domestig. Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys cymorth sy’n seiliedig ar
lety mewn argyfwng, help i ddioddefwyr allu aros neu ddychwelyd i’w cartrefi os yw’n
ddiogel iddynt wneud hynny, yn ogystal â darparu cyngor a chymorth arall.
Gwnaeth ein tîm adnoddau cymunedol ddarparu gwasanaeth i 1100 o bobl yn eu cartrefi
neu yn y gymuned yn ystod y flwyddyn, sydd 960 yn fwy na’r llynedd. Trwy wneud hyn,
gwnaethom helpu pobl i osgoi cael eu derbyn i’r ysbyty, neu eu cynorthwyo i gael eu
rhyddhau o’r ysbyty ynghynt, fel y gallant gadw eu hannibyniaeth. Datblygwyd y
gwasanaeth hwn er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn well ac yn fwy cyson i bob
defnyddiwr. Mae ein gwasanaeth ail-alluogi cymunedol o’r enw Better@Home yn helpu pobl
agored i niwed i gadw eu hurddas ac aros mor annibynnol â phosibl mewn llety sy’n diwallu
eu hanghenion orau yn y tymor byr. Mae’r gwasanaeth yn darparu gofal pontio tymor byr
tra bod defnyddwyr gwasanaethau yn aros, naill ai nes bod gwasanaeth ail-alluogi’n
dechrau neu becyn gofal cyfredol yn ailddechrau. Mae hefyd yn darparu gwasanaeth ailalluogi preswyl, gyda chwe gwely ar gael ym Mryn y Cae i bobl a fyddai’n gorfod aros yn
hirach yn yr ysbyty fel arall cyn i wasanaeth cymunedol ddechrau.

Er mwyn darparu gwasanaeth cymorth ac atal argyfwng gwell i bobl ag anghenion iechyd
meddwl, aethom ati i adolygu’r timau Iechyd Meddwl Cymunedol a gwnaethom barhau i
Buom yn gweithio gyda phartneriaid o’r trydydd sector i drefnu amrywiaeth ddatblygu’r gwasanaeth cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol sy’n cynnig gwasanaeth
o weithgareddau grŵp i bobl ag anableddau dysgu ledled y sir. Roedd y
atal ac ymyrryd yn gynnar. Datblygwyd rhai mentrau cyffrous i leihau’r rhestri aros am
rhain yn cynnwys dau grŵp cymdeithasol, grwpiau cerddoriaeth a chrefft,
therapi. Caiff y gwasanaethau hyn eu cyrchu trwy hunangyfeirio neu ‘alw heibio’ gyda’r nod
a grŵp iechyd a lles. Comisiynwyd Atebion Barnardo’s (Gwasanaeth
o ddargyfeirio unigolion oddi wrth wasanaethau statudol. Rhwng mis Ebrill a mis Rhagfyr,
Cymorth i’r Anabl) i gefnogi teuluoedd â phlentyn anabl trwy gynnig
aeth 536 o bobl i weithdai arbenigol yn y sesiynau ‘galw heibio’, er enghraifft, Gorbryder ac
cyngor, cymorth ac arweiniad ar reoli effeithiau anabledd ar y teulu. Roedd Iselder. Er mwyn cyflymu’r atgyfeiriadau, sefydlwyd yr Un Pwynt Mynediad sy’n cymryd yr
y gwasanaeth yn gweithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd i ddatblygu
holl atgyfeiriadau o feddygon teulu a gwasanaethau mewnol, gan alluogi defnyddwyr
mecanweithiau ymdopi a magu hyder y teulu unigol i ofalu am eu plentyn
gwasanaethau i fynychu clinig ‘galw heibio’ yn ARC (Cynorthwyo Adferiad yn y Gymuned).
anabl. Helpodd y cymorth hwn y teuluoedd i ddatblygu’r gallu i ymdopi lle
Cafodd cymorth ychwanegol ei gomisiynu’n benodol i bobl â dementia. Llwyddwyd i gael
bynnag y bo’n bosibl, heb yr angen i ddefnyddio gwasanaethau cymorth
llety ychwanegol er mwyn helpu cleifion i symud allan o’r ysbyty yn gyflymach ac ailennill
arbenigol drud. Yn ogystal â hyn, cafodd y cymorth ei deilwra i unigolion a eu hannibyniaeth. Canfuwyd bod canllawiau hunangymorth ar-lein yn ffynhonnell bwysig o
datblygwyd cynllun cymorth pwrpasol mewn partneriaeth â’r teulu.
gymorth cynnar, gyda 2689 o bobl yn eu cyrchu ledled rhanbarth Bae’r Gorllewin.
Yn ystod 2015-16, cefnogwyd 259 o deuluoedd i reoli effaith anabledd ar y
teulu. Gwelwyd gwell hyder, magwraeth a chydnerthedd ymhlith 134 o
deuluoedd. Nododd 129 o deuluoedd fod ganddynt lai o anghenion
teuluol, o ran nifer a lefel, nas diwallwyd.
Gwnaeth Cymunedau yn Gyntaf hefyd sefydlu prosiectau a
gweithgareddau mewn cymunedau a oedd yn canolbwyntio ar wella
iechyd, gan gynnwys gweithgareddau corfforol a choginio mwy iachus,
hyfforddiant ar bethau megis hylendid bwyd a chymorth cyntaf a
gwybodaeth a sesiynau ymgynghori gan Gyngor ar Bopeth a darparwyr
cymorth tai, gan gynnig cymorth ac arweiniad i’r rheini a oedd yn

Nodwyd tir addas ar gyfer datblygu dau gynllun Gofal Ychwanegol. Mae’r rhain yn darparu
amrywiaeth o opsiynau llety diogel o ansawdd uchel, gyda gwasanaethau gofal a chymorth
hyblyg sy’n helpu pobl i fod yn annibynnol a pharhau i fod yn annibynnol. Cytunwyd i
werthu’r ddau safle hyn i landlord cymdeithasol cofrestredig, Cymdeithas Tai Linc-Cymru,
am bris y farchnad, ar gyfer datblygu’r cynlluniau hyn.
Gwnaethom barhau i weddnewid gwasanaethau gofal cartref ledled y flwyddyn. Buom yn
gweithio gyda 13 o ddarparwyr gwasanaeth gofal cartref allanol er mwyn sicrhau bod pobl
yn cael y pecyn cymorth iawn. Yn y dyfodol, bydd y gwasanaeth gofal cartref mewnol yn
cefnogi pobl ag anghenion cymhleth sydd angen lefel uchel o gymorth a bydd
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manteisio ar y gweithgareddau hyn.

gwasanaethau gofal cartref mwy generig yn cael eu darparu gan ddarparwyr allanol.
Cafodd 170 o bobl wasanaeth gan Bridgeway (gwasanaeth gofal cartref tymor byr i bobl â
dementia) yn erbyn targed o 134, a byddwn yn parhau i adolygu pecynnau cymorth er
mwyn sicrhau bod cymorth yn cael ei ddarparu’n briodol, naill ai’n fewnol neu’n allanol.

Canlyniadau
Mae nifer y gofalwyr hysbys wedi cynyddu, o 1421 yn ystod 2014-15 i
2102 yn ystod 2015-16.
Cynigwyd asesiadau i 2003 o’r gofalwyr eu hunain yn ystod 2015-16.

Canlyniadau

Pan ofynnwyd iddynt, dywedodd 68% o ofalwyr bod yr wybodaeth a’r
cymorth yn gwella ym Mhen-y-bont ar Ogwr o’i gymharu â 35% y llynedd.

Llwyddwyd i atal 67.67% o aelwydydd a allai fod yn ddigartref rhag bod yn ddigartref am o
leiaf 6 mis, o’i gymharu â 64.2% y llynedd.

Gwnaethom hefyd barhau i gynorthwyo pobl hŷn i aros yn annibynnol trwy
ddefnyddio Teleofal. Fe’i defnyddiwyd gan 2,643 o bobl a chafodd 289 o
gyfarpar Teleofal newydd eu gosod yng nghartrefi pobl.

Cynyddodd nifer yr unedau o lety â chymorth oedd ar gael trwy un pwynt mynediad o 51 o
unedau y llynedd i 151 eleni, ond methwyd ein targed estynedig o 172 o unedau gan fod
nifer o unedau’n parhau i fod wrthi’n cael eu comisiynu neu heb gael eu comisiynu eto.

