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Rhagair 

Dyma ein hadroddiad blynyddol am y flwyddyn 2014-15. Gobeithio y bydd o gymorth i chi. 

Mae ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2013-17 yn nodi ein gweledigaeth, sef yn gryno, gweithio gyda’n gilydd i wella bywydau pobl. Mae hefyd yn 

egluro pa gamau yr ydym yn bwriadu eu cymryd er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon. Rydym yn adolygu ein cynlluniau a’n haddewidion bob blwyddyn 

ac yn gwirio ein perfformiad yn rheolaidd. Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn asesu’r hyn a wnaethom yn 2014-15, yng ngoleuni’r hyn y dywedon ni y 

byddem yn ei wneud. 

Rydym yn defnyddio ystod o fesurau i weld pa mor dda y gwnaethom gyflawni ein haddewidion a’n hymrwymiadau. Mae’n bleser gennym adrodd ein 

bod, yn 2014-15, ymhlith y pum awdurdod lleol yng Nghymru a oedd wedi gwella fwyaf, ac ymhlith y naw a oedd wedi perfformio orau. Roeddem 

ymhlith y tri awdurdod uchaf am leihau oedi cyn trosglwyddo gofal, y pedwar uchaf am leihau swm y gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi, y pum 

uchaf am gynorthwyo oedolion sy’n byw yn y gymuned a’r chwe uchaf am ddenu pobl i’n canolfannau chwaraeon a hamdden.  

Rydym yn arbennig o falch o’r gwelliannau mewn addysg a gofal cymdeithasol i blant. Bu gwelliant mewn presenoldeb yn yr ysgol, mewn ysgolion 

cynradd ac uwchradd, o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol, a hynny diolch i gefnogaeth rhieni.  

Fe wnaethom gwblhau 81 y cant o’n hymrwymiadau ar gyfer y flwyddyn ac fe fethon ni o drwch blewyn yn unig mewn 19 y cant arall.  

Fe wnaethom gryn dipyn o ymdrech i helpu unigolion, teuluoedd a chymunedau i gymryd mwy o gyfrifoldeb am wella’u hiechyd a’u lles eu hunain. 

Rydym yn ymwybodol bod pobl a sefydliadau eraill ar wahân i’r Cyngor yn dylanwadu ar ansawdd bywydau pobl hefyd, felly fe weithion ni gydag ystod 

o bartneriaid i ddod o hyd i ffyrdd newydd a gwahanol o ddiwallu anghenion lleol a darparu gwasanaethau. Gallwch weld enghreifftiau yn yr adroddiad 

hwn.  

Gallwn ymfalchïo yn yr hyn a gyflawnwyd gennym yn 2014-15, gan ei fod yn dangos y 

gallwn wella pethau trwy gydweithio er bod llai a llai o adnoddau a thoriadau yn y cyllid. 

Os oes gennych unrhyw sylwadau, anfonwch hwy atom yn y cyfeiriad isod:  

Tîm Gwella Corfforaethol, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, 

CF31 4WB. 

E-bost: Improvement@bridgend.gov.uk 

Ffôn: (01656) 643224. 

Gallwch ofyn am yr adroddiad hwn mewn iaith neu fformat arall.   

 

 

 Y Cynghorydd Mel Nott 

Arweinydd y Cyngor 

Darren Mepham 

Prif Weithredwr 

 

mailto:Improvement@bridgend.gov.uk
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Adran 1 - Cyflwyniad  
 
Ym mis Ebrill 2013 fe gyhoeddon ni ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2013-17. Mae’r Cynllun yn nodi ein Blaenoriaethau Gwella, y 
canlyniadau yr ydym yn dymuno’u cyflawni erbyn 2017 a sut y byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo. Bob blwyddyn rydym yn adolygu’r 
cynllun a’n hymrwymiadau penodol ar gyfer y flwyddyn bresennol.   
 
Ein chwe amcan gwella

1
 yw:  

 

 

Mae ein hadroddiad blynyddol yn rhoi cyfrif o’r hyn y gwnaethom 
ei gyflawni ar y cyd yn 2014-15 o’i gymharu â’r hyn y gwnaethom 
ymrwymo i’w wneud yn y flwyddyn honno, fel a nodir yn y Cynllun, 
gan ganolbwyntio ar ganlyniadau. Rydym yn defnyddio’r symbolau 
canlynol i ddynodi’r cynnydd a wnaed gennym mewn perthynas â’r 
dangosyddion llwyddiant a’r ymrwymiadau:  

 
    wedi cyflawni’r gwelliant arfaethedig neu gyrraedd y targed  

    (G=Gwyrdd) 

    wedi cyflawni’r gwelliant arfaethedig neu gyrraedd y targed gan   

    mwyaf (A=Ambr) 

    wedi methu â chyflawni’r gwelliant arfaethedig neu gyrraedd y      

    targed gan mwyaf (C=Coch) 

     dim data ar gael 

 

 

                                                           
Y chwe amcan gwella yma yw ein hamcanion gwella dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. 
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Crynodeb o’n Perfformiad yn 2014-15  
 

Cynnydd mewn perthynas â’r Ymrwymiadau 
 
Yn ein Cynllun Corfforaethol, ein hymrwymiadau yw’r darnau allweddol o waith yr ydym yn bwriadu eu cwblhau. Yn 2014-15, fe 
wnaethom 58 o ymrwymiadau.  

  
 
 
 
 
O’r ymrwymiadau hyn: 

 fe wnaeth 47 (81%) gyflawni’r gwelliant arfaethedig; 

 fe wnaeth 11 (19%) gyflawni’r gwelliant arfaethedig gan 
 mwyaf;  

 fe wnaeth 0 (0%) fethu â chyflawni’r gwelliant 
 arfaethedig gan mwyaf. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

81% 

19% 

Ymrwymiadau ar gyfer 2014-15 

Wedi'i Gyflawni

Wedi'i Gyflawni
Gan Mwyaf



6 
 

 
 

Blaenoriaethau Gwella 
Ymrwymiadau 

CYFANSWM C A G 

Blaenoriaeth Un: Gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu’r economi leol 

10  0 2 8 

  0% 20% 80% 

Blaenoriaeth Dau: Gweithio gyda’n gilydd i godi uchelgeisiau a chynyddu cyflawniad 
addysgol  

9 0  2 7 

  0% 22% 78% 

Blaenoriaeth Tri: Gweithio gyda phlant a theuluoedd i fynd i’r afael â phroblemau’n 
gynnar  

8  0 2 6 

  0% 25% 75% 

Blaenoriaeth Pedwar: Gweithio gyda’n gilydd i helpu pobl agored i niwed i barhau i fod 
yn annibynnol  

11  0 3 8 

  0% 27% 73% 

Blaenoriaeth Pump: Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â materion iechyd ac annog 
pobl i fabwysiadu ffyrdd iach o fyw  

8  0 1 7 

  0% 13% 88% 

Blaenoriaeth Chwech: Gweithio gyda’n gilydd i wneud y defnydd gorau o’n 
hadnoddau  

12 0 1 11 

  
 

8% 92% 

Cyfanswm yr Ymrwymiadau mewn perthynas â’r holl Flaenoriaethau Gwella   

58 0 11 47 

  0% 19% 81% 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Dangosyddion Llwyddiant 
 
Fe wnaethom adnabod 69 o ddangosyddion ar gyfer 2014-15. 
Ymhlith y 69 o ddangosyddion fe ddiffinion ni 38 o fesurau i 
werthuso ein llwyddiant ar y cyd yn ystod y flwyddyn.  
 
O’r 38 o fesurau hyn: 

 fe wnaethom gyrraedd y targed neu fynd y tu hwnt iddo ar  
           gyfer 28 (74%); 

 fe wnaethom gyrraedd y targed gan mwyaf ar gyfer 7  
           (18%); 

 fe wnaethom fethu â chyrraedd y targed gan mwyaf ar 
gyfer 2 (5%); 

 nid oedd data ar gael ar gyfer 1 (3%). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74% 

18% 

5% 
3% 

Mesurau Llwyddiant 2014-15 

wedi'i gyrraedd

wedi'i gyrraedd gan
mwyaf

wedi methu â'i
gyrraedd gan
mwyaf

dim data
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Mae’r tabl isod yn dangos perfformiad y mesurau llwyddiant hyn mewn perthynas â phob un o’n blaenoriaethau gwella.  

 

Blaenoriaethau Gwella 
Dangosyddion Llwyddiant 

CYFANSWM C A G 
Dim 
Data 

Blaenoriaeth Un: Gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu’r 
economi leol 

9 1 3 5 0 

 
11% 33% 56% 0% 

Blaenoriaeth Dau: Gweithio gyda’n gilydd i godi uchelgeisiau 
a chynyddu cyflawniad addysgol  

8 1 1 6 0 

 
12.5% 12.5% 75% 0% 

Blaenoriaeth Tri: Gweithio gyda phlant a theuluoedd i fynd i’r 
afael â phroblemau’n gynnar 

6 0 1 5 0 

 
0% 17% 83% 0% 

Blaenoriaeth Pedwar: Gweithio gyda’n gilydd i helpu pobl 
agored i niwed i barhau i fod yn annibynnol  

5 0 0 5 0 

 
0% 0% 100% 0% 

Blaenoriaeth Pump: Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â 
materion iechyd ac annog pobl i fabwysiadu ffyrdd iach o 
fyw 2 

5 0 2 2 1 

 
0% 40% 40% 20% 

Blaenoriaeth Chwech: Gweithio gyda’n gilydd i wneud y 
defnydd gorau o’n hadnoddau 

5 0 0 5 0 

 
0% 0% 100% 0% 

Cyfanswm yr Ymrwymiadau mewn perthynas â’r holl 
Flaenoriaethau Gwella   

 

38 2 7 28 1 

 5% 18% 74% 3% 

 
Caiff gwybodaeth fanwl a dadansoddiad manwl ar gyfer pob un o’r 69 o ddangosyddion llwyddiant a mesurau statudol eraill eu cyhoeddi 

ar wahân ar wefan y Cyngor www.bridgend.gov.uk yn yr adran ‘Perfformiad a Blaenoriaethau’r Cyngor’.  

 

  
 
 
 
                                                           
2
  Dim data newydd ynghylch disgwyliad oes iach ers 2009 

http://www.bridgend.gov.uk/
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Perfformiad mewn perthynas â’r Dangosyddion Cenedlaethol yn 2014-15 
 
Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru a’r Uned Ddata Llywodraeth Leol yn cyhoeddi ystod o ddangosyddion perfformiad cenedlaethol 
sy’n galluogi dinasyddion i gymharu sut y perfformiodd eu hawdurdod lleol hwy o’i gymharu â’r 21 awdurdod lleol arall yng Nghymru ar 
draws ystod o wasanaethau allweddol. Ar y cyfan, casglwyd data mewn perthynas â deugain a thri (43) o ddangosyddion yn 
genedlaethol. O’r rhain, dim ond 41 o ddangosyddion oedd â data y gellid ei gymharu â data’r llynedd gan fod un dangosydd yn newydd 
ar gyfer 2014-15. Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, roedd un dangosydd arall yn amherthnasol ac felly 40 yw 
cyfanswm ein dangosyddion cymaradwy. 
 
Yn 2014-15, roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y pumed safle o ran yr awdurdodau lleol a oedd wedi gwella fwyaf 
yng Nghymru. Roedd y gwelliant ym mherfformiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr un fath â’r cyfartaledd yng Nghymru 
gan ei fod wedi gwella ar gyfer 63% o’r dangosyddion (pan gaiff y perfformiad ei fesur gan ddefnyddio 41 o ddangosyddion). Fodd 
bynnag, mae’r gwelliant ym mherfformiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn codi uwchlaw’r cyfartaledd ar gyfer Cymru i 
65% pan gaiff y perfformiad ei fesur gan ddefnyddio 40 o ddangosyddion.  
 

 Roedd 26 (63%) yn dangos gwelliant;   

 Arhosodd 13 (32.5%) yr un fath; ac  

 Roedd 1 (2.5%) yn dangos dirywiad. 
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Mae’r siart canlynol yn amlygu’r meysydd lle bu gwelliant yn ein perfformiad o’i gymharu â 2013-14 
 

.  
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Pan ydym yn ystyried safle Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer darparu ystod o wasanaethau, ni yw’r 9
fed

 awdurdod 
lleol gorau yng Nghymru, gyda 31.7% o’n dangosyddion cenedlaethol yn y chwarter (neu chwartel) uchaf, tra bo 19.5% wedi diweddu yn 
y chwarter isaf. Mae’r tabl canlynol yn dangos ein safle terfynol o ran y chwartelau o’i gymharu â’r holl awdurdodau lleol yng Nghymru.  
 

 

Safle Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o ran y 
Chwartelau 

1af 2il 3ydd 4ydd Cyfanswm 

Cyfanswm y Cwbl 
Canran 31.7% 22% 26.8% 19.5%  

Gwerth 13 9 11 8 41 

Adnoddau Dynol 
Canran 0% 0% 0% 100%  

Gwerth 0 0 0 1 1 

Hamdden a Diwylliant 
Canran 50% 0% 50% 0%  

Gwerth 1 0 1 0 2 

Cynllunio a Rheoleiddio 
Canran 0% 0% 50% 50%  

Gwerth 0 0 1 1 2 

Yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth 
Canran 33% 33% 17% 17%  

Gwerth 2 2 1 1 6 

Tai 
Canran 50% 50% 0% 0%  

Gwerth 1 1 0 0 2 

Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant) 
Canran 33% 28% 28% 11%  

Gwerth 6 5 5 2 18 

Addysg 
Canran 30% 10% 30% 30%  

Gwerth 3 1 3 3 10 

 

Mae gwybodaeth fanwl am bob un o’n dangosyddion wedi’i chynnwys yn y rhestr lawn o ddangosyddion a gyhoeddir ar wahân ar wefan 
y Cyngor www.bridgend.gov.uk yn yr adran ‘Perfformiad a Blaenoriaethau’r Cyngor’.   

