
 

 

 

Crynodeb o Gynllun Corfforaethol            

2015-16 

  Crynodeb o Gynllun Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2013-17  

wedi’i adolygu ar gyfer 2015-16  

Ledled y DU, mae cynghorau lleol yn wynebu heriau digynsail o ganlyniad i leihau cyllid gan y          

Llywodraeth a chynnydd yn y galw am wasanaethau hanfodol. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol            

Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei gynghori i baratoi ar gyfer diffyg cyllid o oddeutu £49 miliwn         

rhwng nawr a 2018-19. Mae hynny’n golygu y bydd yn rhaid i’r Cyngor ddod o hyd i arbedion       

gwerth £11.2 miliwn yn 2015-16.  

Yn erbyn y cefndir hwn, mae’r Cyngor wedi adolygu ei flaenoriaethau ar gyfer gwella a’r camau 

gweithredu allweddol a ddiffiniwyd ar gyfer pob blaenoriaeth i sicrhau eu bod yn dal i fod yn           

berthnasol ac yn fforddiadwy.  

Cadarnhaodd yr adolygiad y dylid cadw’r chwe blaenoriaeth ar gyfer gwella yng Nghynllun 

Corfforaethol 2013-17 ond y dylid diwygio’r camau gweithredu allweddol a nodwyd ar er mwyn 

cyflawni’r blaenoriaethau hyn ar gyfer gwella, a lleihau eu nifer i sicrhau pwyslais eglur ar y             

meysydd sydd bwysicaf i’n dinasyddion. 

Mae ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 

2013-17 yn pennu’r chwe blaenoriaeth 

ganlynol ar gyfer 2015-16: 

 Cydweithio i ddatblygu’r economi leol 

 Cydweithio i godi uchelgeisiau a gwella 

cyrhaeddiad addysgol 

 Gweithio gyda phlant a theuluoedd i fynd 

i’r afael â phroblemau’n gynnar  

 Cydweithio i helpu pobl agored i niwed i 

aros yn annibynnol 

 Cydweithio i ymdrin â phroblemau iechyd 

ac annog ffyrdd iach o fyw 

 Cydweithio i ddefnyddio ein hadnoddau 

yn y ffordd orau bosibl. 

Ein Blaenoriaethau ar 

gyfer gwella yn 2013-17  
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Blaenoriaeth   

ar gyfer Gwella  

Blaenoriaeth   

ar gyfer Gwella  

Blaenoriaeth   

ar gyfer Gwella  

Cydweithio i ddatblygu’r economi 

leol  

Cydweithio i godi uchelgeisiau a  

sbarduno cyflawniad addysgol 

Gweithio gyda phlant a theuluoedd i  

fynd i’r afael â phroblemau’n gynnar 

Byddwn yn: 

 parhau i roi prosiectau a rhaglenni adfywio allweddol ar waith i wella a datblygu ein  

heconomi; 

 gwella’r cyfleoedd a’r ddarpariaeth ar gyfer 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; a 

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

Byddwn yn: 

 gweithio gydag ysgolion a phartneriaid eraill i helpu plant a phobl ifanc i wella eu sgiliau 

darllen, ysgrifennu a rhif, fel bod ganddynt yr adnoddau priodol ar gyfer parhau i ddysgu ac 

ar gyfer y byd gwaith;  

 gweithio gydag ysgolion i wella presenoldeb mewn ysgolion cynradd ac uwchradd; a 

 parhau i wella’r amgylchedd dysgu drwy foderneiddio’r ystâd ysgolion. 

Byddwn yn: 

 defnyddio 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; 

 cydweithio 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; a 

 gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, teuluoedd a phob partner i alluogi pobl i 

gael neu gadw tai sy’n diwallu eu hanghenion. 
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Cydweithio i helpu pobl agored i                                                 

niwed i aros yn annibynnol 

Byddwn yn: 

 gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a phartneriaid, gan gynnwys y trydydd 

sector, i ddatblygu gwasanaethau mewn ffordd sy’n cynorthwyo pobl i aros yn annibynnol 

yn hirach a pheidio â defnyddio gwasanaethau statudol oni bai bod hynny’n hollol            

angenrheidiol; a 

 gweithio gyda’n holl bartneriaid presennol a phosibl i ddatblygu ystod o ddewisiadau llety a 

chymorth i bobl agored i niwed a phobl hŷn sydd ag angen cymorth i gyflawni neu gynnal 

Byddwn yn: 

 cyfleu negeseuon am fwyta’n iach yn lleoliadau’r blynyddoedd cynnar, megis ysgolion,       

sefydliadau ieuenctid, gwasanaethau hamdden a grwpiau cymunedol; 

 cydweithio â phartneriaid i roi sylw i faterion blaenoriaeth megis lles meddyliol, gordewdra       

yn ystod plentyndod, alcohol, ysmygu a chamddefnyddio sylweddau, yn enwedig ymhlith     

pobl ifanc; a 

 gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i ddatblygu gwasanaethau a chyfleoedd sy’n            

annog ac yn hybu gweithgarwch corfforol gydol oes, gan gynnwys defnyddio ein Hawliau  

Tramwy, llwybrau beicio, llwybrau cymunedol a mannau gwyrdd yn y modd gorau posibl. 

Cydweithio i ymdrin â phroblemau 

iechyd ac annog ffyrdd iach o fyw 

Cydweithio i ddefnyddio ein            

hadnoddau cystal â phosibl 

Byddwn yn: 

 cyflawni’r arbedion a nodwyd yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig;  

 bwrw ymlaen ag agenda gweddnewid y Cyngor drwy roi Rhaglen Newid Pen-y-bont ar Ogwr 

ar waith;  

 archwilio ffyrdd arloesol a hyblyg o ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys comisiynu; 

 gwneud y defnydd gorau o’n hasedau a’n technoleg;  

 datblygu gwaith datblygu sefydliadol cryfach i wella sgiliau gweithwyr a chaniatáu mwy o 

hyblygrwydd; a  

 gwella ein cyfathrebu â dinasyddion i ddeall eu hanghenion a’i gwneud yn haws iddynt 

ddefnyddio ein gwasanaethau. 

Blaenoriaeth   

ar gyfer Gwella  
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   Delivering the 

Want to know more? 

Mae’r Cynllun diwygiedig wedi nodi’r camau 

penodol y bydd y Cyngor yn eu cymryd yn 

ystod 2015-16 i gyflawni pob un o’r 

blaenoriaethau hyn.  

Cefnogir cyflawni’r cynllun hwn gan : 

 Strategaeth ariannol gref; 

 Cyfrifoldebau ac atebolrwydd clir yn 

ein cynlluniau busnes ar gyfer 

cyfarwyddiaethau a gwasanaethau; 

 Gweithdrefnau cadarn ar gyfer mesur 

a monitor perfformiad; 

 Cysylltiadau gwaith agos â 

sefydliadau partner; a 

 Adborth parhaus gan ddinasyddion a 

defnyddwyr gwasanaethau. 

Cyflawni’r cynllun hwn 

Cewch ddarllen y Cynllun Corfforaethol a 

gwybodaeth arall ar dudalennau 

blaenoriaethau a pherfformiad 

www.bridgend.gov.uk  

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm 

Gwella Corfforaethol: 

Ffôn: 01656 643643 

E-bost: improvement@bridgend.gov.uk 

Twitter: @BridgendCBC 

Ysgrifennwch at:  

Y Tîm Gwella Corfforaethol,                     

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 

Swyddfeydd Dinesig,                                   

Stryd yr Angel,                                               

Pen-y-bont ar Ogwr,                                          

CF31 4WB  
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