Y gyfradd o ran: a) y bobl hŷn (65 oed a throsodd) a oedd yn cael cymorth
yn y gymuned am bob 1,000 o bobl 65 oed a throsodd ar 31 Mawrth oedd
80.98 %, i fyny o 76.75%.

Cynyddodd nifer y diwrnodau calendr a gymerwyd ar gyfartaledd i ddarparu’r Grant
Cyfleusterau i’r Anabl o 182.26 i 321.51 o ddiwrnodau, ond mae hyn yn adlewyrchu ffordd
newydd o gyfrifo’r dyddiad dechrau.

Nifer y bobl a gafodd wasanaeth gan Bridgeway (gwasanaeth gofal cartref tymor byr i bobl
Gwelwyd gostyngiad graddol yn nifer y bobl dros 75 oed sy’n cael eu
â dementia) oedd 170, yn erbyn targed o 134.
derbyn i’r ysbyty ac mae nifer y diwrnodau a dreulir yn yr ysbyty yn parhau
Mae 47 o bobl ag anabledd dysgu yn byw’n annibynnol gan ddefnyddio technoleg
i fod yn is na’r cyfartaledd.
gynorthwyol, sy’n gynnydd o 42 ers y llynedd.
Yn 2015-16 rhyddhawyd
447 o bobl (55.32%) o’r
ysbyty neu fe’u
rhyddhawyd yn gynnar o’r
ysbyty ar ôl gwasanaeth
galluogi byr dymor ac nid
oedd angen gofal parhaus
arnynt. Mae hwn yn
gynnydd o 432 yn 2014-15.

Yn ystod 2015- 16, llwyddodd yr adran Datrysiadau Tai i atal 15 o bobl ifanc rhwng 16 a 17
oed rhag bod yn ddigartref a llwyddwyd i ddod o hyd i lety i 22 o bobl ifanc rhwng 16 a 17
oed a oedd yn ddigartref.
Yn yr un flwyddyn, llwyddwyd i atal 58 o bobl ifanc dan 25 oed rhag bod yn ddigartref a
llwyddwyd i ddod o hyd i lety i 31 o bobl ifanc dan 25 oed a oedd yn ddigartref.
Yn ystod 2015/2016, llwyddwyd i atal 86 o deuluoedd â phlant dibynnol rhag bod yn
ddigartref, a llwyddwyd i ddod o hyd i lety i 30 o aelwydydd a oedd yn ddigartref.
Cyfradd y bobl hŷn a gynorthwyir mewn cartrefi gofal

Trwy Wasanaethau Gofal a
Thrwsio cafodd 680 o bobl, o’i gymharu â 450 y llynedd, gymorth i gynnal
eu hannibyniaeth. O’r rhain, gwnaeth 99.79% gynnal eu hannibyniaeth am
chwe mis neu fwy o’i gymharu â 97.94% yn 2014-15.
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Blaenoriaeth Pump - Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â materion iechyd ac annog dulliau iach o fyw
Rydym am weld poblogaeth fwy iach. Mae ystadegau cenedlaethol yn dangos bod rhai ardaloedd o fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymhlith y rhai lleiaf iach yng
Nghymru. Mae mwy na hanner ein poblogaeth dros bwysau neu’n ordew, ac mae llai na thraean ohonynt yn gwneud ymarfer corff 5 diwrnod yr wythnos ac mae tua
chwarter yn dweud eu bod yn yfed mwy na’r lefelau o alcohol a argymhellir o leiaf unwaith yr wythnos.
Yn 2015-16 roeddem yn awyddus i annog rhagor o bobl ledled y fwrdeistref sirol i fyw yn iach a bod yn fwy egnïol.
Pa mor dda wnaethom ni yn 2015-16 i gyflawni ein hymrwymiadau a chyflawni canlyniadau ar gyfer ein trigolion?
Gwnaethom ymwreiddio negeseuon
bwyta’n iach mewn lleoliadau
blynyddoedd cynnar, fel ysgolion,
sefydliadau ieuenctid, gwasanaethau
hamdden a grwpiau cymunedol;
Ein Perfformiad
Gwnaethom fonitro ein hysgolion bob mis
i sicrhau eu bod yn bodloni safonau
Rheoliadau Bwyta’n Iach Mewn Ysgolion
2013. Mae’r rhain yn nodi’r math o fwyd a
diod y caiff neu ni chaiff ysgolion eu
darparu. Mae gennym wasanaeth arlwyo
ysgolion sydd wedi ennill gwobrau, sy’n
cydymffurfio’n llawn â safonau llym y
rheoliadau.

Buom yn gweithio gyda phartneriaid i fynd i’r afael
â materion blaenoriaeth fel llesiant meddwl,
gordewdra mewn plentyndod, alcohol, ysmygu a
chamddefnyddio sylweddau, yn enwedig ymhlith
pobl ifanc
Ein Perfformiad

Buom yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i ddatblygu
gwasanaethau a chyfleoedd sy’n annog ac yn hybu
gweithgareddau corfforol gydol oes, gan gynnwys gwneud y
defnydd gorau o’n Hawliau Tramwy, llwybrau beicio, llwybrau
cymunedol a llecynnau gwyrdd.
Ein Perfformiad