 
 
 
 

http://www.bridgend.gov.uk/
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Adran 2 – Cynnydd tuag at gyflawni ein Blaenoriaethau Gwella 
Yn yr adran hon, rydym yn asesu ein perfformiad mewn perthynas â’r ymrwymiadau a wnaethom dan bob un o’n blaenoriaethau gwella 
ar gyfer 2014-15.   

 

Blaenoriaeth Gwella Un: Gweithio gyda’n gilydd i 

ddatblygu’r economi leol 

  

Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym Mwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr erbyn mis Mawrth 2017?  

 

 

Rydym yn dymuno bod â chanolau trefi, safleoedd busnes 
a rhwydweithiau cludiant a chyfathrebu sy’n diwallu 
anghenion trigolion, busnesau ac ymwelwyr, gan sicrhau 
mynediad at gyfleoedd cyflogaeth sy’n amrywiol ac yn 
ddiogel yn yr hirdymor. 

 

 



13 
 

Sut wnaethom ni yn 2014-15?  

Fe wnaethom gynnydd tuag at gyflawni’r flaenoriaeth gwella hon. Fe ddywedon ni y byddem yn ”parhau i adfywio canolau ein trefi, yn 
mynd ati mewn ffordd weithredol i chwilio am gyfleoedd cyllido newydd ac annog buddsoddiadau newydd i helpu i hybu ein heconomi 
leol, yn darparu cyfleoedd cyflogaeth ychwanegol ac yn denu mwy o ymwelwyr i’r fwrdeistref sirol”.  
 
Trwy weithio gyda’n gilydd fe wnaethom y canlynol 

 cwblhau’r rhaglen o welliannau yng nghanol tref Pen-y-bont a dechrau rhaglen bellach o waith adfywio ym Maesteg a Phen-y-bont a 
ninnau wedi sicrhau cyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru;   

 ailddatblygu Marina Porthcawl, sy’n gwbl weithredol, er bod oedi o hyd gyda’r prif gynllun adfywio ym Mhorthcawl;  

 gweithio gyda 9 cyflogwr, a hynny’n arwain at greu 52 o swyddi newydd trwy Raglen Cyflogaeth a Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr; a 

 denu bron i 630,000 yn fwy o ymwelwyr i’r Fwrdeistref na’r llynedd, creu £7 miliwn yn fwy o refeniw gan dwristiaid a chynnal 
Pencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn Prydain yn y Fwrdeistref yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl. 

 

Cynnydd mewn perthynas â’r Dangosyddion Llwyddiant 
Fe wnaethom adnabod 9 o ddangosyddion i fesur llwyddiant. Er bod y rhan fwyaf o’r dangosyddion hyn yn rhai hirdymor ac er bod angen 

cydymdrech i wella’n perfformiad mewn perthynas â hwy, fe ddewison ni’r dangosyddion i roi arwydd i ni o gyflwr cymdeithasol ac 

economaidd y fwrdeistref sy’n cael effaith uniongyrchol ar fywydau ein dinasyddion. Cafodd y targedau mewn perthynas â’r rhan fwyaf o’r 

dangosyddion hynny eu cyrraedd neu eu methu o drwch blewyn (gweler y tabl isod). 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni? 
Golau 
Traffig 

Mae’r cyfraddau cyflogaeth a chyflogaeth ieuenctid 
yn gwella mewn perthynas â’r cyfartaledd 
cenedlaethol 

Gostyngodd y ganran o’r boblogaeth o oedran gweithio sydd mewn 
cyflogaeth o 72.1% yn 2013-14 i 69.8% yn 2014-15. Gostyngodd y 
gyfradd gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc o 49.5% i 46% ar ddiwedd mis 
Mawrth 2015. 

 

Mae nifer y bobl sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith yn 
gostwng 

Gostyngodd nifer y bobl sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith i 2.2% ym 
mis Mawrth 2014 o’i gymharu â 3.1% ar gyfer y flwyddyn flaenorol.   

Mae’r ganran o’r plant sy’n byw mewn aelwydydd lle 
nad oes unrhyw un yn gweithio’n cwympo 

Roedd y data diweddaraf (2013) yn dangos bod y ganran o’r plant 
mewn aelwydydd heb waith wedi cynyddu o 17.5% yn 2012 i 20% yn  
2013.  

 

Mae’r ganran o’r plant sy’n byw mewn aelwydydd 
incwm isel yn gostwng 

Cynyddodd y ganran o’r plant mewn aelwydydd â llai na 60% o’r incwm 
cyfartalog o 21% yn 2012 i 22.2% yn 2014.   

 

A 

A 

C 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Ymrwymiadau ar gyfer 2014-15 
Cafodd y rhan fwyaf o’r ymrwymiadau ar gyfer y Flaenoriaeth Gwella hon eu cwblhau fel a nodir isod. 
 

Fe wnaethom gwblhau rhaglen o welliannau a oedd yn werth £9 miliwn yng nghanol tref Pen-y-bont ar amser ac o fewn y gyllideb. 
Roedd y rhaglen, a gafodd ei hariannu’n bennaf â Grant Ewropeaidd a chyllid gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys gwelliannau yn Stryd 
Nolton, Heol y Llys, Heol y Dderwen, Heol Merthyr Mawr (Gogledd), Y Rhiw ac Elder Place. Roedd hyn yn cynnwys cynlluniau ffyrdd 
newydd, mesurau diogelwch cerddwyr, hygyrchedd gwell a mannau parcio ar y stryd yn Stryd Nolton i gefnogi gweithgareddau 
masnachu arhosiad byr.   

 

Fe ddechreuon ni’r cynllun gwerth £35 miliwn i adfywio canol tref Pen-y-bont gyda grant o £6 miliwn gan Lywodraeth Cymru dan ei 
rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid. Denodd y grant £29 miliwn pellach mewn buddsoddiadau, y mae £21 miliwn ohono’n gyllid 
gan y sector preifat. Mae’r prif brosiect yn waith gwerth £10 miliwn i ailddatblygu Maes Parcio’r Rhiw fel datblygiad tai fforddiadwy a 
maes parcio aml-lawr sydd i fod i gael ei gwblhau yn 2017. Nod y rhaglen ehangach yw cefnogi busnesau yng nghanol y dref ac annog 
mwy o bobl i fyw yng nghanol y dref neu’n agos ato. Mae’r cynllun yn cynnwys adeiladu ac addasu lloriau uwch mewn adeiladau i 
ddarparu 250 o unedau ychwanegol o lety byw ar gyrion canol y dref. Mae’n braf nodi bod y trefniadau rheoli prosiect wedi cael eu 

Mae Gwerth Ychwanegol Crynswth (GVA) y pen yn 
codi 

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf i gael eu cyhoeddi (Rhagfyr 2014), cododd 
Gwerth Ychwanegol Crynswth o £15,334 yn 2012 i £15,593 yn 2013. 

 A 
 

Mae Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario (GDHI) y 
pen yn cynyddu 

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf i gael eu cyhoeddi (Mai 2015) cododd 
Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario o £14,513 yn 2012 i £14,773 yn 
2013. 

 

Mae cyfanswm y refeniw sy’n dod i mewn i’r 
fwrdeistref o ganlyniad i dwristiaeth yn tyfu 

Cynyddodd y refeniw o ganlyniad i dwristiaeth o £289 miliwn yn 2013-
14 i £306.6 miliwn yn 2014-15.    

Mae nifer yr ymwelwyr â’r fwrdeistref sirol yn 
cynyddu 

Ar y cyfan, cynyddodd cyfanswm yr ymwelwyr â’r Fwrdeistref o 
8,700,216 yn 2013-14 i 9,330,155 yn 2014-15.    

 

Mae’r ganran o’r ffyrdd ar y cyfan sydd mewn cyflwr 
gwael yn gostwng 

Roedd 7.7% o ffyrdd A, B ac C mewn cyflwr gwael yn 2014-15, o’i 
gymharu â 6.9% yn 2013-14. Rydym yn dal i fod ymhlith y 9 awdurdod 
lleol uchaf.  

 

1.1 Cwblhau’r rhaglen gyfredol o waith adfywio yng nghanol tref Pen-y-bont 
 

1.2 
Dechrau rhaglen newydd o waith i ddatblygu safleoedd adwerthu, swyddfeydd a safleoedd preswyl yng 
nghanol tref Pen-y-bont yn amodol ar lwyddiant ein cynnig am gyllid i Lywodraeth Cymru 

 

G 

G 

G 

G 

A 

G 
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harchwilio’n annibynnol ac wedi cael sgôr sy’n gosod y Cyngor yn gydradd gyntaf ymhlith yr holl awdurdodau lleol dan y rhaglen Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid dros Gymru gyfan.   

 

Roedd y cynnig gwreiddiol ar gyfer ailddatblygu Ardal y Glannau ym Mhorthcawl yn cynnwys adeiladu archfarchnad. Gan na chafodd 
hynny ei wireddu, rydym yn parhau i drafod gyda’r tirfeddianwyr a’r asiantau i ganfod opsiynau eraill i ddatblygu’r safle. Er gwaethaf yr 
angen i ailystyried y rhan hon o’r rhaglen ailddatblygu, fe symudon ni ymlaen yn llwyddiannus gyda nifer o brosiectau adfywio.   
  
Mae Menter Treftadaeth Treflun Porthcawl a’r broses o werthu adeilad Jennings ar y trywydd iawn i gyrraedd y targed. Mae’r gwaith i 
adfywio ardal yr Harbwr yn cynnwys adeilad Jennings, Tŵr Gwylio’r Peilot a’r Tollty, sydd ill tri’n adeiladau rhestredig a fydd yn cael eu 
haddasu i safon uchel. Bydd adeilad Jennings yn cael ei addasu i greu 3 uned hamdden fasnachol ar y llawr gwaelod gan gynnwys caffi 
a bwyty bistro gydag unedau byw/gweithio ar y lloriau uchaf ar gyfer y diwydiannau creadigol. Bydd Tŵr Gwylio’r Peilot yn cael ei adfer 
i’w ddefnydd gwreiddiol ac yn cael ei ddefnyddio gan National Coastwatch, tra bydd y Tollty’n cael ei ddefnyddio fel gweithrediad 
masnachol. Bydd y cynllun cyfan yn creu atyniad yn ardal y glannau gydag adeilad Jennings yn darparu 80 o swyddi parhaol yn ôl yr 
amcangyfrif.  
 
Cafodd Marina Porthcawl ei gwblhau’n llwyddiannus. Mae’r Marina’n llawn, gyda 65 o angorfeydd parhaol a 5 angorfa ar gyfer ymwelwyr. 
Mae rhestr aros yn bodoli ar hyn o bryd. Rydym wedi bod yn cydweithio’n agos gyda mudiad yn y trydydd sector a Croeso Cymru hefyd i 
ddatblygu cynnig ar gyfer canolfan fôr newydd yn Cosy Corner.    
 
Mae cynigion yn cael eu datblygu ar hyn o bryd i gefnogi nod Porthcawl i letya Pencampwriaeth Golff Agored Prydain. Mae Porthcawl yn 
un o 3 lleoliad yn unig yn Ne Ddwyrain Cymru sy’n cael eu blaenoriaethu gan Croeso Cymru.   
 
Bu’r Cyngor yn llwyddiannus gyda chais am gyllid grant (£300,000) dan Gronfa Cymunedau Arfordirol y Gronfa Loteri Fawr i ddatblygu 
llwybr beiciau a cherddwyr o Draeth y Rest i Trecco Bay, gan gynnwys cynllun llogi beiciau newydd, ac mae’r gwaith i fod i ddechrau yn 
ystod 2015.  
 

O ganlyniad i amgylchiadau nas rhagwelwyd, bu’n rhaid inni ailwerthuso ein cynllun i ddatblygu safle Heol Ewenni yn ystod y f lwyddyn ac 
fe wnaethom ailbennu ffocws ein hymdrechion ar gyfer datblygiadau pellach yng Nghwm Llynfi. Mae’r cynllun adfywio ar gyfer safle Heol 
Ewenni yn dal yn fyw (er nad yw’n rhan o’r cytundeb ariannu gyda Llywodraeth Cymru mwyach). Ein targed ar gyfer eleni yw trafod 
telerau ar gyfer gwerthu’r tir hwn i’w ailddatblygu.   

1.3 Ailwerthuso opsiynau datblygu a pharhau i reoli prosiectau adfywio ym Mhorthcawl 
 

1.4 
Dechrau datblygu safle Heol Ewenni ym Maesteg a datblygu cynigion ar gyfer datblygiadau pellach yng 
Nghwm Llynfi   
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Diolch i fenthyciad o £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru, bu’n bosibl i ni gynnal ymchwiliadau safle a gwneud gwaith adfer tir ar 3 safle 
yng Nghwm Llynfi. Ein nod yn y pen draw yw marchnata a gwerthu’r safleoedd ar gyfer datblygiadau tai newydd. Mae’r ymchwiliadau 
safle ar y trywydd iawn i gael eu cwblhau yn unol â’r targed a gallai’r gwaith adfer tir ddechrau erbyn diwedd 2015/16.  

Cafodd mwy na 10 swydd eu creu’n lleol y llynedd trwy brosiect rhanbarthol Datblygu Economaidd Cymunedol De Ddwyrain Cymru 
(SEWCED) sy’n cefnogi mentrau cymdeithasol lleol. Dros y 3 blynedd y bu’r prosiect yn weithredol, cafodd rhyw 25 o sefydliadau 
gymorth gan greu 55 o swyddi lleol. Rydym yn parhau i weithio gyda’r 10 Awdurdod Lleol sy’n rhan o grŵp Cyfarwyddwyr yr Amgylchedd 
ac Adfywio De Ddwyrain Cymru (SEWDER) i sefydlu prosiect cenedlaethol neu ranbarthol a fydd yn dechrau yn 2015-16. Fodd bynnag, 
oherwydd cyfyngiadau ar y cyllid gall fod yn anodd cyrraedd targedau yn y dyfodol.   
 