Gwnaethom hybu’r Cynllun Dewisiadau Iach gyda
busnesau ledled y fwrdeistref sirol, i gynyddu’r gallu i
gael bwyd iach wrth i fusnesau gynnig dewisiadau
bwyd iach ar fwydlenni. Y llynedd, gwnaethom
gynyddu nifer y busnesau a oedd yn cefnogi’r wobr o
1 i 5, o’i gymharu â tharged o 3 busnes. Ein partner
HALO, sy’n darparu ein gwasanaethau hamdden,
oedd y busnes cyntaf i gefnogi’r fenter hon, gan
gynnig dewisiadau bwyd iach i bobl sy’n ymweld â
Chanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwnaethom weithio gyda HALO Leisure ac amrywiaeth o bartneriaid
cymunedol i ddatblygu gwasanaethau a chyfleoedd sy’n annog ac
yn hybu gweithgareddau corfforol gydol oes yn enwedig ymhlith
grwpiau a dangynrychiolir. Roedd y rhain yn cynnwys:
 datblygu rhaglenni fel Park Lives a oedd yn darparu
gweithgareddau am ddim yn yr awyr agored mewn parciau
gyda phwyslais arbennig ar deuluoedd a diddymu cost fel
rhwystr i gymryd rhan mewn partneriaeth â Dinas a Sir
Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot;
 darparu rhaglen wedi’i hachredu ar gyfer mwy na thri deg o
Gwnaethom barhau i gyflwyno a
bobl i’w hyfforddi i fod yn hyfforddwyr gweithgareddau corfforol
gweithredu system arlwyo ddi-arian ym
Mewn partneriaeth â Halo Leisure, parhawyd i
i bobl hŷn er mwyn cefnogi pobl mewn lleoliadau gofal preswyl
mhob un o’n hysgolion ac mae hanner
ddarparu’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i
i ddatblygu cryfder ac ystwythder a gostwng nifer y codymau o
ein holl ysgolion cynradd bellach yn
Wneud Ymarfer Corff er mwyn helpu i ostwng lefelau
ganlyniad i eiddilwch; a
gweithredu’n ddi-arian neu maent wedi
gordewdra ac annog pobl i reoli eu pwysau yn well ym
 chefnogi menter i gyn-filwyr sy’n gysylltiedig â Chyfamod
cofrestru diddordeb mewn gwneud
mhob rhan o’r fwrdeistref sirol. Gwnaeth y cynllun
Cymunedol y Lluoedd Arfog. Bu’r fenter hon o fudd i 23 o gynhynny. Byddwn yn parhau i hybu system gefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl, canser,
filwyr.
arlwyo ddi- arian yn ystod y flwyddyn
gordewdra a diabetes, strôc, gofal am y cefn,
sydd i ddod gan ei gwneud yn haws i
codymau a chlefydau'r ysgyfaint. Darparodd Bwrdd
I ostwng gordewdra mewn plentyndod a hybu gweithgareddau
rieni a disgyblion dalu am brydau bwyd
Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg gymorth
corfforol, gwnaeth Adran Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Bwrdeistref Sirol
ysgol.
ychwanegol ar gyfer cyflyrau penodol. Yn 2015-16,
Pen-y-bont ar Ogwr reoli’r rhaglenni chwaraeon ysgol cenedlaethol.
cafodd y rhaglen 1,871 o atgyfeiriadau (o’i gymharu â Maent yn darparu rhaglenni o weithgareddau allgyrsiol ac yn hybu
Trwy’r fenter Parth Teulu Egnïol
tharged o 1,170), cynhaliodd 1,211 o ymgynghoriadau rhagor o weithgareddau corfforol ar safleoedd ysgol neu mewn
gwnaethom hybu maeth, gweithgareddau cyntaf (o’i gymharu â tharged o 991) a chefnogodd
clybiau neu sefydliadau cymunedol.
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475 o bobl i gwblhau rhaglen 16 wythnos (o’i gymharu
â tharged o 395). Mae llwyddiant y rhaglen hon wedi Gwnaeth 100% o’r ysgolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr gymryd rhan
arwain at ragor o atgyfeiriadau ac erbyn hyn mae 523 yn y gweithgareddau amrywiol. Aeth plant ysgol gynradd ar
o unigolion ar restr aros er mwyn cael cymorth.
gyfanswm o 12,061 o ymweliadau â’r gweithgareddau hyn. Mewn
ysgolion uwchradd, cymerwyd rhan gan 11,784 o bobl ifanc a
Nododd adroddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fod chofrestrodd 89,307 ar gyfer gweithgareddau. Mae hwn yn gynnydd
disgwyliad oes iach pobl sy’n byw yng Nghwm Llynfi
o 71,352 o’i gymharu â chofrestriadau’r flwyddyn flaenorol ac mae’n
20 mlynedd yn is o’i gymharu â gweddill y Fwrdeistref. cynnwys ysgolion arbennig Heronsbridge ac Ysgol Bryn Castell.
Gwnaethom felly gefnogi partneriaid yn y Bwrdd
O ganlyniad, mae cynnydd o 7% wedi bod yn nifer y plant a’r bobl
Gwasanaethau Lleol i ddatblygu rhagor o brosiectau
ifanc y nodwyd eu bod yn ‘frwdfrydig iawn dros chwaraeon’, i 47%, a
wedi’u targedu i annog iechyd gwell gyda phwyslais ar nodwyd canlyniadau cadarnhaol mewn rhai dalgylchoedd ysgol
Gwm Llynfi. Roedd y prosiectau’n cwmpasu pwysau difreintiedig.
a maeth, dementia, a cham-ddefnyddio sylweddau
Cefnogwyd rhwydweithiau cerdded cymunedol trwy gydgysylltu’r
gan gynnwys rhoi’r gorau i ysmygu, iechyd rhywiol a
rhaglen Dwlu ar Gerdded sydd â’r nod o ostwng arwahanrwydd
thrais domestig.
cymdeithasol a darparu cyfleoedd gwirfoddoli. Roedd 380 o
corfforol a pherthynas deuluol er mwyn
gerddwyr rheolaidd wedi’u cofrestru ond credir bod nifer gwirioneddol
newid bywydau mewn modd cadarnhaol. Gwnaethom weithio gyda phartneriaid fel Heddlu De
Gweithredir y rhaglen mewn Partneriaeth Cymru i gynnal arolygiadau ar y cyd o safleoedd sy’n y cerddwyr yn uwch. Cefnogwyd 30 o’r teithiau cerdded ac
arweiniwyd 37% ohonynt gan wirfoddolwyr a 17 o sefydliadau
â’n hysgolion cynradd, Bwrdd Iechyd
gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oedran arnynt, fel
Abertawe Bro Morgannwg, Create
tybaco ac alcohol, gyda’r bwriad o fynd i’r afael ag
Development a Chwaraeon Cymru. Nod ymddygiad sy’n peri niwsans sy’n gysylltiedig ag yfed
y rhaglen yw cyflwyno nifer o negeseuon alcohol. Yn ystod y flwyddyn, darparwyd cyngor gan
iechyd i deuluoedd â phlant rhwng tair a yr adran Safonau Masnachu yn ystod pob arolygiad o
chwech oed trwy amrywiaeth o
safle sy’n gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oedran
weithgareddau hwyliog, gan gynnwys
arnynt. Hefyd, cynhaliwyd 3 o ymarferion prawf-brynu
gemau rhyngweithiol, amser stori, a
a oedd yn cynnwys 27 ymgais o ran gwerthu alcohol.
sesiynau gwneud bwyd iachus. Mae’r
O’r 27 ymgais, gwerthwyd alcohol 3 gwaith i’n
gweithgareddau yn canolbwyntio ar
gwirfoddolwyr dan oedran. Ymdriniwyd ag un o’r
gydbwysedd, ystwythder a
achosion hyn drwy hysbysiad cosb benodedig (dirwy
chydsymudiad yn ogystal â datblygu
o £80) a’r ddau arall trwy roi rhybudd gan yr adran.
sgiliau cymdeithasol a phersonol plant
Mae hyn i gyd yn helpu i fynd i’r afael ag ymddygiad
a’u teuluoedd er mwyn mwynhau dull o
sy’n peri niwsans sy’n gysylltiedig ag yfed alcohol
fyw hwyliog, iach ac egnïol gyda’i gilydd. ymhlith pobl ifanc.
Yn ystod o flwyddyn darparwyd 18 o
raglenni i 183 o blant o 144 o deuluoedd, Gan weithio gyda phartneriaid, cyflawnwyd 100% o’r
partner.
yn bennaf mewn ardaloedd difreintiedig. arolygiadau risg uchel, sy’n cynnwys cyngor ac
Cafodd y rhaglen ei chydnabod yn un
addysg i fusnesau bwyd ar faterion fel gwerthu
Yn ystod ymgynghoriad ‘Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’ y
ragorol mewn arolygiadau gan Estyn.
nwyddau â chyfyngiad oedran arnynt a safonau
hylendid bwyd, yn ogystal ag arolygu a gorfodi Iechyd llynedd gyda thrigolion lleol, un o’r awgrymiadau a ddaeth i’r amlwg
Sefydlwyd cysylltiadau newydd hefyd yn a Diogelwch. Yn ychwanegol at hyn, cynyddodd nifer oedd creu llwybr newydd o amgylch ymyl Caeau Newbridge.
ystod y flwyddyn gyda’n rhaglen
y busnesau bwyd a oedd yn cydymffurfio’n gyffredinol Roeddem wrth ein boddau i ymgymryd â’r gwaith hwn y llynedd, gan
wneud y defnydd o un o’n llecynnau prydferth lleol yn fwy agored, ac
Dechrau’n Deg.
(h.y. Graddfa Hylendid Bwyd o 3 neu uwch) yn y
yn fwy hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn. Mae’r llwybr hefyd yn
Mae Dechrau’n Deg yn cefnogi
fwrdeistref sirol i 95%, cynnydd o 2% o’i gymharu â’r
19

teuluoedd cymwys mewn nifer o
gymunedau lleol trwy ddarparu
gwasanaethau iddynt. Ymysg y rhain
mae gofal o ansawdd da am ddim i blant
dwy a thair blwydd oed, cymorth rhianta,
a gwasanaeth uwch gan ymwelwyr
iechyd a chymorth cynnar i ddatblygu
iaith. Mae mwy na chwarter o’r plant cyn
oedran ysgol yn y fwrdeistref sirol bellach
yn gallu defnyddio’r rhaglen a ariennir
gan Lywodraeth Cymru, ac mae
canolfannau yn cefnogi teuluoedd yn
ardal Betws, Melin Ifan Ddu, Bracla,
Caerau, Cefn Glas, Corneli, Lewistown,
Maesteg, Sarn a’r Felin Wyllt. Cafodd ein
hymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg, sy’n
rhan o Wasanaeth Ymwelwyr Iechyd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro
Morgannwg, eu canmol am roi cymorth
rhagorol i famau newydd a’u babanod yn
rhan o asesiad o Fwrdd Iechyd Prifysgol
Abertawe Bro Morgannwg gan Unicef y
DU. Mae’r tîm wedi’i achredu gan Wobr
Gyfeillgar i Fabanod Unicef y DU i
gydnabod y modd y mae ymwelwyr
iechyd yn helpu rhieni i fondio â’u
babanod a gwneud penderfyniadau
cytbwys ynglŷn â’r modd gorau o’u
bwydo.
Canlyniadau

flwyddyn gynt.
Trwy ein Gwasanaeth Iechyd a Llesiant Symudol a
Pheripatetig Teuluoedd yn Gyntaf, darparwyd
gwybodaeth, cyngor a chanllawiau i ychydig yn llai na
900 o bobl ifanc 11-25 oed yn eu cymunedau eu
hunain ar faterion sy’n effeithio ar eu hiechyd a’u
llesiant cyffredinol. Roedd y cymorth yn cynnwys
cyngor ar gamddefnyddio sylweddau, ysmygu, maeth
gwael ac arferion rhywiol anniogel.
Darparwyd sesiynau gwybodaeth i rieni hefyd ar
themâu fel:
 Siarad â’ch plentyn am ryw a pherthynas ag
eraill.
 Deall dulliau atal cenhedlu ac iechyd rhywiol.
 Ymwybyddiaeth am gamddefnyddio sylweddau.
 Sut i gefnogi’r broses o roi’r gorau i ysmygu /
ymwrthod ag alcohol.
Trwy gydol y flwyddyn,
 cafodd 49 o bobl ifanc gwnsela unigol
 cafodd 241 o bobl ifanc gymorth o ran
camddefnyddio sylweddau
 cafodd 603 gyngor am iechyd rhywiol.
Canlyniadau
Roedd y data diweddaraf (2015) yn dangos bod
cyfradd is o bobl yn ysmygu, gostyngiad o 20% (yn
2014) i 18%.

Cynyddodd nifer y teuluoedd sy’n cymryd Cynyddodd canran y boblogaeth sydd dros bwysau
rhan yn y Parth Teuluoedd Egnïol o 100 i neu’n ordew o 58% (2014) i 59% (2015).
144.
Roedd y data diweddaraf (2015) yn dangos bod
canran y bobl sy’n goryfed mewn pyliau ar o leiaf un
diwrnod yr wythnos wedi gostwng o 27% (yn 2014) i
25%.
Gwnaeth 5 busnes gefnogi’r wobr Dewisiadau Iachus
yn ystod y flwyddyn yn erbyn y targed o 3.

arbennig o werthfawr i bobl sy’n mynd â’u cŵn am dro a phobl eraill
sy’n defnyddio’r parc yn ystod tywydd gwlyb. Mae’r llwybr tarmac o
Ganolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr i’r pafiliwn criced bellach wedi’i
ymestyn ymhellach i ymuno â’r lôn sy’n mynd o Bowham Avenue i’r
caeau.
Datblygwyd mapiau teithio llesol, yn unol â chanllawiau Llywodraeth
Cymru, a chefnogwyd mentrau cerdded a beicio a oedd yn cyfrannu
at weithrediad Deddf Teithio Llesol (Cymru). Yn rhan o’n
dyletswyddau o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, rydym
hefyd yn gweithio ar fap i ddangos y rhwydwaith o lwybrau teithio
llesol ar gyfer y dyfodol y byddem yn hoffi eu gweld yn cael eu
datblygu dros y 15 mlynedd nesaf. Mae’r map yn cael ei ddatblygu
gyda chymorth ysgolion lleol sy’n cymryd rhan ym mhrosiect Teithiau
Llesol Sustrans i nodi eu safbwyntiau a bydd ymgynghoriad arall yn
cael ei gynnal gyda’r cyhoedd hefyd yn ystod hydref 2017. Pan
fyddant wedi eu cyhoeddi bydd y mapiau’n dangos lle mae llwybrau
sy’n addas ar gyfer teithio llesol ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol.
Bydd y llwybrau sy’n cael eu hadeiladu yn ystod y flwyddyn yn
cynyddu’r cyfleoedd i bobl gerdded a beicio hefyd.
Canlyniadau
Gwnaethom hybu mentrau newydd ochr yn ochr â’n partneriaid gan
gynnwys Halo Leisure, ParkRunUK, Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont
ar Ogwr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i
gefnogi iechyd a llesiant ein cyflogeion. Roedd yr enghreifftiau o hyn
yn cynnwys y gwasanaeth Care First sy’n parhau, cyngor ar
amrywiaeth o faterion iechyd a llesiant, yr ymgyrch atal ysmygu
"Winners Do Quit", sesiynau i gael blas ar weithgareddau hamdden
newydd, lansio grŵp cymorth Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a
Thrawsrywiol, her gerdded Dwlu ar Gerdded i’r staff a’r cynllun
Beicio i’r Gwaith. Treialwyd yr ap Nudged i’r staff ei ddefnyddio, sy’n
cynnig cymorth ar-lein ac yn cyfuno awgrymiadau ynglŷn â bwyta’n
iach, rheoli eich hwyliau, bod yn fwy egnïol a gwneud defnydd gwell
o’ch amser. Rhoddwyd gwybod i’r staff am hyn trwy amrywiaeth o
sianeli cyfathrebu mewnol. Sefydlwyd tudalen iechyd a llesiant staff
ar y fewnrwyd a pharhau i ddarparu’r Gwasanaeth Llesiant trwy
Waith cyfrinachol am ddim i staff, i gefnogi staff i fynd i’r afael â
phroblemau amrywiol gan gynnwys strategaethau ymdopi ar gyfer
rheoli straen, pryder ac ysbryd isel a chymorth â phroblemau iechyd
a rheoli gwrthdaro yn y gweithle.
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Cafwyd 6 ymgyrch lwyddiannus ar sail gwybodaeth
ymlaen llaw, gan gynnwys ymarferion prawf-brynu ac
ymweliadau gorfodi.

Roedd y data diweddaraf (2015) yn dangos bod canran y bobl sy’n
cyflawni’r lefelau gweithgareddau corfforol wedi aros ar 29%.
Gwelwyd cynnydd o 9,528 i 9,634 yn nifer yr ymwelwyr â
chanolfannau chwaraeon a hamdden yr awdurdod lleol a gymerodd
ran mewn gweithgareddau corfforol yn ystod y flwyddyn, fesul 1,000
o’r boblogaeth.

Dywedodd 350 o blant, pobl ifanc a theuluoedd a
oedd yn defnyddio Teuluoedd yn Gyntaf eu bod wedi
gweld gwelliant yn eu llesiant emosiynol/meddwl.
Dywedodd tua 129 o deuluoedd eu bod wedi gweld
Roedd y nifer a gymerodd ran yn y rhaglen Nofio am Ddim i Bobl
cynnydd yn eu gallu i wrthsefyll eu hymddygiad o ran dros 60 oed yr uchaf yng Nghymru a chefnogwyd cynllun ar gyfer
dull o fyw, ac roedd llesiant emosiynol 349 o unigolion cyn-filwyr o’r Lluoedd Arfog hefyd.
wedi gwella. Dywedodd 122 o blant, pobl ifanc a
theuluoedd fod eu hiechyd corfforol a’u llesiant wedi
gwella.
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Blaenoriaeth Chwech - Gweithio gyda'n gilydd i wneud y defnydd gorau o'n hadnoddau
Mae’r Cyngor, fel awdurdodau lleol eraill yn y DU, wedi wynebu heriau ariannol na welwyd erioed o’r blaen yn y blynyddoedd diwethaf. Yn anffodus, mae ein sefyllfa
ariannol anodd yn debygol o barhau am nifer o flynyddoedd i ddod. Yn 2015-16 roedd angen i ni wneud £11.25 miliwn o arbedion. Mae toriadau i’r gyllideb ar y
raddfa hon yn her sylweddol i’r Cyngor a bydd yn ofynnol i ni wneud penderfyniadau anodd ynglŷn â pha wasanaethau y gellir eu cynnal a pha rai na ellir eu cynnal.
Rydym yn awyddus i leihau’r effaith y caiff llai o gyllid ar y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i’n trigolion cymaint â phosibl. Rydym felly’n ymroddedig i ddod o hyd i
fwy o arbedion o’r tu mewn i’r cyngor trwy elwa i’r eithaf ar y modd yr ydym yn defnyddio ein hadnoddau a thrwy archwilio dulliau arloesol a hyblyg o ddarparu
gwasanaethau, gan gynnwys comisiynu gwasanaethau pan fo’n fwy buddiol i wneud hynny.
Pa mor dda wnaethom ni yn 2015-16 i gyflawni ein hymrwymiadau a chyflawni canlyniadau ar gyfer ein trigolion?
Gwnaethom gyflawni’r arbedion a nodwyd yn y
Datganiad Ariannol Tymor Canolig
Ein Perfformiad
Yn 2015-16, roeddem yn bwriadu arbed £11.225
miliwn yn y gyllideb. Cyflawnwyd £9.316 miliwn o
arbedion i’r gyllideb a chyflawnwyd y £1.909 miliwn
a oedd yn weddill trwy fesurau gwahanol o arbed
yn ogystal â sefydlu proses lem ar gyfer rheoli
swyddi gwag. Yn hynny o beth, mae pwysau eto ar
gyllidebau 2016-17 a bydd angen mynd i’r afael â
hyn trwy weithredu’r cynigion sy’n weddill neu drwy
nodi a darparu dewisiadau eraill.