Fe wnaethom wella ein hisadeiledd ar gyfer cerddwyr a beiciau trwy’r Grant ‘Llwybrau Diogel mewn Cymunedau’ yn Ysgol Gyfun Cynffig, 
Ysgol Gynradd Corneli, Ysgol Gynradd Porthcawl ac Ysgol Gynradd Tremaen. Roedd y gwaith yn cynnwys uwchraddio llwybrau beiciau 
neu osod rhai newydd dros gyfanswm pellter o 2,167 metr yn ogystal â darparu 165 o fannau parcio beiciau ar draws y pedair ysgol. 
Fodd bynnag, oherwydd y gostyngiad o £120,000 yn y cyllid i gefnogi gwasanaethau bysiau lleol, cafodd rhai gwasanaethau ar draws y 
Fwrdeistref eu lleihau neu eu dirwyn i ben.   

Cafodd ein rhaglen gwella priffyrdd dair blynedd a ariannwyd â grant gan Lywodraeth Cymru ei chwblhau gan mwyaf. Cafodd ychydig 
bach o waith a oedd ar ei hôl hi ei gwblhau yn haf 2015. O ganlyniad i hyn roedd cyflwr cyffredinol y ffyrdd yn well na’r disgwyl, gyda 
gwelliant yng nghyflwr ein ffyrdd (B).  
 

Yn ystod 2013-14, gofynnon ni i bobl lenwi holiadur byr mewn ystod o fannau i gael gwybod am eu hanghenion dysgu. Fe ddefnyddion 
ni’r canfyddiadau i gynllunio ein cwricwlwm ar gyfer 2014-15. Ynghyd â’n partneriaid gan gynnwys Coleg Pen-y-bont, Cymdeithas 
Addysg y Gweithwyr a BAVO, fe ddarparon ni 230 o gyrsiau byr a hir i wella rhagolygon cyflogaeth pobl. 
 
Fe weithion ni mewn partneriaeth gyda phrosiect BESP Cymunedau yn Gyntaf (Rhaglen Cyflogaeth a Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr) a 
brofodd yn arbennig o lwyddiannus. Fe weithion ni gyda naw o gyflogwyr lleol i bennu’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol ar gyfer 

1.5 
Gweithio gydag awdurdodau lleol cyfagos i roi cymorth â ffocws i fusnesau i’w helpu i fuddsoddi a chreu 
swyddi 

 

1.6 
Gwella cysylltiadau cludiant, cysylltiadau ar gyfer cerddwyr a chysylltiadau beicio rhwng y rhwydwaith 
bysiau a rheilffyrdd a safleoedd cyflogaeth ac addysg 

 

1.7 Cwblhau blwyddyn olaf y rhaglen gwella priffyrdd dair blynedd i wella cyflwr ein ffyrdd 
 

1.8 
Ymgysylltu â phobl a chymunedau i ddeall eu hanghenion dysgu fel bod cyrsiau’n cael eu datblygu sy’n 
diwallu’r anghenion hynny a bod rhagolygon cyflogaeth yn cael eu gwella   

 
G 

A 
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swyddi. Aeth saith o’r cyflogwyr hynny ati i recriwtio 52 o bobl leol yn uniongyrchol trwy’r bartneriaeth, gydag un cyflogwr yn recriwtio 25 o 
bobl trwy’r broses.  

  

Gyda’n cymorth ni, fe weithredodd Partneriaeth Cyswllt â Chyflogwyr Pen-y-bont ar Ogwr (BELP) dros 40 o glybiau gwaith ledled 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2014-15 ac o ganlyniad fe ymgymerodd 130 o bobl â chyflogaeth yn ystod y cyfnod hwnnw.    

 

Cyfarfu’r Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan a’r Bartneriaeth Arfordirol yn ystod y flwyddyn i roi cymorth i gyflawni Strategaeth Twristiaeth Pen-
y-bont ar Ogwr ac i ystyried gwaith i gynllunio, datblygu a rheoli’r Parth Arfordirol. Comisiynwyd ymchwil i ategu ceisiadau am gyllid i 
helpu i dyfu ein heconomi twristiaeth a chreu swyddi.  

 

Rhoddwyd cymorth i ryw 41 o ddigwyddiadau, trwy gyswllt â’r Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Digwyddiadau ar gyfer cyngor a chymorth 
a/neu drwy fynediad at gyllid o’r Gronfa Digwyddiadau Cymorth Ymwelwyr. Roedd Pencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn Prydain 2014 
yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl yn arbennig o lwyddiannus ac fe greodd £2.16 miliwn i’r economi leol, gyda 389 miliwn o 
aelwydydd o amgylch y byd yn gwylio’r digwyddiad. Roedd gwerth y sylw a gafodd y digwyddiad yn y cyfryngau’n £11.5 miliwn bron 
iawn. 

 

Beth yw ein heriau ar gyfer 2015-16 a sut fyddwn ni’n ymateb? 

Bydd toriadau ariannol yn parhau i gael effaith ar ddarparu gwasanaethau. Byddwn yn parhau i geisio lliniaru’r effaith hon lle bynnag y 
bo’n bosibl mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys gweithredu modelau darparu diwygiedig a chreu arbedion effeithlonrwydd pellach. 
Mae ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer 2015-16 fel a ganlyn: 

Byddwn yn:  

 datblygu cynigion a sicrhau cyllid ar gyfer y cam nesaf mewn prosiectau adfywio trefol trwy Raglen Gydgyfeirio’r UE, hyd at 2020; 

 parhau i weithredu’r cam cyntaf mewn nifer o brosiectau adfer tir a datblygu allweddol ym Maesteg a Chwm Llynfi;  

 parhau i weithredu rhaglen adfywio gyfansawdd yng nghanol tref Pen-y-bont;  

 ailwerthuso opsiynau datblygu ar gyfer adfywio ym Mhorthcawl;  

 dechrau gweithredu Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 gan weithio gyda chymunedau gwledig a phartneriaid tuag at gyflawni 
cymunedau gwledig hunangynhaliol, mentrau gwledig sydd wedi arallgyfeirio ac economïau gwledig ffyniannus;  

 rhoi cymorth â ffocws pendant i fusnesau a chefnogi mentrau cymdeithasol i’w helpu i fuddsoddi a chreu swyddi;  

1.9 
Sefydlu darpariaeth ledled y fwrdeistref sirol gyda phartneriaid a fydd yn helpu pobl i ennill sgiliau a chael 
hyfforddiant sy’n arwain at gyflogaeth 

 

1.10 
Sefydlu Partneriaeth Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr a gweithio gyda phartneriaid i wella llety, atyniadau a 
digwyddiadau   

 

G 
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 ymgysylltu â phobl a chymunedau i ddeall eu hanghenion dysgu fel y comisiynir darpariaeth dysgu oedolion yn y gymuned sy’n 
diwallu eu hanghenion a bod rhagolygon cyflogaeth yn cael eu gwella;  

 parhau â gwelliannau mewn cysylltiadau cludiant, cysylltiadau ar gyfer cerddwyr a chysylltiadau beicio rhwng y rhwydwaith bysiau 
a rheilffyrdd a safleoedd cyflogaeth ac addysg gan gynnwys cynlluniau ym Mhen-y-bont, Maesteg a Phorthcawl; ac  

 adnabod a gweithredu gwelliannau ffisegol i’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus a llwybrau beiciau gan ddefnyddio cyllid o 
Raglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy Llywodraeth Cymru a chyllid grant arall.  
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Blaenoriaeth Gwella Dau: Gweithio gyda’n gilydd i godi 

uchelgeisiau a chynyddu cyflawniad addysgol 

 

  

Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym 
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
erbyn mis Mawrth 2017? 

 Rydym yn dymuno sicrhau, trwy weithio 
mewn partneriaeth gydag ysgolion, colegau 
a darparwyr hyfforddiant lleol, bod ein plant 
a phobl ifanc yn cyflawni gwelliannau i’w 
canlyniadau addysgol, yn ennill 
cymwysterau ac yn cael hyfforddiant.  

Erbyn 2017, rydym ni am i bob ysgol fod yn 
gwella yn ôl cyfradd sy’n llawer cyflymach 
fel bod o leiaf ddwy ran o dair o’r bobl ifanc 
yn cyflawni isafswm o bum TGAU â Gradd 
A*-C neu gymwysterau cyfwerth, gan 
gynnwys Cymraeg/Saesneg a mathemateg, 
a bod y bwlch mewn llythrennedd a rhifedd 
rhwng y rheiny sy’n derbyn prydau ysgol am 
ddim a’r rheiny nad ydynt yn derbyn prydau 
ysgol am ddim yn cael ei leihau. 



20 
 

Sut wnaethom ni yn 2014-15?  
 
Fe wnaethom gynnydd da tuag at gyflawni’r flaenoriaeth gwella hon.  

Roeddem am sicrhau newid mawr yn y gyfradd wella fel bod plant yn meddu ar lythrennedd a rhifedd gweithredol ar ddiwedd eu haddysg 
gynradd a bod o leiaf 60% o’r bobl ifanc yn cyflawni’r lefel cymwysterau a ddisgwylir ganddynt mewn TGAU erbyn mis Medi 2015. 

Yn 2014-15 

 fe gynyddodd y ganran o’r disgyblion a oedd yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd ar ddiwedd eu haddysg gynradd o 82.6% yn 
2013-14 i 86.2% yn 2014-15; 

 gadawodd 99.9% o’r disgyblion addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig-ar-waith gyda chymhwyster allanol cymeradwy; 
a 

 chyflawnodd 59.4% (data dros dro) o’n disgyblion isafswm o bum TGAU â Gradd A*- C neu gymhwyster cyfwerth, gan gynnwys 
Cymraeg/Saesneg a mathemateg, sy’n uwch na’r cyfartaledd o 57.6% ar gyfer Cymru (data dros dro

 3
).  

 

Cynnydd mewn perthynas â’r Dangosyddion Llwyddiant 
Fe wnaethom adnabod 8 o ddangosyddion i fesur llwyddiant a gwelwyd gwelliant mewn perthynas â’r mwyafrif o’r rhain fel a nodir isod.   
 

                                                           
3
 Ni fydd y ffigyrau terfynol ar gael tan fis Rhagfyr 2015 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni? 
Golau 
Traffig 

Mae’r rhan fwyaf o blant yn gallu darllen, ysgrifennu 
a chyfrif i lefel o sgil sy’n angenrheidiol i lwyddo 
mewn bywyd, erbyn yr amser eu bod yn cwblhau eu 
haddysg gynradd 

Cynyddodd y ganran o’r disgyblion sy’n cyflawni’r Dangosydd Pynciau 
Craidd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, yn ôl yr Asesiad Athro, o 
86.20% yn 2013-14 i 87.6% yn 2014-15. 

 

Mae lefelau cyrhaeddiad ar gyfer disgyblion ym 
mhob ardal ledled y fwrdeistref sirol yn cynyddu 

Cododd cyrhaeddiad addysgol ar gyfer yr holl ddisgyblion yn 2014-15 
yng Nghyfnod Allweddol 2 (ysgolion cynradd), Cyfnod Allweddol 3 a 
Chyfnod Allweddol 4 (TGAU).  

 

Mae ein plant yn cyflawni’r lefel cymwysterau a 
ddisgwylir ganddynt mewn TGAU 

Mae data dros dro’n dangos bod y ganran o’r disgyblion sy’n 
cyflawni’r trothwy Lefel 2 gan gynnwys TGAU â Gradd A*-C mewn 
Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg a mathemateg wedi cynyddu o 
54.8% yn 2013-14 i 59.40% yn 2014-15, gan gyrraedd targed ein 
consortiwm addysg o 55% ond gan fethu o drwch blewyn â chyrraedd 

 

G 

G 

A 



21 
 

 

 
 
 
 
 

ein targed heriol ni ein hunain, sef 60%.  

Mae plant sy’n cael prydau ysgol am ddim yn cael 
yr un faint o lwyddiant trwy gydol eu haddysg â’r 
rhai nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim 

Yn y rhan fwyaf o ysgolion, cafodd perfformiad plant sy’n cael prydau 
ysgol am ddim ei gynnal neu ei wella ond gan nad oedd perfformiad 
yn gyson ar draws yr holl ysgolion, cafwyd cynnydd o 4.6% yn y 
gwahaniaeth canrannol o ran cyflawni’r trothwy Lefel 2 gan gynnwys 
TGAU Gradd A*-C mewn Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg a 
mathemateg rhwng plant sy’n cael prydau ysgol am ddim a’r rhai nad 
ydynt yn cael prydau ysgol am ddim ym mlwyddyn academaidd 2013-
14.  
Bydd ysgolion yn parhau i weithio gyda’u hymgynghorwyr her i wella 
perfformiad disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim a bydd y maes 
targed hwn yn dal i fod yn ffocws allweddol i ysgolion uwchradd. 

 

Mae plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn 
derbyn y cymorth y mae ei angen arnynt 

Fe ostyngodd y bwlch yn y ganran o’r disgyblion sy’n cyflawni lefel 4 
neu uwch mewn Cymraeg/Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth ar 
ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 rhwng disgyblion ag anghenion addysgol 
arbennig a’r rhai heb anghenion addysgol arbennig o 47.31% yn 
2013-14 i 40.15% yn 2014-15. 

 

Mae ein plant sydd wedi gadael yr ysgol yn camu 
ymlaen i addysg bellach, yn dod o hyd i gyflogaeth 
neu’n cael rhyw fath o hyfforddiant 

Fe wellodd y ganran o’r ymadawyr Blwyddyn 11 o ysgolion yn yr 
Awdurdod a adnabuwyd fel rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant yn Ystadegau Arolwg Blynyddol Gyrfa Cymru o 
Gyrchfannau Disgyblion o 3.7% i 3.6%. 