Gwnaethom anelu at gyflawni agenda trawsnewid
y Cyngor trwy Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr
Ein Perfformiad
Yn 2015-16, datblygwyd gweledigaeth y Cyngor ar
gyfer 2017-2020 – ‘Un Cyngor yn gweithio gyda’i
gilydd i wella bywydau’. Gwnaethom ail ddiffinio ein
blaenoriaethau trwy ymgynghoriad cynhwysfawr â’n
dinasyddion, a nodwyd ein rhaglen drawsnewid er
mwyn helpu i’w cyflawni.
Ein tair blaenoriaeth ar gyfer y cyfnod yw:

Cefnogi economi lwyddiannus – mae ein rhaglenni i
Gwnaethpwyd arbedion sylweddol ym mhob maes, gefnogi darpariaeth y flaenoriaeth hon yn cynnwys y
gan gynnwys £247,000 mewn ffioedd rheoli
Rhaglen economi lwyddiannus – sy’n cynnwys
ynghlwm â’n partneriaeth barhaus â HALO Leisure ailddatblygu maes parcio’r Rhiw a chreu cymuned i
a £363,000 trwy ad- fyw yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, adfywio
drefnu ac ail dendro Porthcawl a Pharc Afon Ewenni, adfer safleoedd
contractau teithio ar Llynfi, a’r Fargen Ddinesig – datblygu cynigion gyda
chynghorau yn ne-ddwyrain Cymru.
gyfer disgyblion
sy’n gymwys i gael
cludiant ysgol a
Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynol - Mae ein
chyflawni arbedion rhaglenni i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r flaenoriaeth
ar lwybrau cludiant hon yn cynnwys ail-fodelu gofal cymdeithasol i
ysgol.
oedolion; ail-fodelu’r gwasanaethau i blant; a’r
rhaglen trydydd sector – gwella ymgysylltiad â’r
Er gwaethaf yr
trydydd sector; gweithio mewn partneriaeth â
angen i ostwng y
chymunedau; Trosglwyddo Asedau Cymunedol; ac

Gwnaethom archwilio dulliau arloesol a hyblyg o
ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys comisiynu
Ein Perfformiad
Caffael – gwnaethom barhau i gyflawni yn erbyn y
strategaeth e-gaffael i gynyddu arbedion yn gysylltiedig â
chomisiynu a chaffael gwasanaethau. Cwblhawyd y
gofrestr contractau ar gyfer caffael yn barod ar gyfer y
gwaith cyflwyno a chaiff hyn ei gyflawni trwy gyfleusterau a
ddarperir gan Lywodraeth Cymru. Defnydd ehangach o
fframweithiau ledled yr awdurdod fydd prif bwyslais y
prosiect comisiynu yn y dyfodol ynghyd â’r defnydd o
gardiau prynu.
Gwasanaethau Diwylliannol – Sefydlwyd Ymddiriedolaeth
Ddiwylliannol Awen yn llwyddiannus ym mis Hydref 2015.
Gan weithio mewn partneriaeth, mae Awen yn rheoli
cyfleusterau a gwasanaethau diwylliannol y Cyngor gan
gynnwys theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol, Tŷ
Gwledig a pharc Bryngarw ac mae’n cyflawni prosiectau
seiliedig ar waith i oedolion ag anableddau. Bydd y gwaith
hwn yn cael ei ddatblygu ymhellach dros y flwyddyn sydd i
ddod.
Gwasanaethau Rheoleiddiol – Cwblhawyd y prosiect
cydweithredol Cyd-wasanaethau Rheoleiddiol yn
llwyddiannus, a daeth y gwasanaeth yn gwbl weithredol ar
draws y tri awdurdod sef Caerdydd, Bwrdeistref Sirol Pen-ybont ar Ogwr a Bro Morgannwg ym mis Mai 2015. Nod y
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gyllideb, gwnaethom barhau i geisio gwella
gwasanaethau lle bo’n bosibl, trwy archwilio dulliau
mwy arloesol a chost-effeithiol o ddarparu
gwasanaethau, cynyddu effeithlonrwydd a
chynhyrchiant a dileu gwastraff a dyblygu. Pan
oedd hynny’n bosibl, gwnaethom hefyd ddiogelu
gwasanaethau allweddol ym maes addysg a gofal
cymdeithasol, yn unol â’n gweledigaeth o fod yn
Gyngor sy’n gwella bywydau.
Canlyniadau
Cyflawnwyd £9,316 miliwn o’r targed o £11.225
miliwn, trwy arbedion a gynlluniwyd, ond
gwireddwyd yr arbedion llawn trwy gadw swyddi
gwag.
Adborth gan Ddinasyddion
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus ‘Llunio
Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’ ynglŷn â
blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor a’r
gostyngiadau arfaethedig i’r gyllideb hyd at 201920 dros gyfnod o wyth wythnos o fis Medi 2015.
Cafodd yr ymgynghoriad 1,819 o ymatebion o
gyfuniad o ymatebion i’r arolwg, 15 o
ddigwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd ym mhob
rhan o’r fwrdeistref sirol, ymadweithio ar y
cyfryngau cymdeithasol a thrwy Banel Dinasyddion
yr awdurdod.

ymgysylltu â chynghorau tref a chymuned.
Defnyddio adnoddau yn graffach - Mae ein
rhaglenni i gefnogi darpariaeth y rhaglen hon yn
cynnwys y rhaglen o drawsnewid digidol sydd â’r nod
o wella’r gallu i ddefnyddio gwasanaethau; ad-drefnu
ystad y Cyngor - gwerthu asedau; ailfodelu gofal
cymdeithasol; trosglwyddo asedau cymunedol; a’r
rhaglen moderneiddio ysgolion.
Roedd rhai o’r rhaglenni eisoes ar waith. Mae ein
Rhaglen Foderneiddio Ysgolion, er enghraifft, wedi
bod yn weithredol ers rhai blynyddoedd. Yn 2015-16,
sefydlwyd y campws Anghenion Dysgu Ychwanegol
ym Mryncethin, ar safle hen Ysgol Gyfun Ogwr,
cwblhau’r gwaith o adeiladu Ysgol Gynradd Coety ar
safle Parc Derwen, a agorwyd i ddisgyblion ym mis
Tachwedd 2015. Mae gennym 5 cynllun arall ar y
gweill i ailddatblygu neu adleoli ysgolion pan fo galw
mawr am hyn. Bydd y rhaglen yn dod i ben yn 2019.

bartneriaeth yw darparu gwasanaethau mwy effeithlon, cost
effeithiol, a chynyddu cydnerthedd Safonau Masnachu,
Iechyd yr Amgylchedd, a Thrwyddedu ym mhob rhan o’r
rhanbarth.
Lleoliadau y Tu Allan i’r Awdurdod ar gyfer Disgyblion
ag Anghenion Dysgu Ychwanegol – Sefydlwyd
darpariaeth leol ar gyfer disgyblion ag Anhwylder ar y
Sbectrwm Awtistiaeth yn Ysgol Bryn Castell. Golyga hyn
fod plant a phobl ifanc yr aseswyd bod angen darpariaeth
arbenigol arnynt bellach yn gallu aros gyda’u teuluoedd yn
hytrach na chael eu lleoli y tu allan i’r fwrdeistref sirol.
Gwasanaeth Cerddoriaeth mewn Ysgolion Ailstrwythurwyd y gwasanaeth yn llwyr yn ystod y flwyddyn,
gan gynnal yr un lefel o wasanaeth heb unrhyw gost
ychwanegol i ddisgyblion. Mae’r gwasanaeth cerddoriaeth
mewn ysgolion yn dal i fod ar waith ond bellach mae’n
hunangynhaliol.

Gofal Ychwanegol – Gwnaethom barhau i ailfodelu gofal
preswyl i bobl hŷn er mwyn trosglwyddo i fodel gwasanaeth
Gofal Ychwanegol. Daethpwyd o hyd i Landlord
Arbedwyd £724,000 yn 2015-16 trwy’r agenda
Cymdeithasol Cofrestredig i fwrw ymlaen â’r gwaith o
trawsnewid. Yn arwyddocaol, mae ein rhaglenni yn
ddatblygu’r cynllun yn dilyn proses werthuso drylwyr. Mae
sicrhau bod dinasyddion wrth wraidd yr hyn yr ydym
dau ddarn o dir wedi’u dewis a bydd y cynllun a’r cam
yn ei wneud.
adeiladu yn dechrau ym mis Ionawr 2017, i’w gwblhau ym
Bydd ein rhaglen o drawsnewid digidol yn sicrhau bod mis Ebrill 2018.
ein gwasanaethau ar gael ar-lein trwy ailgynllunio’r
modd yr ydym yn gweithredu. Bydd yn gwella’r gallu i Cydgysylltwyr Cymuned Lleol - Yn ystod y flwyddyn,
fynd at ein gwasanaethau gan hefyd leihau ein costau cynyddwyd nifer y Cydgysylltwyr Cymuned Lleol o un i dri,
Yn ystod ymgynghoriad y gyllideb, gofal pobl hŷn,
wedi eu lleoli yng Nghwm Llynfi, Cwm Ogwr a Chwm Garw.
gweithredu.
gwasanaethau cymdeithasol i blant a
Darparodd y rhain gefnogaeth a chymorth i ryw 60 o bobl,
gwasanaethau i bobl anabl oedd y tri gwasanaeth
sy’n agored i niwed oherwydd anabledd, problemau iechyd
Mae ein Rhaglen Moderneiddio Ysgolion yn parhau i
yr oedd yr ymatebwyr am eu diogelu fwyaf. I’r
meddwl, oedran, eiddilwch neu arwahaniad cymdeithasol.
fuddsoddi mewn system addysg gynaliadwy ar gyfer
gwrthwyneb, y tri gwasanaeth mwyaf poblogaidd ar ein plant sy’n gwella’r amgylchedd dysgu ac yn
Rhoddwyd cymorth i’r unigolion hyn i ddatblygu
gyfer y gostyngiadau oedd canolfannau
cydnerthedd a chyflawni canlyniadau sy’n bwysig iddynt
gostwng y costau rheolaidd ac ôl troed carbon
celfyddydau a theatrau, cynllunio a rheoli adeiladu adeiladau addysg.
hwy, lleihau effaith negyddol gorddibyniaeth ar
a gwasanaethau chwaraeon a hamdden.
wasanaethau statudol a rhoi cymaint o gyfle â phosibl i
unigolion gymryd mwy o reolaeth dros eu bywydau.
Canlyniadau
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Canlyniadau
Arbedwyd £286,000 gan y prosiect cydweithredol
Gwasanaethau Rheoleiddiol yn 2015-16.
Trwy ailstrwythuro’r Gwasanaeth Cerddoriaeth mewn
Ysgolion diddymwyd £40,000 o gymorthdaliadau.
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Blaenoriaeth Chwech - Gweithio gyda'n gilydd i wneud y defnydd
gorau o'n hadnoddau
Gwnaethom y defnydd mwyaf o’n hasedau a’n
technoleg fel y bwriadwyd

Ein Perfformiad

Datblygwyd swyddogaeth
datblygu sefydliad cryfach i
gynyddu sgiliau cyflogeion a
chaniatáu mwy o hyblygrwydd
Ein Perfformiad

Gwnaethom barhau i ad-drefnu a gwneud y defnydd
mwyaf o’n systemau a rhaglenni meddalwedd TGCh
trwy gyflwyno pecyn cyllid mewnol a fydd yn arbed
£200,000 yn rheolaidd bob blwyddyn.

Lansiwyd y wefan Dysgu a Datblygu
wedi’i diweddaru yn ystod y flwyddyn
ac mae 34 o fodiwlau e-ddysgu ar
gael, yn cynnwys modiwlau
hyfforddiant sefydlu gorfodol, cyrsiau
Ad-drefnwyd ystad weithredol y Cyngor ymhellach er sgiliau meddal fel Sgiliau Cyflwyno a
mwyn lleihau costau llety trwy werthu swyddfeydd
Rheoli Amser.
Sunnyside a Glanogwr gan greu dros £1 miliwn o
dderbyniadau cyfalaf a gostwng costau gweithredu
blynyddol gan ryw £360,000.
Gwnaethom barhau i weithredu ein strategaeth
gwerthu asedau trwy gyflawni £5.9 miliwn mewn
derbyniadau cyfalaf, ychydig yn llai na’r targed o £6
miliwn. Daeth y derbynion yn sgil gwerthu 26 eiddo
gan gynnwys swyddfeydd, ysgolion, siop a darnau o
dir diangen. Bydd yn helpu i ariannu prosiectau
cyfalaf yn y dyfodol fel adeiladu ysgolion newydd.
Ni oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i
weithredu System Gwybodaeth Gofal Cymunedol
Cymru. System TG gwasanaethau cymdeithasol ac
iechyd cymunedol yw hon sy’n cefnogi gwaith
integredig a gweithredu Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
Rydym wedi cyflwyno system ganolog i olrhain
cydymffurfiaeth er mwyn monitro gofynion
cydymffurfio iechyd a diogelwch eiddo yn fwy
effeithiol mewn modd cydgysylltiedig. Bydd hyn yn
helpu i sicrhau bod ein hadeiladau yn aros yn
ddiogel, yn sych ac yn gynnes, gan fod o fudd i’r
preswylwyr, disgyblion a defnyddwyr gwasanaeth.

Mae hefyd adrannau o’r wefan
wedi’u neilltuo ar gyfer aelodau
etholedig yn ogystal â’r tîm
Datblygu’r Gweithlu Gofal
Cymdeithasol. Y llynedd, cafodd
6005 o gyflogeion fynediad â
thrwydded i’r wefan a dilynodd 43%
o’r cyflogeion o leiaf un modiwl eddysgu. Roedd yr hyfforddiant
wyneb yn wyneb yn canolbwyntio ar
wella sgiliau rheolwyr wrth ymdrin â
sefyllfaoedd heriol sy’n codi gyda

Gwnaethom wella ein dull o gyfathrebu â thrigolion er mwyn deall
eu hanghenion a gwella eu gallu i ddefnyddio ein gwasanaethau