 

Pan fo’n pobl ifanc yn gadael addysg neu unrhyw 
fath o hyfforddiant, maent yn gwneud hynny â 
chymhwyster cymeradwy a fydd yn rhoi dechrau da 
iddynt mewn bywyd 

Fe wellodd y ganran o’r holl ddisgyblion sy’n gadael addysg orfodol, 
hyfforddiant neu ddysgu seiliedig-ar-waith gyda chymhwyster allanol 
cymeradwy o 99.6% yn 2013-14 i 99.9% yn 2014-15.   

 

Mae mwy o blant yn aelodau o’n llyfrgelloedd 
Cynyddodd y ganran o’r plant dan 5 sy’n aelodau o’r gwasanaeth 
llyfrgelloedd o 27.81% yn 2013-14 i 31.26% yn 2014-15. 

 

G 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Ymrwymiadau ar gyfer 2014-15 
Cafodd y rhan fwyaf o’r ymrwymiadau ar gyfer y Flaenoriaeth Gwella hon eu cwblhau fel a nodir isod. 
 

Ceir athrawon arbenigol sy’n casglu data ynghylch cynnydd disgyblion ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Fe 
ddarparon ni hyfforddiant yn 2014-15 i wella gallu’r athrawon hyn i gasglu a dadansoddi eu data a chanfod pan nad yw disgyblion yn 
gwneud y cynnydd disgwyliedig a pha gymorth y mae ei angen arnynt. Cafodd y cynnydd a wnaed o ran defnyddio’r data ei gydnabod 
gan y corff monitro ysgolion, Estyn, fel arfer da. Fodd bynnag, mae angen i ni addasu ein systemau TGCh mewn ysgolion i wella’r broses 
hon ymhellach ond cawsom ein dal yn ôl gan ddiffyg adnoddau. 

Fe sefydlon ni broses i’r Gwasanaeth Cynhwysiant ac ysgolion drafod disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol ac adnabod pa 
gymorth y mae ar yr ysgol ei angen. Er enghraifft, os oes nifer uchel o blant â dyslecsia mewn ysgol yna bydd athro/athrawes 
Gwybyddiaeth a Dysgu’r ardal yn ystyried beth y mae’r ysgol yn ei wneud i gefnogi’r grŵp yma o ddysgwyr ac yn darparu hyfforddiant i 
wella sgiliau’r athrawon. Ar gyfer disgyblion mwy galluog fe wnaethom waith archwiliadol i ddeall yn well sut y gallwn eu cefnogi. 

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn cynnwys pum awdurdod lleol (gan gynnwys Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) ac fe’i sefydlwyd 
i wella effeithiolrwydd ysgolion. Eleni, neilltuwyd ymgynghorwyr her o’r Consortiwm i weithio gyda’r holl ysgolion a rhoi cymorth 
ychwanegol lle’r oedd angen i wella cyrhaeddiad addysgol disgyblion. Roedd yr ymgynghorwyr her yn gyfrifol hefyd am ddarparu 
ystadegau ar berfformiad a pharatoi adroddiadau blynyddol ar berfformiad ar gyfer ysgolion.   

Eleni gostyngodd y ganran o’r disgyblion Blwyddyn 11 y gwyddys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant o 3.7% (67 o bobl 
ifanc) yn 2013-14 i 3.6% (60 o bobl ifanc). Fe gyflogon ni Gydgysylltydd Ymgysylltu a Datblygu a thîm o 6 Gweithiwr Allweddol llawn-
amser pwrpasol a roddodd gymorth wedi’i dargedu i bobl ifanc a adnabuwyd fel rhai a allai fod mewn perygl o ddod yn rhai nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn yr holl ysgolion yn ogystal â rhoi cymorth i ddisgyblion sy’n mynychu darpariaethau addysgol 
amgen neu a oedd yn cael Addysg Ddewisol yn y Cartref.  

 

2.1 
Defnyddio data i sicrhau ein bod yn deall perfformiad unigolion a grwpiau o ddysgwyr yn well ac yn cynnig 
cymorth ychwanegol ar adeg gynharach yn eu haddysg 

 

2.2 
Rhoi cymorth i ysgolion ddiwallu anghenion dysgu ychwanegol disgyblion ac anghenion disgyblion mwy 
galluog ac arnynt angen cymorth ychwanegol i gyrraedd eu llawn botensial  

 

2.3 Monitro a cheisio gwella effeithiolrwydd ysgolion trwy Gonsortiwm Canolbarth y De  
 

2.4 Gostwng nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 
 

G 

G 

A 

A 
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Rhoddodd Gweithwyr Arweiniol mewn ysgolion gymorth i bobl ifanc gael mynediad at gyrsiau achrededig (trwy Agored Cymru, rhaglen 
Dug Caeredin) ac i feithrin eu hyder, ac i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu CV a’u sgiliau cyfweliad. Fe ailstrwythuron ni’r ddarpariaeth 
EOTAS (Derbyn Addysg Heblaw yn yr Ysgol) hefyd, gan gynnwys Darpariaeth Amgen y Bont i famau sengl o oedran ysgol. 

 

Daeth Strategaeth Presenoldeb yr Awdurdod i rym ar 1 Ionawr 2015. Mae’n rhoi cymorth i ysgolion adnabod plant sy’n dangos 
arwyddion o bresenoldeb gwael ac yn eu helpu i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau neu rwystrau a’u goresgyn.   

Yn dilyn ymgynghori â’r cyhoedd fe sefydlon ni god ymarfer ar gyfer Hysbysiadau Cosb Benodedig i’w defnyddio pan nad yw 
presenoldeb disgybl yn gwella. Yn ystod 2014-15 gwelsom welliant sylweddol mewn presenoldeb yn ein hysgolion cynradd o 93.49% i 
94.8% ac yn ein hysgolion uwchradd o 92.46% i 93.9%. 

Yn ystod 2014-15 cafodd Coleg Cymunedol y Dderwen, Ysgol Pen-y-fai a Chynllun De Cwm Garw eu hagor yn swyddogol. Dechreuodd 
y gwaith i adeiladu’r Ddarpariaeth Arbenigol ar gyfer Anawsterau Emosiynol, Ymddygiadol a Chymdeithasol ar hen safle Ysgol Gyfun 
Ogwr ac i adeiladu’r ysgol gynradd newydd yng Nghoety hefyd.   

Cwblhawyd astudiaeth ddichonoldeb i fynd i’r afael â’r pwysau cynyddol ar nifer y lleoedd mewn ysgolion cynradd yn Ardal Porth y 
Cymoedd, gan gynnwys ysgolion cynradd Tondu, Bryncethin a Brynmenyn. Paratowyd ymgynghoriad ynghylch y cynigion i adleoli Ysgol 
Brynmenyn ac adeiladu ysgol â dwy ffrwd yn ei lle y tu ôl i Goleg Cymunedol y Dderwen.  

Fe hyfforddon ni 129 o arweinwyr ifainc trwy lwybr arweinyddiaeth, a adnabuwyd gan Estyn fel ‘arfer sy’n arwain y sector’. Roedd y 
cynllun yn cefnogi sgiliau cyflogadwyedd ac achrediad. Mae deg o’r 129 arweinydd ifanc yn Blant sy’n Derbyn Gofal. Cwblhaodd deg o 
gyn-ddisgyblion Ysgol Pont y Crychydd hyfforddiant arweinwyr chwaraeon a byddant yn camu ymlaen i ddyfarniadau hyfforddi ar lefel 
mynediad i gefnogi datblygiad cyfleoedd cymunedol. 
 
Mae wythdeg o bobl ifanc a gafodd hyfforddiant achrededig bellach yn gweithio’n lleol. Cyrhaeddodd dau o arweinwyr ifainc Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y rownd derfynol yng ngwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn yng Nghymru. 

 

2.5 
Rhoi i bobl ifanc 14-19 oed y cyngor y mae’i angen arnynt i sicrhau eu bod yn ymgymryd â’r math cywir o 
gymhwyster iddynt hwy 

 

2.6 Datblygu a gweithredu’r strategaeth presenoldeb mewn ysgolion  
 

2.7 Darparu ysgolion bro sy’n diwallu anghenion yr holl ddysgwyr a’u cymuned leol  
 

2.8 
Datblygu cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad lleol mewn rhaglenni arweinyddiaeth chwaraeon a rhaglenni dysgu 
achrededig ar gyfer pobl ifanc 

 

G 

A 

G 

G 



24 
 

Enillodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wobr “Partner Rhyngwladol y Flwyddyn” yn ddiweddar am ei waith gyda phobl 
ifanc yng ngwobrau cenedlaethol Create Development. 

 

Cymerodd mwy na 2,500 o blant ran yn Her Ddarllen yr Haf. I hyrwyddo’r her, fe ymwelodd staff ag ysgolion, fe gyhoeddon nhw 
ddatganiadau i’r wasg ac fe roddon nhw wybodaeth ar ein gwefan. Fe wnaeth dros 68% o’r plant gwblhau’r cynllun sy’n welliant o’i 
gymharu â’r flwyddyn flaenorol ac fe ddenodd y cynllun fwy o deuluoedd a phobl ifanc i gael budd o ddarllen. “Mae wir wedi helpu fy mab 
i fwynhau darllen”, meddai un fam i blentyn a gymerodd ran yn Llyfrgell Pen-y-bont.  

 
Ar y cyfan, cynyddodd aelodaeth o lyfrgelloedd yn y grŵp dan 5 o 27.81% yn 2013-14 i 31.26% yn 2014-15. 

 
Beth yw ein heriau ar gyfer 2015-16 a sut fyddwn ni’n ymateb? 

Rydym yn dal i wynebu gostyngiadau mewn cyllidebau, cyfyngiadau a phroblemau o ran capasiti yn wyneb galwadau cynyddol mewn 
rhai meysydd gwasanaeth.   

 
Byddwn yn:  

 defnyddio data i sicrhau ein bod yn deall perfformiad unigolion a grwpiau o ddysgwyr yn well ac yn cynnig cymorth ychwanegol ar 
adeg gynharach yn eu haddysg;  

 cynorthwyo ysgolion i ddiwallu anghenion dysgu ychwanegol disgyblion ac anghenion disgyblion mwy galluog ac arnynt angen 
cymorth ychwanegol i gyrraedd eu llawn botensial;  

 monitro a cheisio gwella effeithiolrwydd ysgolion trwy Gonsortiwm Canolbarth y De;  

 parhau i weithredu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid;  

 cynorthwyo ysgolion i weithredu a defnyddio Hysbysiadau Cosb Benodedig am ddiffyg presenoldeb mewn ysgolion;  

 gweithredu strategaeth presenoldeb CBS Pen-y-bont ar Ogwr;  

 rhoi i bobl ifanc 14-19 oed y cyngor y mae ei angen arnynt i sicrhau eu bod yn dewis y math cywir o gymhwyster iddynt hwy;  

 darparu ysgolion sy’n diwallu anghenion yr holl ddysgwyr a’u cymunedau;  

 hyrwyddo llyfrgelloedd a gweithredu cyfres o raglenni sydd wedi’u bwriadu i annog mwy o blant a phobl ifanc i fwynhau darllen;  

 cyflawni’r camau gweithredu y cytunwyd arnynt dan y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion, gan gynnwys gweithredu prosiectau o 
fewn y rhaglen gyfalaf; ac  

 o dan nawddogaeth y Grŵp Gorchwyl Ysgolion, gweithio gydag ysgolion i ddatblygu strategaeth gynaliadwy ar gyfer darparu 
addysg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  

 

2.9 
Hyrwyddo llyfrgelloedd a gweithredu cyfres o raglenni sydd wedi’u bwriadu i annog mwy o blant a phobl 
ifanc i fwynhau darllen 

 
G 

 
 
 
During 204/15 the Looked After Children’s population has reduced from 412 at 31st March 14 to 390 at 31st March 15. This is a 
reduction of 22 children.- red 
Beat target – green  
125 down from 179  - green 

0 of our lac left school without a recognised qualification  -green 

24  -one less than last year but higher than our target of 16 - green 

We stayed in contact with 94.7% of young people who left care up from 82.6% last year 

Connecting Families & IFSS??? 

1428  above target set by WG of 1421  
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Blaenoriaeth Gwella Tri: Gweithio gyda phlant a 

theuluoedd i fynd i’r afael â phroblemau’n gynnar 
 

 

 

  

 Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym 

Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn mis 

Mawrth 2017?  

 

Rydym yn dymuno cynyddu effeithiolrwydd 

cymorth ac ymyriadau cynnar i atal materion rhag 

dod yn gymhleth, a lleihau’r risg y bydd plant yn 

dod yn blant sy’n derbyn gofal. 
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Sut wnaethom ni yn 2014-15?  

Fe wnaethom gynnydd da gyda’r flaenoriaeth hon.   

Roeddem am gyflawni newidiadau mwy cadarnhaol i fwy o blant a theuluoedd. 

Rydym wedi 

 helpu 223 o blant, pobl ifanc a rhieni trwy ein rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf i wella eu sgiliau llythrennedd a/neu rifedd yn berthynol 
i’w hoedran;  

 gweld gostyngiad yn nifer y plant sy’n derbyn gofal, y plant mewn angen a’r plant ar y gofrestr amddiffyn plant; 

 cefnogi 32 o deuluoedd ag anghenion cymhleth ac atal 52 o blant / pobl ifanc rhag dod yn Blant sy’n Derbyn Gofal. 