Ein Perfformiad
Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd 15 o ymarferion ymgynghori â’r
cyhoedd, gan gynnwys: Teithio Llesol 2015, Llunio Dyfodol Pen-y-bont
ar Ogwr, Mesur blaenoriaethau corfforaethol, parcio Bathodyn Glas,
Adolygiad o wastraff ac ailgylchu; Panel Dinasyddion (haf 2015, gaeaf
2015). Yr ymgynghoriad gwastraff oedd yr ymgynghoriad mwyaf y
mae’r cyngor wedi ei gynnal hyd yn hyn.
Cynhaliwyd pedair trafodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol ynglŷn â’r
adolygiad gwastraff ac ailgylchu, mesur blaenoriaethau corfforaethol a
dwy drafodaeth ynglŷn â Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr. Gwelwyd
y negeseuon ar y cyfrifon Facebook a Twitter corfforaethol yn ystod y
sesiwn holi ac ateb 81,780 gwaith gan ddefnyddwyr cyfryngau
cymdeithasol, a chafwyd 739 o ymatebion. Mae’r ffaith fod mwy o bobl
wedi cael mynediad i’r ymgynghoriad trwy’r cyfryngau hyn wedi galluogi
ymgysylltu ehangach ac wedi ein helpu i hybu aelodaeth y panel
Dinasyddion yn sylweddol (cynnydd o 38%).
Gwnaethom barhau i wella ein hymgysylltiad â phlant a phobl ifanc
wrth ddatblygu gwasanaethau yn 2015-16. Mae hyn wedi’i gynnwys yn
ein Fframwaith Sicrwydd Ansawdd 'Cyflawni Rhagoriaeth yng
Ngwasanaethau Diogelu a Chymorth i deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr'.
Aeth ein dogfen ryngweithiol ar gyfer casglu safbwyntiau plant yn fyw a
lansiwyd llawlyfr plant sy’n derbyn gofal a ffurflen adolygu gofalwyr
maeth ym mis Mawrth 2016.
Yn yr un modd â gweddill Cymru, mae troseddau a gofnodwyd ym
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gostwng dros yr ychydig
flynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, roeddem yn y chwarter isaf o
awdurdodau lleol â’r perfformiad gwaethaf o ran y canfyddiad o
droseddu. Buom yn cydweithio â’n partneriaid yn y Byrddau
Gwasanaeth Lleol a datblygwyd prosiect i ddeall yn well y rhesymau
pam mae dinasyddion mewn rhai ardaloedd o’r sir yn teimlo’n llai diogel
ac wedi ymddieithrio o’u cymunedau’n fwy nag eraill. Roedd y prosiect
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Bu oedi o ran y gwerthusiad o’r opsiwn i adolygu’r
posibilrwydd o ad-drefnu a chadw depo llai ym
Mharc Afon Ewenni. Pan fydd y gwerthusiad wedi’i
gwblhau, gan gynnwys hyfywedd cadw depo llai,
caiff gweddill y safle ei farchnata ar gyfer ei werthu.
Canlyniadau
Cafwyd £5.9 miliwn o dderbyniadau cyfalaf trwy addrefnu ein hystâd.
Mae cyfanswm y gofod swyddfa y gellir ei
ddefnyddio fesul cyflogai yn ein swyddfeydd craidd
sy’n gysylltiedig â’r prosiect gwneud y mwyaf o’r
gofod (m2) wedi gostwng o 11.4m2 i 8.79m2.

phobl a rheoli absenoldebau. Bu
cyfanswm o 343 o bobl yn bresennol
ar gyrsiau hyfforddi, ac roedd 92 y
cant o’r rheolwyr a ddilynodd yr
hyfforddiant sgiliau rheoli pobl o’r
farn eu bod wedi gwella eu hyder a’u
sgiliau o ganlyniad i’r hyfforddiant
hwn.
Canlyniadau
43.07% oedd canran y cyflogeion a
gwblhaodd modiwlau e-ddysgu o’i
gymharu â tharged o 24%.

yn cynnwys arolwg o blant a phobl ifanc a ddenodd 3000 o ymatebion,
a chyfweliadau gyda phedwardeg aelod o’r gymuned. Bu gwybodaeth
o’r arolwg a chyfweliadau yn gymorth i nodi’r materion a oedd o bwys
yn lleol. Sefydlwyd grŵp gweithredu amlasiantaeth i fynd i’r afael â’r
materion a nodwyd, ac roedd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn
monitro’r cynnydd.
Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi datblygu amryw o gynigion i roi rhagor
o ddewisiadau hunanwasanaeth i ddinasyddion wrth ddefnyddio
gwasanaethau’r Cyngor. Rydym bellach wedi symud ymlaen i’r cam
caffael o sefydlu dull o allu cynnig gwasanaethau yn ddigidol 24/7.
Rydym mewn sefyllfa dda i sicrhau y bydd y gwasanaethau cyntaf yn
mynd yn fyw yn ystod ail hanner 2016-17.
Canlyniadau
Mae gwelliant o 38% wedi bod yng nghanran yr ystod o ymatebion i
arolygon y Panel Dinasyddion o’i gymharu â tharged o 5%
Mae canran y dinasyddion a oedd yn rhan o’r arolwg a ddywedodd bod
eu gofynion mynediad unigol yn cael eu bodloni trwy’r Ganolfan
Gwasanaeth Cwsmeriaid wedi cynyddu o 60% i 61%.
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Perfformiad Ariannol (yn amodol ar gael ei ddilysu)
Mae ein hamgylchedd ariannol yn gynyddol heriol. Yn y dyfodol, bydd angen i ni wneud arbedion na welsom eu tebyg o’r blaen, a’r unig fodd o gyflawni hynny yw newid
y ffordd yr ydym yn gweithio a newid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu. Y llynedd, roedd cyfanswm yr arian yr ydym yn ei wario ar wasanaethau i’n dinasyddion
a buddsoddi yn ein tirlun a’n seilwaith tua £420 miliwn. Mae’r cyfanswm sydd ar gael gennym i’w wario yn cynnwys y tair prif ffynhonnell a restrir isod.
Gwariant Refeniw
Mae ein gwariant refeniw yn cynrychioli costau dyddiol fel cyflogau, offer, cyflenwadau a gwasanaethau. Roedd ein gwariant refeniw net yn 2015-16 ar ôl caniatáu ar
gyfer cronfeydd wrth gefn sydd wedi eu neilltuo, incwm ychwanegol o’r dreth gyngor a thanwariant ar hapddigwyddiadau (yn unol â’r hyn a adroddwyd i’r Cabinet ym mis
Gorffennaf 2016) yn £252.05 miliwn. Arweiniodd hyn at danwariant o £154,000 a drosglwyddwyd i Gronfa’r Cyngor. Mae’r tabl isod yn dangos y gwariant a’r gyfran o’r
gwariant fesul Blaenoriaeth Gwella yn 2015-16:

Blaenoriaeth Gwella ar gyfer 2015-16

1.Gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu’r economi leol
2. Cydweithio i godi dyheadau a chynyddu
cyflawniad addysgol
3.Gweithio gyda phlant a theuluoedd i fynd i’r afael
â phroblemau’n gynnar
4. Gweithio gyda’n gilydd i helpu pobl agored i
niwed i barhau i fod yn annibynnol
5. Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â materion
iechyd ac annog pobl i fabwysiadu ffyrdd iach o fyw
6. Gweithio gyda'n gilydd i wneud y defnydd gorau
o'n hadnoddau / Busnes Arall fel Arfer a heb fod yn
Gysylltiedig â Blaenoriaethau Gwella
CYFANSWM

Cyllideb
wedi’i
diwygio
2015-16
(£'Miliwn)
7.9

2015-16
(£'Miliwn)
6.8

103.6

103.5

0.1

21.1

21.1

0.0

25.6

25.3

0.3

18.0

17.3

0.7

76.0
252.2

79.8
253.8

-3.8
-1.6

Union
Alltro

Union
Orwariant/(Tanwariant)
2015-16 (£'Miliwn)
1.1

Gwariant Cyfalaf
Mae hwn yn cynrychioli ein gwariant ar ysgolion a seilwaith fel ffyrdd, pontydd ac adeiladau. Bydd yr asedau hyn o fudd i’r gymuned dros gyfnodau hir o amser a chaiff y
gwariant ei ariannu yn bennaf gan fenthyciadau a grantiau cyfalaf.
Roedd ein gwariant cyfalaf yn 2015-16 yn £26.05 miliwn, ac roedd y prif brosiectau yn ystod y flwyddyn yn cynnwys:
 £2,744,000 System Gwybodaeth Gofal Cymunedol;
 £ 2,228,000 Grantiau cyfleusterau anabledd a Thai y Sector Preifat;
 £ 5,402,000 Ysgol Gynradd Coety / Parc Derwen;
 £ 1,229,000 Prynu ac adnewyddu Celtic Court;
 £ 2,750,000 Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid; a
 £ 1,581,000 Seilwaith strydoedd y Priffyrdd.
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Grantiau
Cawsom grantiau llywodraeth penodol hefyd, yn ychwanegol at y Grant Refeniw Craidd a’r dyraniadau Ardreth Annomestig, a ddaeth i gyfanswm o £91.09 miliwn yn
ystod 2015-16, yr ydym yn gallu eu defnyddio yn ychwanegol at ein gwariant Refeniw a Chyfalaf. Roedd y prif grantiau a gafwyd yn ystod 2015-16 yn cynnwys:






£6,639,000 Grant ôl-16;
£5,816,000 Grant Cefnogi Pobl;
£2,904,000 Grant Gwastraff Cynaliadwy;
£3,120,000 Grant Dechrau’n Deg; a
£1,898,019 Grant Teuluoedd yn Gyntaf.