 
Cynnydd mewn perthynas â’r Dangosyddion Llwyddiant 
Fe wnaethom adnabod 6 o ddangosyddion i fesur llwyddiant a gwelwyd gwelliant mewn perthynas â’r mwyafrif o’r rhain fel a nodir isod.   
 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni? 
Golau 
Traffig 

Bydd ein mesurau ymyrryd yn gynnar yn arwain at 
ostyngiad yn: 

 nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n cael eu 
hatgyfeirio at y Gwasanaethau Cymdeithasol; 
 

 nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal; 
 

 nifer y plant mewn angen;  

 

 nifer y plant a gofnodwyd ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant 

Gostyngodd nifer y plant a atgyfeiriwyd at y Gwasanaethau Cymdeithasol 
gyda phryderon ynghylch esgeuluso neu gam-drin i 401, o’i gymharu â 448 
yn 2013-14. 
 
Yn ystod 2014/15 gostyngodd nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal o 412 ar 31 
Mawrth 14 i 390 ar 31 Mawrth 15, sy’n 22 yn llai o blant. 
 
Gostyngodd nifer y plant mewn angen i 884 erbyn 31 Mawrth 2015, o’i 
gymharu â 967 yn y flwyddyn flaenorol.   
 
Roedd 125 o blant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, sy’n ostyngiad o’i 
gymharu â’r ffigwr blaenorol, sef 179. 

 
 

Mae’r rhagolygon ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 
yn y fwrdeistref sirol yn gwella, gyda llai ohonynt yn 
gadael yr ysgol heb gymhwyster cydnabyddedig 

Gadawodd ein holl Blant sy’n Derbyn Gofal yr ysgol â chymhwyster 
cydnabyddedig yn 2014-15 a ni oedd yn y safle cyntaf yng Nghymru ar 
gyfer y dangosydd hwn.  

 

Mae nifer y plant a fabwysiadwyd yn cynyddu 
Eleni cafodd 24 o blant eu mabwysiadu o’i gymharu â 25 y llynedd ond mwy 
na’n targed o 16 o fabwysiadau. Fe gynyddon ni nifer y darpar 
fabwysiadwyr cymeradwy hefyd i 18 gan fynd y tu hwnt i’n targed, sef 16. 

 

G 

 

A 

G 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Ymrwymiadau ar gyfer 2014-15 

Cafodd y rhan fwyaf o’r ymrwymiadau ar gyfer y Flaenoriaeth Gwella hon eu cwblhau fel a nodir isod. 
 

Daethom â’r holl wasanaethau cymorth i deuluoedd ynghyd mewn canolfannau lleol ac fe sefydlon ni Strategaeth Ymyrryd ac Atal yn 
Gynnar sy’n dwyn ynghyd yr holl gymorth cynnar integredig i deuluoedd. Fe adolygon ni ein proses Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd 
a’n proses Tîm o Amgylch y Teulu i drefnu bod mwy o wasanaethau ar gael ac yn haws i’w defnyddio. Fe ddarparon ni wasanaeth 
cymorth dwys i deuluoedd ar gyfer 167 o deuluoedd, gan fynd y tu hwnt i’n targed o 160 a dywedodd yr holl deuluoedd eu bod yn fodlon 
ar y gwasanaeth yr oeddent wedi’i gael. 
 
Rhoddodd ein gwasanaeth Ymyl Gofal gymorth i 32 o deuluoedd ag anghenion cymhleth ac fe ataliodd 52 o blant / pobl ifanc rhag dod 
yn Blant sy’n Derbyn Gofal. 
 
Fe hyfforddon ni staff ar draws asiantaethau i gydweithio i ddiwallu anghenion teuluoedd ar adeg gynnar, gan ei gwneud yn haws i 
deuluoedd ymgysylltu â’r cymorth a gynigir.   

 
Hefyd fe ddatblygon ni dempled newydd ar gyfer asesiad gofalwr a modiwl e-ddysgu i staff wella’u hymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc a’r 
modd y maent yn eu hadnabod. Fodd bynnag, roedd nifer y staff a gwblhaodd y modiwl e-Ddysgu Ymwybyddiaeth o Ofalwyr yn isel. 
Byddwn yn gwneud mwy i’w hyrwyddo yn 2015-16 a bydd rheolwyr timau’n sicrhau bod staff rheng-flaen yn defnyddio’r modiwl e-ddysgu.  
 
Er gwaethaf hyn, cafodd yr holl ofalwyr ifainc sy’n hysbys i ni eu hasesu ac fe ddarparwyd gwasanaeth ar eu cyfer. Fe gynhalion ni 
Gynhadledd Gofalwyr Ifainc ym mis Hydref 2014 a arweiniodd at y camau gweithredu canlynol: 

Mae mwy o bobl ifanc sy’n gadael gofal yn gallu 
cael yr help a’r gefnogaeth barhaus y mae eu 
hangen arnynt 

Fe gadwon ni gysylltiad â 94.7% o’r bobl ifanc a adawodd ofal o’i gymharu 
ag 82.6% yn y flwyddyn flaenorol. 

 

Mae mwy o deuluoedd yn elwa o weithio gyda’r 
timau Cymunedol Amlasiantaeth ac yn derbyn 
cymorth ar adeg gynharach 
 

Cafodd 399 o deuluoedd eu hatgyfeirio ar gyfer cymorth cynnar eleni o’i 
gymharu â 263 yn 2013-14.  

 

Mae mwy o deuluoedd a phlant bach yn cael 
mynediad at y ddarpariaeth Dechrau’n Deg 

Cafodd 1,428 o blant a’u teuluoedd fynediad at ddarpariaeth Dechrau’n Deg 
yn 2014-15 o’i gymharu â 1,171 y llynedd. 
 

 

3.1 
Gwella’r ffordd yr ydym ni ac asiantaethau eraill yn helpu teuluoedd i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol 
eu problemau 

 

G 

 

G 

 

G 
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 darparu hyfforddiant ar gyfer ysgolion y sir;  

 proses i adnabod a chefnogi Hyrwyddwyr Gofalwyr Ifainc mewn ysgolion; 

 sesiynau codi ymwybyddiaeth i nyrsys ysgol; a 

 chynhyrchu ystod o ddeunyddiau, gan gynnwys posteri, a’r rheiny wedi’u bwriadu ar gyfer y rhai sydd o bosib yn ofalwyr ifanc ac 
i’w dosbarthu mewn ysgolion, meddygfeydd teulu, ysbytai, llyfrgelloedd a.y.b.  

 

Mae 19 o weithwyr cymorth i deuluoedd hyfforddedig bellach, sy’n gynnydd o’i gymharu ag 16 yn flaenorol.  
 

Fe ddatblygon ni un llwybr atgyfeirio ar gyfer yr holl wasanaethau cymorth a phroses well ar gyfer Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd sy’n 
ei wneud yn symlach i’w ddefnyddio. Mae pob tîm wedi cael hyfforddiant yn y datblygiadau gan gynnwys y model asesu.   

Mae gweithwyr allweddol ym mhob canolfan erbyn hyn ac mae ganddynt un broses atgyfeirio i hwyluso mynediad at ystod o 
wasanaethau.   

Bydd mwy o waith yn cael ei wneud yn 2015-16 i alluogi staff asiantaethau partner i ddefnyddio systemau CBS Pen-y-bont ar Ogwr i 
helpu i rannu gwybodaeth ar draws asiantaethau partner.   
 

Fe sefydlon ni ganolfannau ledled y Fwrdeistref Sirol ac mae ymysgedd o staff diogelu a staff cymorth cynnar wedi’u lleoli ym mhob 
canolfan. Fe arweiniodd hyn at berthnasoedd gweithio agosach o lawer gydag ystod fwy o bartneriaid. 

 

Fe weithredon ni strategaeth lleoliadau a pharhad wedi’i diwygio yn ystod y flwyddyn, a honno wedi’i bwriadu i ostwng nifer y Plant sy’n 
Derbyn Gofal a hynny mewn modd diogel. Arweiniodd y strategaeth hon, ynghyd â lansio ein strategaeth atal a chymorth cynnar newydd, 

3.2 
Cynyddu nifer y gweithwyr cymorth i deuluoedd a’u hyfforddi i helpu teuluoedd i wneud y penderfyniadau 
sy’n iawn iddynt hwy 

 

3.3 
Sefydlu systemau sy’n golygu mai dim ond unwaith y mae angen i deuluoedd adrodd eu storïau gan 
ddefnyddio Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd 

 

3.4 Cynyddu nifer y staff mewn rôl gweithiwr allweddol penodol o fewn y timau Cymunedol Amlasiantaeth 
 

3.5 Parhau i ddatblygu trefniadau gweithio mewn partneriaeth gyda phartneriaid perthnasol 
 

3.6 Gweithredu’r strategaeth Plant sy’n Derbyn Gofal a’r gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol 
 

G 

G 

G 

G 
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at ostyngiad cyson yn nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal yn ystod y flwyddyn. O’r plant hynny a ddaeth yn blant sy’n derbyn gofal, 
dechreuodd 96.9% ohonynt eu lleoliadau cyntaf gyda chynllun gofal wedi’i sefydlu. 
 
Daeth y gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol yn weithredol ym mis Ionawr 2015 ac mae timau mabwysiadu o Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr, ac awdurdodau lleol Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot bellach wedi’u lleoli mewn swyddfeydd yng Nghanolfan 
Ddinesig Castell-nedd Port Talbot. Bu ychydig o oedi gyda chynigion i ddisodli ein lleoliadau trwy Asiantaeth Faethu Annibynnol â 
Gwasanaeth Maethu Rhieni a Phlant lleol newydd ond maent bellach yn symud yn eu blaenau. 

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf wedi’i bwriadu ar gyfer teuluoedd ledled y fwrdeistref ac arnynt angen help a chefnogaeth 
ychwanegol i gyflawni gwelliant parhaus yn eu bywydau. Roedd gwasanaethau cymorth a ddarparwyd ar gyfer teuluoedd yn cynnwys 
hyfforddiant â ffocws ar waith, gwella sgiliau rhianta a chymorth i gyflawni iechyd a lles teuluol gwell. Fe weithion ni gyda phartneriaid i 
helpu 223 o blant, pobl ifanc a rhieni i gyflawni gwelliant yn eu sgiliau llythrennedd a/neu rifedd yn berthynol i’w hoedran. Fe roddon ni 
gymorth yn llwyddiannus i 258 o bobl ifanc a rhieni gael mynediad at gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant o ganlyniad i’r cymorth a 
gafwyd. Fe wnaethom hefyd gynorthwyo 194 o deuluoedd i reoli effaith anabledd ar y teulu, ac roedd yn braf gweld 70 o deuluoedd yn 
dangos gwelliannau mewn hyder, anogaeth a chadernid.    

Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg, sydd wedi’i bwriadu i gynorthwyo teuluoedd a phlant dan bedair oed sy’n byw mewn 
rhai o’r ardaloedd mwyaf amddifadus yng Nghymru. Yn 2014-15 fe gyflwynon ni ddarpariaeth feithrin Dechrau’n Deg i’r cymunedau ym 
Melin Ifan Ddu a Sarn ac fe greon ni 72 o leoedd gofal plant newydd er bod oedi yn Lewistown yn golygu ein bod wedi methu â 
chyrraedd ein targed o 92 o leoedd gofal plant newydd. 

Ar y cyfan 81% yw’r gyfradd presenoldeb yn yr holl ddarpariaeth feithrin Dechrau’n Deg o’i gymharu â’n targed o 76%. 

Beth yw ein heriau ar gyfer 2015-16 a sut fyddwn ni’n ymateb? 

Mae’n rhaid i ni gynnal cyflymder y broses o drawsnewid gwasanaethau i sicrhau canlyniadau da i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng 
ngoleuni gostyngiadau mewn cyllidebau yn awr ac yn y dyfodol.   

Byddwn yn:  

 sefydlu systemau i gefnogi ein trefniadau Canolfan Diogelu Amlasiantaeth (MASH) newydd; 

 ail-lansio Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd i sicrhau bod trefniadau partneriaeth yn fwy effeithiol; 

 gweithredu’r Strategaeth Parhad a Lleoliadau a’r Strategaeth Cymorth Cynnar i ostwng nifer y plant sy’n derbyn gofal ac i atal 
plant rhag dod yn blant sy’n derbyn gofal; a 

3.7 Gweithredu rhaglen ‘Teuluoedd yn Gyntaf’ a ailgyfluniwyd   
 

3.8 
Cynyddu nifer y plant sy’n elwa o ddarpariaeth feithrin Dechrau’n Deg trwy ehangu’r gwasanaeth i Lewistown, 
Melin Ifan Ddu a Sarn 

 

G 
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 gwella’r ffordd yr ydym yn gweithio gydag asiantaethau eraill i helpu i adnabod mwy o deuluoedd ac arnynt angen cymorth ac i 
fynd i’r afael ag achos sylfaenol eu problemau.  
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Blaenoriaeth Gwella Pedwar: Gweithio gyda’n gilydd i 

helpu pobl agored i niwed i barhau i fod yn annibynnol 

 

 

 

  
Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym Mwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn mis Mawrth 
2017?  

 

Rydym yn dymuno galluogi pobl agored i niwed i 

fyw’n annibynnol. 
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Sut wnaethom ni yn 2014-15?  
 
Fe wnaethom gynnydd da gyda’r flaenoriaeth hon.   

Roeddem am sicrhau bod gofal a chymorth effeithiol yn cael eu rhoi i bobl pan fo angen hynny. 

 Rhoddodd ein gwasanaeth Gwell yn y Cartref gymorth i 394 o bobl yn eu cartref fel dewis yn lle aros yn yr ysbyty tra’r oeddent yn 
disgwyl i’r cymorth a oedd wedi’i gynllunio ar eu cyfer ddechrau. 

 Trwy ein Grant Cymorth Cartrefi Iach sy’n darparu gwaith hanfodol ar raddfa fach i atal achosion o faglu a chwympo fe helpon ni 
450 o bobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth ac aros yn eu cartrefi eu hunain.   

 Cafodd ein gwasanaeth Adferiad Rhwyddach yn eich Cymuned (ARC) 1,363 o atgyfeiriadau i gefnogi pobl ag anghenion iechyd 

meddwl.   
 
Cynnydd mewn perthynas â’r Dangosyddion Llwyddiant 
Fe wnaethom adnabod 5 o ddangosyddion i fesur llwyddiant a gwelwyd gwelliant mewn perthynas â phob un o’r rhain fel a nodir isod 
 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni? 
Golau 
Traffig 

Mae’r gyfran o’r bobl hŷn 65+ oed sy’n byw’n 
annibynnol yn cynyddu 

Yn ystod y flwyddyn, fe gynorthwyon ni fwy o bobl i fyw’n annibynnol 
nag yn y flwyddyn flaenorol trwy gynyddu nifer y bobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau teleofal ac yn cael mynediad at wasanaethau 
cymunedol, gan felly ostwng nifer y bobl ac arnynt angen byw mewn 
cartrefi gofal. 

Fe ymatebodd ein gwasanaeth Teleofal i 1,009 o alwadau i ymweld â 
phobl a oedd wedi cwympo, y llwyddwyd i osgoi galw am ambiwlans ar 
gyfer 720 ohonynt. Rhoddodd ein gwasanaeth Teleofal gymorth cyson 
i bobl deimlo’n hyderus i barhau i fod yn annibynnol gartref, gyda 96% 
o’r bobl a ddefnyddiodd y gwasanaeth yn dweud ei fod wedi ei gwneud 
yn haws iddynt aros yn eu cartref eu hunain.  

Gan gydweithio’n agos gyda phartneriaid, fe wnaethom hefyd annog 
pobl i geisio mynediad at gyngor a chymorth yn uniongyrchol gan y 
trydydd sector ac o fewn eu rhwydweithiau a’u cymunedau eu hunain. 
Fe helpodd ein gwasanaethau Gofal a Thrwsio wedi’u comisiynu 450 o 
bobl yn 2014-15 o’i gymharu â 310 y llynedd. 

 
 
 
 G 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Ymrwymiadau ar gyfer 2014-15 
Cafodd bron pob un o’r ymrwymiadau ar gyfer y Flaenoriaeth Gwella hon eu cwblhau fel a nodir isod. 

 

Fe wnaed gwaith sylweddol ledled Bae’r Gorllewin i integreiddio timau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.   

Fe adolygon ni wasanaethau Iechyd Meddwl gyda’r holl randdeiliaid, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. Cynyddodd 
nifer y bobl sy’n cael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl o 1,931 i 2,123.   

Fe ddatblygon ni fframwaith gwasanaeth cyffredin ar gyfer y Tîm Cymorth Cymunedol fel bod pobl ag anabledd dysgu sy’n hysbys i 
dimau Gofal Cymdeithasol i Oedolion bellach yn cael gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig.  

Fe gyflwynon ni fframwaith asesu cyffredin newydd ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion ledled ardal Bae’r Gorllewin hefyd fel bod 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cymunedol yn cael eu cydgysylltu’n well.   

Fel rhan o ddatblygu gwasanaethau Atal a Lles, fe sefydlon ni gynllun peilot ar gyfer Cydgysylltu Cymunedol Lleol yng Nghwm Llynfi lle’r 
oedd Cydgysylltwyr Cymunedol Lleol, a oedd wedi’u lleoli mewn cymunedau, yn rhoi cefnogaeth a chymorth i 34 o bobl agored i niwed 
trwy feithrin cysylltiadau â phobl leol, eu teuluoedd a’u cymuned leol. 

Mae niferoedd y derbyniadau amhriodol i’r ysbyty a 
lleoliadau gofal preswyl wedi gostwng 

Fe gynorthwyodd ein tîm a gwasanaethau Adnoddau Cymunedol 960 
o bobl i aros gartref ac osgoi cael eu derbyn i’r ysbyty ac i gartref gofal 
preswyl. 

 

Mae mwy o ofalwyr yn dweud eu bod yn cael 
cymorth a bod eu hanghenion yn cael eu diwallu 

Dywedodd 67% o’r gofalwyr a gymerodd ran mewn arolwg eu bod yn 
teimlo bod gwasanaethau ar gyfer gofalwyr wedi gwella. Roedd hyn o’i 
gymharu â tharged o 35%. 

 

Mae nifer y bobl sydd wedi cael eu rhyddhau o’r 
ysbyty i fyw gartref gyda phecynnau gofal byrdymor 
yn cynyddu 

Mae hwn yn fesur newydd ac fe gynorthwyon ni 705 o bobl, yr oedd 
432 ohonynt yn bobl nad oedd angen gwasanaeth gofal parhaus 
arnynt. Mae mwy o wasanaethau’n cael eu datblygu gyda’r ganolfan 
gofalwyr i roi cymorth i gynllunio’n llwyddiannus ar gyfer rhyddhau o’r 
ysbyty. 

 
 

Mae nifer y diwrnodau ar gyfartaledd a gymerir i 
gyflenwi Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn gostwng 

Fe ostyngon ni nifer y diwrnodau a gymerir i gyflenwi grant o 214.12 i 
182.26. Rydym yn un o naw yn unig o gynghorau yng Nghymru sydd 
wedi cyflawni gwelliant yn y dangosydd hwn, a ninnau wedi codi o’r 
nawfed safle i’r chweched safle dros Gymru.   

 

4.1 
Parhau i ddod â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol at ei gilydd er mwyn ymateb yn briodol i bobl 
hŷn ac anabl a datblygu gwasanaethau ataliol ymhellach o fewn y gymuned   

G 

 

G 

G 

G 
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Fe gytunon ni ar gynllun trawsnewid ac rydym ar y trywydd iawn i gwblhau’r gwaith o ailfodelu gofal cartref erbyn mis Rhagfyr 2015. Fel 
rhan o’r gwaith ailfodelu hwn, fe dderbynion ni ddarparwyr gofal cartref newydd ac fe helpodd hyn i gryfhau’r farchnad gofal cartref leol 
sydd wedi tyfu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. 

 
Mae ein cynllun trawsnewid yn cynnwys ailddatblygu gofal preswyl ar gyfer pobl hŷn ar ffurf model gwasanaeth Gofal Ychwanegol. Mae 
tai Gofal Ychwanegol yn darparu llety diogel o safon gyda gwasanaethau gofal a chymorth hyblyg. Nid ydym wedi penodi Landlord 
Cymdeithasol Cofrestredig i adeiladu’r cynlluniau Tai Gofal Ychwanegol eto ond rydym yn dal i gynnal trafodaethau gyda Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig a fynegodd ddiddordeb. 

Fe adolygon ni’r 24 asiantaeth a gomisiynwyd gennym o’r trydydd sector gan ddefnyddio pecyn cymorth newydd. Amlygodd yr adolygiad 
hwn fod cyfleoedd i weithio’n fwy effeithiol gyda’r trydydd sector ac rydym yn mynd ar drywydd hyn trwy’r Rhaglen Drawsnewid 
gorfforaethol o fewn y Cyngor i ddatblygu cysylltiadau cryfach a mesurau perfformiad gwell. 
 
Fel rhan o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y Bwrdd Atal a Lles, sefydlwyd cynllun cyfathrebu a wellodd yr wybodaeth sydd ar gael ar y 
Rhyngrwyd fel bod defnyddwyr gwasanaethau’n gwybod yn glir pa gymorth a gwasanaethau sydd ar gael iddynt. 

 

Trwy gydol 2014-15 fe barhaodd y Tîm Adnoddau Cymunedol i ddatblygu ei wasanaethau sy’n cynnig dewisiadau yn lle derbyn i’r ysbyty.  

Fe drefnon ni fod therapïau ar gael gan y Tîm Adnoddau Cymunedol yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn yr ysbyty ac fe 
arweiniodd hynny at alluogi mwy o bobl i ddychwelyd adref heb orfod cael eu derbyn i’r ysbyty.  

Rydym hefyd yn gweithio gyda Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr i roi cymorth i ryddhau pobl yn llwyddiannus o’r ysbyty ac osgoi 
gorfod eu derbyn i’r ysbyty drachefn trwy gymorth i ofalwyr trwy eu cyfeirio at wasanaethau eraill a chymorth arall sydd ar gael. 

Fe wnaeth y Tîm Adnoddau Cymunedol alluogi pobl i gael mynediad cyflym at glinigau cymunedol hefyd lle gallent gael gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol i osgoi cael eu derbyn yn amhriodol i wasanaethau gofal hirdymor neu osgoi gorfod cael eu gweld yn yr 
ysbyty. 

Fe wnaeth ein gwasanaeth ymateb yn gynnar asesu a chynorthwyo 569 o bobl yn 2014-15 a fyddai o bosibl, heb ein cymorth ni, wedi 
diweddu yn yr ysbyty. Dywedodd naw deg y cant o’r defnyddwyr fod y gwasanaeth wedi gwella eu hansawdd bywyd. 

4.2 Gweithio gyda sefydliadau partner i ailfodelu ein gwasanaethau gofal cartref a phreswyl 
 

4.3 
Adolygu’r trefniadau comisiynu gyda’r trydydd sector i sicrhau bod y cymorth a’r gwasanaethau cywir yn 
bodoli  

4.4 
Creu dewisiadau eraill yn lle derbyn i’r ysbyty gan gynnwys seibiant, darpariaeth mewn argyfwng a 
chymorth gan ofalwyr  

A 
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Rhoddodd ein gwasanaeth Gwell yn y Cartref gymorth i 394 o bobl yn eu cartref fel dewis yn lle aros yn yr ysbyty tra’r oeddent yn disgwyl 
i’r cymorth a oedd wedi’i gynllunio ar eu cyfer ddechrau.   

 
Mae’r uned Ailalluogi ym Mryn y Cae yn darparu gwasanaethau ailalluogi ar gyfer pobl sydd mewn perygl o symud i leoliad gofal 
hirdymor. Yn ystod 2014-15, fe wnaeth 37 o bobl gwblhau rhaglenni’n llwyddiannus a dychwelyd adref gyda chymorth pellach gan 
wasanaethau’r Tîm Adnoddau Cymunedol. Gwyddom fod dros 92% o’r bobl a ddefnyddiodd y cyfleuster ym Mryn y Cae wedi dweud eu 
bod yn teimlo bod y gwasanaeth wedi gwella eu hannibyniaeth.  

 
Ar y cyfan, yn ystod 2014-15, cafodd y Tîm Adnoddau Cymunedol 1,872 o atgyfeiriadau gan gynnwys: 

 630 o ymyriadau gan ein gwasanaeth galluogi BridgeStart;  

 411 o ymyriadau gan wasanaethau eraill gan gynnwys Uned Ailalluogi Breswyl Bryn y Cae; 

 569 o ymyriadau gan y Gwasanaeth Ymateb yn Gynnar; a 

 394 o ymyriadau gan y gwasanaeth Gwell yn y Cartref.  
 
O’r atgyfeiriadau uchod, cafodd 960 o bobl wasanaeth yn lle lleoliad mewn ysbyty. 

Fe sefydlon ni safonau a fframwaith i sicrhau bod ein dinasyddion yn cael gofal o ansawdd cyson a phrofiadau da mewn cartrefi gofal. 
Mae’r fframwaith hwn wedi helpu darparwyr cartrefi gofal i fonitro ansawdd y gofal y maent yn ei ddarparu a’i wella’n barhaus. 

Mae Swyddogion Monitro Contractau Preswyl a Nyrsio yn treulio amser mewn cartrefi yn siarad gyda defnyddwyr gwasanaethau a’u 
teuluoedd i ofyn iddynt sut mae eu bywyd yn yr amgylchedd hwnnw, pa weithgareddau o’r gymuned y tu allan sy’n dod i mewn i’r cartref 
a pha welliannau y gellid eu gwneud. Yn 2014-15, rhoddodd 74 o ddefnyddwyr eu barn i ni. Cafodd 100% o’r cartrefi gofal ym 
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eu hasesu yn 2014-15. 

Fe arweiniodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y gwaith o ddatblygu’r fframwaith ansawdd rhanbarthol ledled Bae’r 
Gorllewin hefyd. 

 

Fe ddatblygon ni strategaeth atal a lles i gynorthwyo pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon yn ystod y dydd. Yn arbennig, fe 
weithion ni gyda’n cydweithwyr yn y timau Anabledd Dysgu a Byw’n Iach i ddatblygu cyfleoedd dydd yn y gymuned gan gynnwys 
cyfleusterau cymunedol a hamdden yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli posibl. Ar sail gwybodaeth a gasglwyd mewn 

4.5 Sicrhau bod safonau wedi’u sefydlu ac yn cael eu monitro i wella ansawdd gofal   
 

4.6 Parhau i ddatblygu modelau newydd o ran gwasanaeth a chymorth i bobl yn ystod y dydd 
 

G 

G 
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trafodaethau gyda defnyddwyr gwasanaethau, fe ddatblygon ni ystod o weithgareddau gan gynnwys sesiynau yn y pwll hydrotherapi, 
cymorth i ymuno â chlwb pysgota a dysgu sgiliau TG.   
 
Fe ddatblygon ni Strategaeth Dementia i wella cymorth a gwasanaethau ar gyfer unigolion a theuluoedd a oedd yn cynnwys datblygu 
cymuned sy’n deall dementia a hyfforddiant dementia i ddarparwyr cartrefi gofal.    
 
Yn 2014-15, fe gynorthwyodd y gwasanaeth Adferiad Rhwyddach yn eich Cymuned (ARC) nifer fawr o bobl ag anghenion iechyd 
meddwl trwy ddarparu cyfleoedd dydd ar eu cyfer. Cafwyd cynnydd o 40.4% mewn cyfraddau atgyfeirio o 971 yn 2013-2014 i 1363 yn 
2014-15. Y rheswm dros hyn oedd bod meddygon teulu’n atgyfeirio cleifion yn uniongyrchol at ARC yn hytrach na thrwy wasanaeth 
iechyd eilaidd. Amlygodd holiadur gwasanaethau cwsmeriaid y byddai 88% o’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn ei argymell wrth 
eraill. 