Mae’r siartiau canlynol yn crynhoi o ble ddaeth yr arian a lle caiff yr arian ei wario

2015-16 O Ble y Daeth yr Arian

2015-16 Lle Caiff yr Arian ei Wario
Addysg a Thrawsnewid
(9%)
Ysgolion (26%)

8%
17%
46%
5%

2% 3% 2% 3%

Grant Cynnal Refeniw ac Ardrethi
Annomestig [gan Lywodraeth
Cymru] (46%)
Grantiau Penodol gan y
Llywodraeth (22%)

12%

Gofal Cymdeithasol i
oedolion (14%)
Diogelu (5%)

3%
9%

Chwaraeon, Chwarae a
Lles Egnïol (1%)
Cymunedau (13%)

7%

Grantiau Eraill a Chyfraniadau (5%)
Adnoddau (7%)
13%
22%

26%

Y Dreth Gyngor (17%)
1%
5%

Ffioedd, Taliadau ac Incwm Arall
(8%)

14%

Budd-daliadau i Hawlwyr
(12%)
Gwasanaethau Cyfreithiol
a Rheoleiddiol (2%)
Cyllid Cyfalaf (3%)
Ardollau a Chyfraniadau
(2%)
Swyddogaethau
Corfforaethol (3%)
Cynllun Gostyngiadau’r
Dreth Gyngor (3%)
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Beth Ddywedodd ein Rheoleiddwyr Amdanom?
Ym mis Ebrill 2015, dechreuodd Swyddfa Archwilio Cymru asesiad corfforaethol trylwyr o’r Cyngor. Roedd pwyslais yr asesiad ar y graddau y mae trefniadau yn helpu i
wella perfformiad gwasanaethau a’r canlyniadau i ddinasyddion ac yn ystyried ein hanes o ran perfformiad a chanlyniadau yn ogystal ag archwilio’r trefniadau allweddol
y mae eu hangen i fod yn sail i welliannau mewn gwasanaethau a swyddogaethau.
Roedd yr adroddiad a gyhoeddwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol ym mis Ionawr 2016 yn gadarnhaol ac yn gytbwys, gan adlewyrchu sefyllfa gyfredol y Cyngor.
Casgliad cyffredinol
Y casgliad cyffredinol oedd bod y Cyngor yn datblygu cynlluniau priodol ar gyfer y dyfodol ac, yn amodol ar gysoni TGCh a swyddogaethau adnoddau dynol â’r rhaglen
drawsnewid, mae mewn sefyllfa dda i sicrhau gwelliant.
Canfyddiadau cadarnhaol allweddol
Canfu’r adroddiad bod y Cyngor yn datblygu themâu strategol allweddol ar gyfer y dyfodol drwy ymgynghori â’r dinasyddion a rhanddeiliaid allweddol eraill. Roedd
trefniadau llywodraethu effeithiol ar waith i gefnogi gwelliannau a sbarduno newid a nodwyd bod cryfder ein Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn helpu i lunio ein
hagenda trawsnewid.
Roedd y canfyddiadau cadarnhaol eraill yn cynnwys:
 Bod Aelodau Etholedig yn mwynhau amrywiaeth o gyfleoedd a oedd yn rhoi’r sgiliau yr oedd eu hangen arnynt i gyflawni eu swyddogaethau yn effeithiol.
 Bod pwyslais eglur ar reoli perfformiad, sydd wedi golygu ei bod yn bosibl sbarduno gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol, a gwnaethpwyd
gwelliannau mesuradwy yn ystod 2014-15.
 Cryfderau Fframwaith Rheoli Perfformiad y Cyngor
 Y cyfarfodydd Asesu Perfformiad Corfforaethol a oedd yn fodd effeithiol o ddwyn cyfarwyddiaethau i gyfrif am berfformiad a hwyluso trafodaeth ar draws
cyfarwyddiaethau.
 Bod dulliau da o reoli arian ac asedau ar waith ac mae polisïau addas yn nodi’n glir beth yw cyfrifoldebau’r Aelodau, y swyddogion a’r deiliaid cyllideb.
 Canfuwyd bod y gwasanaeth TGCh ac Adnoddau Dynol yn cefnogi’r gwaith o gyflawni gweithrediadau’r cyngor.
 Bod system effeithiol o reoli asedau corfforaethol ar waith ac roedd mewn sefyllfa dda i gyflawni ei amcanion hirdymor, a gwnaethpwyd cynnydd sylweddol wrth addrefnu ei bortffolio eiddo ers 2009.
 Bod y Cyngor yn cydweithio mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a bod rhai o’r gweithgareddau hynny wedi achosi gwelliannau y gellid eu nodi.
Meysydd gwella arfaethedig
O ystyried yr amrywiaeth eang o wasanaethau a ddarperir a’r heriau sy’n wynebu’r Cyngor, nododd yr Archwilydd Cyffredinol y byddai’n anarferol pe na fyddai’r
archwilwyr yn dod o hyd i bethau y gellid eu gwella. Nodwyd wyth argymhelliad ar gyfer gwella:





Sefydlu gweledigaeth i’r Cyngor ar gyfer 2020 a fydd yn cefnogi dull strategol o ddarparu gwasanaethau ac arwain y gwaith o gynllunio gwasanaethau;
Esbonio’r rheswm ar gyfer targed gwella a graddfa’r gwelliant a ddisgwylir (Adroddiad Gwella Blynyddol 22 Medi 2015)
Adolygu mesuriadau llwyddiant i sicrhau bod modd gwerthuso’r perfformiad a fwriadwyd a bod y disgwyliad o ran perfformiad yn seiliedig ar y mesur hwnnw;
Sicrhau bod adroddiadau gwerthuso perfformiad yn nodi’n eglur a yw’r cyngor wedi cyflawni’r hyn a fwriadwyd.
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 Datblygu ei wasanaethau TGCh ac Adnoddau Dynol er mwyn iddynt allu cefnogi agenda trawsnewid y cyngor;
 Datblygu’r gwasanaeth Adnoddau Dynol ac, yn benodol, waith cynllunio’r gweithlu fel y gallant gefnogi agenda trawsnewid y Cyngor a sicrhau bod ystyriaethau’r
gweithlu yn rhan ganolog o gynllunio busnes gwasanaethau.
 Sicrhau bod cynlluniau busnes gwasanaethau yn ystyried gofynion eiddo yn y dyfodol; a
 Datblygu mesurau i werthuso llwyddiant gweithgareddau allweddol a gyflawnir ar y cyd â’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol.
Mae canfyddiadau’r adroddiad hefyd yn awgrymu bod angen cyfathrebu’n eglur â phob aelod, a’r staff yn benodol, ynglŷn â modelau darparu newydd posibl a’r effaith ar
y dulliau presennol o weithio. Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar gael yn y ddolen hon: http://www1.bridgend.gov.uk/media/326178/corporate-assessmentreport-2015.pdf
Mae’r awdurdod eisoes wedi dechrau mynd i’r afael â’r meysydd y nodwyd yn yr adroddiad bod angen eu gwella. Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn cadw llygad ar
ddatblygiadau trwy ddiweddariadau ar gynnydd.
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Ein Hamcanion Gwella ar gyfer 2016 - 17
Yn 2016-17, cynhaliwyd adolygiad cynhwysfawr o flaenoriaethau gwella’r Cyngor, gan ystyried adnoddau sy’n crebachu, cynnydd yn y galw am wasanaethau, gan
barhau i ddarparu’r pethau y dywedwyd wrthym gan ddinasyddion sydd fwyaf pwysig. Roedd tair blaenoriaeth gwella newydd yn deillio o’r adolygiad hwn ac maent wedi
eu cynnwys yng Nghynllun Corfforaethol 2016-20.
Dyma nhw:
 Cefnogi economi lwyddiannus
 Helpu pobl i fod yn hunanddibynnol
 Defnydd craffach o adnoddau
I gael manylion llawn y camau sydd gennym ar waith i ddarparu pob Blaenoriaeth Gwella, ewch i’r dudalen Gwelliannau Corfforaethol ar ein gwefan i weld ein Cynllun
Corfforaethol: http://www1.bridgend.gov.uk/media/341723/corporate-plan-2016-2020.pdf
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