 

Caiff y cyfeiriad strategol ar gyfer llety â chymorth ei nodi yn Strategaeth a Chynllun Comisiynu Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 
Gwasanaethau Anabledd Dysgu a Chynllun Comisiynu Anabledd Dysgu Bae’r Gorllewin. Datblygodd y grŵp Llety Anabledd Dysgu, sy’n 
cynnwys cynrychiolwyr o’r gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion, y Gyfarwyddiaeth Cymunedau a’r gwasanaethau Iechyd, nifer 
o brosiectau llety mewn partneriaeth gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn seiliedig ar wahanol fodelau cymorth, gan gynnwys 
gwasanaeth byw â chymorth 24 awr, a chymorth a chyngor lleol a ddarperir trwy ganolfannau cymunedol. Hyd yma, mae dwy ganolfan 
gymunedol wedi cael eu sefydlu ac mae trydedd yn yr arfaeth. 

 

Mae prosiect Kerrigan yn darparu llety â chymorth dros dro ar gyfer pobl sengl sy’n ddigartref, yn agored i niwed ac sydd ag anghenion 
cymhleth o ran cymorth. Ei nod yw darparu amgylchedd diogel, cartrefol, lle caiff pobl eu cynorthwyo i gael mynediad at wasanaethau 
a byw’n annibynnol. Bu ychydig o oedi cyn darparu tŷ newydd ar gyfer y cynllun ond pan fydd wedi’i gwblhau bydd yn darparu 7 uned o 
lety â chymorth dros dro a fydd yn symud defnyddwyr gwasanaethau ymlaen i lety mwy sefydlog o fewn chwe mis. 

Yn ystod y flwyddyn rydym wedi parhau i archwilio opsiynau ar gyfer llety a rennir gyda’n cymdeithasau tai ond cafodd y diffyg cymorth 
tai sydd ar gael ei adnabod fel rhwystr gan ein partneriaid.   

Mae cynllun newydd i roi cymorth yn ôl yr angen yn cael ei weithredu, a bydd hwnnw’n cynorthwyo pobl i gynnal eu tenantiaethau h.y. 
rheoli eu harian, cadw’n iach, ac integreiddio i’r gymuned. Bydd un pwynt mynediad ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau ag anghenion o 
ran cymorth yn cael ei ddarparu i helpu’r rhai ac arnynt angen tai â chymorth, gwasanaethau cymorth yn ôl yr angen a ffordd o symud 
ymlaen i lety annibynnol. Bellach mae gennym 51 uned o lety â chymorth, sy’n gynnydd o’i gymharu â 44 yn 2013-14. 

4.7 Datblygu strategaeth llety gydag ystod o opsiynau o ran llety â chymorth 
 

4.8 Cynyddu’r opsiynau o ran llety i aelwydydd sy’n ddigartref neu’n wynebu bygythiad o ddigartrefedd 
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Y ffocws ar gyfer 2015-16 fydd atal a lleddfu digartrefedd yn unol â’r cyfrifoldebau mwy a osodir ar y Cyngor trwy ddeddfwriaeth newydd 
ar ffurf Deddf Tai (Cymru) 2014, a ddaeth i rym ar 27 Ebrill 2015.   

Ni wnaethom adolygu Polisi Adnewyddu Tai’r Sector Preifat ac Addasiadau ar gyfer Pobl Anabl yn llawn fel a fwriadwyd eleni.   

Roedd y nifer a fanteisiodd ar ein Grant Cymorth Cartrefi Iach yn dda. Mae’r grant yn darparu ar gyfer gwaith hanfodol ar raddfa fach i 
atal achosion o faglu a chwympo. Medrodd 450 o bobl hŷn gynnal eu hannibyniaeth ac aros yn eu cartrefi eu hunain gyda 98% yn 
parhau i fod yn annibynnol am yn hwy na 6 mis.    

Caiff Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl eu dyfarnu i berchnogion tai i wneud addasiadau i’w cartrefi ac fe’u cymeradwyir gan ddefnyddio 
atodlen gyfraddau fewnol y Cyngor. Rydym yn adolygu cyfraddau am eitemau o waith unigol yn barhaus i’w cadw’n gyson â chwyddiant. 
Cafodd adolygiad o’r atodlen gyfraddau bresennol ei ddechrau a bydd yn cael ei gyhoeddi pan fydd yr ymarfer wedi cael ei gwblhau.  

Mae’n werth nodi bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o naw yn unig o awdurdodau lleol ledled Cymru a leihaodd yr 
amser a gymerir i gyflenwi Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl yn 2014-15. 

Ledled rhanbarth Bae’r Gorllewin, dechreuodd grŵp partneriaeth strategol weithio i ddatblygu ffyrdd o gefnogi gofalwyr ac roedd yn 
gyfrifol am wario’r arian sydd ar gael dan y Mesur Gofalwyr (tua £52,920 yn 2014-15). Defnyddiwyd yr arian i gefnogi amrywiaeth o 
brosiectau lleol megis cymorthfeydd Budd-daliadau Lles, taflenni gwybodaeth, DVDs hyrwyddol a gwaith â ffocws pendant mewn 
ysbytai, ysgolion a phractisiau meddygon teulu. Fe gynhalion ni ddigwyddiadau hefyd megis hyfforddiant penodol i riant-ofalwyr e.e. ar 
ymddygiad heriol a’r Gynhadledd Gofalwyr Ifainc. 

Cynorthwyodd y prosiect ‘Dewch Ar-lein Pen-y-bont ar Ogwr’ Geiswyr Gwaith ac eraill i wella’u sgiliau TG a mynd ar-lein. Partneriaeth 
rhwng Llyfrgelloedd CBS Pen-y-bont ar Ogwr, Cymoedd i’r Arfordir, Canolfan Cydweithredol Cymru a’r sector gwirfoddol yw’r prosiect. 
Rhoddodd gymorth mewn llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol a lleoliadau cymunedol eraill ledled y sir. Yn ystod oes y prosiect, 
cafodd 1,353 o drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gymorth i fynd ar-lein, cafodd 20 o hyrwyddwyr digidol gwirfoddol eu 
recriwtio a chafodd dros 80 o staff rheng-flaen mewn sefydliadau partner hyfforddiant mewn cynhwysiant digidol i’w helpu i roi cymorth 
i ddefnyddwyr eu gwasanaethau.  
 

4.9 
Adolygu Polisi Adnewyddu Tai’r Sector Preifat ac Addasiadau ar gyfer Pobl Anabl i sicrhau ei fod yn diwallu 
anghenion ac yn rhoi gwerth am arian 

 

4.10 
Datblygu cytundeb gyda phartneriaid i fynd i’r afael ag anghenion gofalwyr ledled rhanbarth Bae’r 
Gorllewin 

 

4.11 Parhau i weithio gyda phartneriaid i liniaru effeithiau Diwygiadau Lles Llywodraeth y DU 
 

G 
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Beth yw ein heriau ar gyfer 2015-16 a sut fyddwn ni’n ymateb? 

Mae’r gwasanaeth bellach yn canolbwyntio ar weithredu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant erbyn mis Ebrill 2016 ac 
mae’n rhaid iddo barhau i adeiladu ar y gwaith a wnaed hyd yma i gwblhau’r gwaith o fewn yr amserlen hon. Ar yr un pryd mae’n rhaid i 
ni gamu ymlaen â’r agenda trawsnewid ar gyfer gofal cymdeithasol er mwyn i ni allu mynd i’r afael â’r risgiau sy’n gysylltiedig â thoriadau 
mewn cyllidebau yn y dyfodol. Rydym yn disgwyl parhau i wynebu galw cynyddol am wasanaethau o ganlyniad i newidiadau demograffig 
a dementia.   

Byddwn yn:  

 cynhyrchu ac ymgynghori ynghylch y strategaeth atal a lles sy’n cynnwys cydgysylltu’r cymorth, yr wybodaeth a’r cyngor sydd ar 
gael mewn cymunedau lleol;  

 cynyddu ystod a hygyrchedd y cymorth a’r wybodaeth i ofalwyr;  

 datblygu fframwaith ansawdd rhanbarthol i fonitro a gwella ansawdd gofal;  

 cymryd camau rhesymol i atal digartrefedd yn unol â dyletswyddau cryfach dan ddeddfwriaeth newydd ar ffurf Deddf Tai (Cymru) 
2014;  

 helpu pobl agored i niwed i gadw eu hurddas a pharhau i fod mor annibynnol â phosibl yn y llety sy’n diwallu eu hanghenion orau;  

 gwneud gwaith pellach i ddatblygu opsiynau atal argyfwng, cymorth a llety ar gyfer pobl ag anghenion iechyd meddwl sy’n hybu 
annibyniaeth ac yn atal yr angen i’w derbyn i’r ysbyty;  

 parhau i ddatblygu dau gynllun gofal ychwanegol ledled y fwrdeistref;  

 parhau i drawsnewid gwasanaethau gofal cartref; a  

 sefydlu model gweithredol integredig ar gyfer y Tîm Cymorth Cymunedol Anabledd Dysgu.  
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Blaenoriaeth Gwella Pump: Gweithio gyda’n gilydd i fynd 

i’r afael â materion iechyd ac annog pobl i fabwysiadu 

ffyrdd iach o fyw 

 

 
  Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym 

Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn 
mis Mawrth 2017?  

 

Rydym yn dymuno gweld poblogaeth 
iachach. 
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Sut wnaethom ni yn 2014-15?  
 
Fe wnaethom gynnydd tuag at gyflawni’r flaenoriaeth gwella hon. Roeddem am “annog mwy o bobl ledled y fwrdeistref sirol i fyw’n iach” 
a “gweld mwy o gyfranogi mewn gweithgarwch corfforol ar draws pob grŵp yn y boblogaeth”.  
 
Trwy weithio gyda’n gilydd fe wnaethom y canlynol  

 cwblhau’r gwaith i ailddatblygu Canolfan Fywyd Pen-y-bont; 

 cynyddu nifer yr aelodau o’r cynllun Mynediad at Hamdden i 1962, sydd 565 yn uwch na’r targed; a 

 chynyddu’r cyfraddau cadw ar gyfer y rhai sy’n cwblhau’r Cynllun 16 wythnos i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff a’r rhaglen 
Bwyd Doeth o 395 i 438 o gyfranogwyr. 

 

Cynnydd mewn perthynas â’r Dangosyddion Llwyddiant 
Rydym wedi dewis cyfuniad o ddangosyddion byrdymor a hirdymor ar gyfer y flaenoriaeth hon. Ar gyfer dangosyddion hirdymor mae fel 
arfer yn cymryd blynyddoedd i weld unrhyw effaith.   
 
Fe wnaethom gynnydd tuag at wella ein dangosyddion byrdymor, ond nid yn gymaint felly’r rhai hirdymor.     
 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni? 
Golau 
Traffig 

Mae’r ganran o’r boblogaeth sy’n ysmygu’n 
gostwng 

Roedd y data diweddaraf (2014) yn dangos gostyngiad yn y ganran 
o’r bobl sy’n ysmygu, o 22% (yn 2013) i 20%. 

 

Mae’r ganran o’r boblogaeth sydd dros eu pwysau 
neu’n ordew yn gostwng 

Nid oedd y data diweddaraf (2014) yn dangos unrhyw newid am y 
flwyddyn, gyda’r ganran yn aros ar 58%.   

 

Mae’r ganran o’r oedolion sy’n cael pwl o oryfed ar 
o leiaf un diwrnod bob wythnos yn gostwng 

Roedd y data diweddaraf (2014) yn dangos bod nifer y bobl sy’n cael 
pwl o oryfed ar o leiaf un diwrnod bob wythnos wedi gostwng o 30% 
(yn 2013) i 27%. 

 

Mae’r ganran o’r oedolion sy’n cyflawni’r lefelau 
argymelledig o weithgarwch corfforol yn cynyddu 

Roedd y data diweddaraf (2014) yn dangos bod y ganran o’r bobl sy’n 
cyflawni’r lefelau argymelledig o weithgarwch corfforol wedi gostwng o 
31% i 29%. Bu gostyngiad bach yn nifer yr ymweliadau â 
chanolfannau chwaraeon a hamdden yr awdurdod lleol yn ystod y 
flwyddyn am bob 1,000 o bobl lle cymerodd yr ymwelydd ran mewn 
gweithgarwch corfforol, a hynny o 9,588 i 9,528. Fodd bynnag, nid yw 
hyn yn cynnwys clybiau a symudodd yn ystod y flwyddyn i gaeau 
chwarae ar safleoedd ysgolion, na datblygiad caeau chwarae pob 
tywydd i gefnogi clybiau.      

 

G 

G 

A 

A 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Ymrwymiadau ar gyfer 2014-15 
Cafodd bron pob ymrwymiad ar gyfer y Flaenoriaeth Gwella hon ei gwblhau, fel a nodir isod. 
 

Parhaodd y rhaglen Parth Gweithredu Teuluoedd i hybu aelwydydd egnïol ac iach gyda 27 o bartneriaid yn cael hyfforddiant ac 
adnoddau a 117 o aelwydydd yn cael mynediad at y rhaglen mewn 8 lleoliad ledled y fwrdeistref. 

 

Bu ein gwasanaeth Chwaraeon a Hamdden yn gweithio gyda Chwaraeon Anabledd Cymru i ddatblygu cyfleoedd cymunedol i bobl ag 
anableddau. Roedd 923 o gyfranogwyr iau, 623 o gyfranogwyr hŷn a 293 o wirfoddolwyr yn y rhaglen. Hefyd, cynorthwyodd CBS Pen-
y-bont ar Ogwr 12 o bartneriaid cymunedol i ennill yr achrediad ‘Insport’ am weithgarwch cynhwysol a darparodd ‘Hyfforddiant 
Cynhwysiant Anabledd’ ar gyfer 27 o ddarparwyr lleol. CBS Pen-y-bont ar Ogwr oedd yr unig awdurdod lleol yng Nghymru i gael arian 
‘Galw am Weithredu’ gan Chwaraeon Cymru, trwy gronfa fuddsoddi unigol, i ymgysylltu’n well â phobl anabl a gwella cyfleoedd lleol a 
llais dinasyddion. 

Fe gyflawnon ni 100% o’r arolygiadau o safleoedd risg uchel, a oedd yn cynnwys cyngor ac arweiniad i fusnesau bwyd ledled y 
fwrdeistref yn ogystal ag arolygiad a chamau gorfodi Iechyd a Diogelwch lle’r oedd yn briodol. Cwblhawyd camau gorfodi mewn 
perthynas â gwerthu i bobl dan oed fel a fwriadwyd ar gyfer y flwyddyn. Yn ychwanegol at hyn, fe gynyddodd nifer y busnesau bwyd 
sy’n cydymffurfio’n fras (h.y. Sgôr Hylendid Bwyd o 3 neu uwch) yn y fwrdeistref i ychydig dros 90% trwy arolygiadau a chyngor i 
fusnesau. Fe lansion ni’r Wobr Opsiynau Iach gyda HALO yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont, gan hyrwyddo dewisiadau bwyd iachach 
ar fwydlenni ac fe gefnogon ni waith i hyrwyddo Wythnos Diogelwch Bwyd ac ymgyrchoedd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.  

Mae’r bwlch o ran Disgwyliad Oes Iach rhwng 
cymunedau mwyaf a lleiaf amddifadus y fwrdeistref 
sirol yn mynd yn llai 

Yn 2009, 19.4 blynedd oedd y bwlch ar gyfer Dynion, ac 20.8 
mlynedd oedd y bwlch ar gyfer Menywod. Nid oes data newydd ar 
gael ar ôl 2009. 
 

 

5.1 Gweithredu cyfres o raglenni blynyddoedd cynnar i annog aelwydydd i fod yn fwy corfforol egnïol 
 

5.2 
Dileu neu leihau’r rhwystrau i fod yn gorfforol egnïol ar gyfer grwpiau nas cynrychiolir ddigon trwy gyflawni’r 
amcanion o ran chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn y Cynllun Cydraddoldebau Strategol 

 

5.3 
Datblygu gwasanaethau cymorth ataliol effeithiol a fydd yn gwella lles pobl ac yn cyfrannu at ffordd iachach o 
fyw.   

 

5.4 
Datblygu ymhellach brosiectau wedi’u targedu i annog pobl i fod yn iachach gyda ffocws arbennig ar Gwm 
Llynfi a gostwng cyfraddau ysmygu.   

 

G 

G 

G 
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Fe wnaethom barhau i weithio tuag at gau’r bwlch o ugain mlynedd mewn disgwyliad oes iach a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau 
iechyd a lles yng Nghwm Llynfi. Roedd mentrau’n cynnwys profion gwerthu lle’r oedd tystiolaeth yn awgrymu bod nwyddau â 
chyfyngiad oedran yn cael eu gwerthu i bobl dan oed, gan arwain at rybuddiadau neu erlyniadau lle’r oedd yn berthnasol. Cymerodd 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ran hefyd mewn ymgyrch wedi’i dargedu i godi ymwybyddiaeth o’r problemau sy’n 
gysylltiedig â thybaco ffug neu wedi’i smyglo, ac roedd yr ymgyrch hwnnw’n llwyddiannus.   

 

Agorwyd Canolfan Fywyd Pen-y-bont yn swyddogol ar 18 Gorffennaf 2014. Ers hynny cofnodwyd 465,208 o ymweliadau â’r Ganolfan. 
Ledled canolfannau hamdden Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, cyrhaeddodd nifer yr ymweliadau ar gyfer gweithgarwch corfforol 
1,338,439 yn ystod 2014-15. 

 

Bu’r rhaglen beilot yn gweithio gyda phartneriaid a denodd bobl o bob rhan o’r Fwrdeistref Sirol gan gynnwys, er enghraifft, gofalwyr o 
Ganolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr ac ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Ar y cyfan, cafodd tri chwrs eu rhedeg ac fe gwblhaodd 
438 o bobl y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff am gyfnod o 16 wythnos o’i gymharu â tharged o 395. 

 

Fe ddatblygon ni’r Rhaglen Dwlu ar Gerdded a oedd yn cynnwys grwpiau cerdded cymunedol. Ar y cyfan, cymerodd 402 o bobl ran yn 
rheolaidd yn ein rhaglen gerdded gymunedol o’i gymharu â tharged o 350. Rhoddodd y grwpiau cymunedol gymorth i bobl hŷn, pobl ag 
anableddau dysgu a phobl â chyflyrau iechyd meddwl (gan ddarparu 8 gwobr tirlywio). Rhoddodd y rhaglen gymorth i bobl hŷn ddod yn 
arweinwyr teithiau cerdded achrededig.  
 
Fe wnaethom hefyd ddarparu rhaglen beicio i oedolion yng nghymoedd Ogwr a Garw a hyfforddi staff i gefnogi rhaglenni beicio mewn 
ysgolion megis ‘Beicio Pen-y-bont ar Ogwr’. 

 

Aethom ati i ganfod unrhyw faterion o ran perfformiad ym maes iechyd a diogelwch a’r diwylliant diogelwch yn y Cyngor. Roedd hyn yn 
cynnwys cyflwyniadau i reolwyr ac arolwg o drefniadau iechyd a diogelwch presennol. Bydd hyn yn awr yn ein galluogi i dargedu 

5.5 
Cwblhau’r gwaith o ailddatblygu Canolfan Hamdden Pen-y-bont a’i hail-lansio fel Canolfan Fywyd Pen-y-bont 
erbyn mis Gorffennaf 2014 

 

5.6 
Cyflawni’r Rhaglen Bwyd Doeth a’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff mewn 
partneriaeth gyda HALO Leisure Ltd i helpu i fynd i’r afael â lefelau gordewdra ac annog pobl i reoli eu 
pwysau’n well ledled y fwrdeistref sirol 

 

5.7 Rhoi cymorth i weithredu’r Bil Teithio Llesol trwy ddatblygu mentrau cerdded a beicio 
 

5.8 Diogelu a hybu iechyd, diogelwch a lles ein cyflogeion 
 

G 

G 

G 
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adnoddau at y meysydd hynny lle mae staff yn wynebu’r risgiau mwyaf. Roedd mentrau yn ystod y flwyddyn yn cynnwys adolygu 
diogelwch staff sy’n gweithio’n agos at ffyrdd, hyfforddiant i weithwyr unigol a darparu mynediad at wasanaeth cyfrinachol ar gyfer staff 
a chanddynt gyflwr iechyd neu sydd o bosibl yn dioddef problemau sy’n effeithio ar eu lles megis straen a gorbryder. 
 

 

Beth yw ein heriau ar gyfer 2015-16 a sut fyddwn ni’n ymateb? 

Rydym yn wynebu heriau parhaus o ran toriadau yn y gyllideb a galwadau cynyddol am wasanaethau. Byddwn yn parhau i ymateb i’r 

heriau hyn trwy barhau i weithio gyda phartneriaid newydd a phresennol, gan gynnwys gweithio’n gydweithredol lle ceir rhesymau clir 

dros wella gwasanaethau a ddarperir ac i greu arbedion effeithlonrwydd pellach.   

 

Byddwn yn:  

 sicrhau bod ein hysgolion yn cyrraedd y safonau yn Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion 2013;  

 parhau i gyflwyno a gweithredu system arlwyo heb arian parod ar draws ein hysgolion;  

 trwy’r fenter Parth Gweithredu Teuluoedd, hybu maethiad, gweithgarwch corfforol a pherthnasoedd teuluol er mwyn i bobl newid 
eu ffordd o fyw mewn modd cadarnhaol;  

 hyrwyddo’r Cynllun Opsiynau Iach gyda busnesau ledled y fwrdeistref sirol i gynnig opsiynau iach i gwsmeriaid ar fwydlenni 
busnesau bwyd;  

 parhau i weithio gyda phartneriaid tuag at arolygiadau ar y cyd o safleoedd sy’n gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oedran megis 
tybaco ac alcohol, a fydd o gymorth i fynd i’r afael ag ymddygiad niwsans sy’n gysylltiedig ag yfed alcohol;  

 datblygu a darparu cyngor ac addysg ar gyfer busnesau ynghylch materion megis gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oedran a 
safonau hylendid bwyd;  

 gweithredu’r rhaglen chwaraeon genedlaethol ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol;  

 cynorthwyo partneriaid yn y BGLl i wneud gwaith pellach i ddatblygu prosiectau targed i annog iechyd gwell gyda ffocws ar Gwm 
Llynfi;  

 datblygu gwasanaethau a chyfleoedd sy’n annog ac yn hybu gweithgarwch corfforol gydol oes yn enwedig ymhlith grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol, trwy weithio mewn partneriaeth gyda HALO Leisure ac ystod o bartneriaid cymunedol;  

 parhau i ddarparu’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff mewn partneriaeth gyda HALO Leisure i 
helpu i ostwng lefelau gordewdra ac annog pobl i reoli eu pwysau’n well ledled y fwrdeistref sirol;  

 cydgysylltu’r rhaglen Dwlu ar Gerdded i gefnogi rhwydweithiau cerdded cymunedol;  

 datblygu mapiau teithio llesol a chefnogi mentrau cerdded a beicio a fydd yn cyfrannu at weithredu’r Ddeddf Teithio Llesol 
(Cymru); ac  

 adnabod a hyrwyddo mentrau newydd sy’n cefnogi iechyd a lles cyflogeion.  
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Blaenoriaeth Gwella Chwech: Gweithio gyda’n gilydd i 

wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym 
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn 
mis Mawrth 2017?  

 

Rydym am i bobl yn y fwrdeistref fod yn 
hyderus bod y Cyngor yn deg, yn 
uchelgeisiol, yn canolbwyntio ar 
gwsmeriaid ac yn effeithlon.  
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Sut wnaethom ni yn 2014-15?  
 
Fe wnaethom gynnydd da tuag at gyflawni’r flaenoriaeth gwella hon. Roeddem yn bwriadu creu arbedion o £11.274 miliwn yn 2014-15 a 
pharatoi ar gyfer arbedion pellach dros y blynyddoedd sydd i ddod gan ysgogi gwelliannau mewn meysydd blaenoriaeth.  
 
Trwy weithio gyda’n gilydd fe wnaethom y canlynol  

 cyflawni’r arbedion am y flwyddyn;  

 creu £8 miliwn o dderbyniadau cyfalaf trwy ein rhaglen gwarediadau;  

 parhau i wella’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu gyda dinasyddion;  

 lleihau allyriadau CO2; a 

 gwella’r ffordd yr ydym yn comisiynu cyfleusterau a gwasanaethau, gan arbed dros £1.3 miliwn trwy Raglen Caffael Cydweithredol 
Gwerth Cymru.  

 

Cynnydd mewn perthynas â’r Dangosyddion Llwyddiant  
Fe wnaethom adnabod 5 mesur llwyddiant ar gyfer Blaenoriaeth Gwella Chwech, y bu i ni gyrraedd y targed ar gyfer pob un ohonynt fel 
a nodir isod. 
 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni? 
Golau 
Traffig 

Mae arbedion arfaethedig yn cael eu cyflawni Fe gyflawnon ni’r arbedion a oedd yn ofynnol.   
 

Rydym yn cael y defnydd a’r gwerth mwyaf posib 
o’r swyddfeydd sydd ar gael i ni 

Fe wnaethom resymoli ein swyddfeydd trwy aildrefnu ein 
Swyddfeydd Dinesig gan ddarparu mwy o le defnyddiadwy mewn 
swyddfeydd ar gyfer staff, a’n galluogodd i waredu dau o safleoedd y 
Cyngor. Fe sefydlon ni drefniadau swyddfa a chyfleusterau newydd 
yn y Swyddfeydd Dinesig a Chwrt y Cigfrain, a alluogodd staff i 
weithio’n fwy hyblyg gan wneud y defnydd gorau posib o’r lle sydd ar 
gael.  

 

Mae ein gwariant cyfredol ar systemau TGCh yn is Cafodd yr arbedion ar systemau TGCh eu cyflawni. 
 

Mae ein strategaethau adnoddau’n amlwg o 
gymorth i gyflawni’r blaenoriaethau gwella 
corfforaethol a'r Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig 

Fe gyflawnon ni’r gostyngiadau yn y gyllideb a oedd yn ofynnol dan y 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ac mae’r blaenoriaethau gwella 
corfforaethol yn dangos cynnydd (y ceir tystiolaeth ohono mewn 
mannau eraill). 

 

G 
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G 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Ymrwymiadau ar gyfer 2014-15 
Cafodd bron pob ymrwymiad ar gyfer y Flaenoriaeth Gwella hon eu cwblhau, fel a nodir isod. 
 

Caiff ein Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer y cyfnod o bedair blynedd rhwng 2014-15 a 2017-18 ei datblygu yn unol â 
blaenoriaethau gwella corfforaethol a Chynllun Corfforaethol y Cyngor. Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn nodi newidiadau 
yn y gyllideb ochr yn ochr â blaenoriaethau gwella dros flynyddoedd ariannol a gostyngiadau penodol yn y gyllideb ochr yn ochr â 
blaenoriaethau gwella. Mae cysylltiad hefyd rhwng y rhaglen gyfalaf a phob un o’n blaenoriaethau gwella. 

Fe adnabuwyd arbedion o £11.274 miliwn ac fe gyflawnwyd arbedion o £10.429 miliwn. Fe gyflawnon ni arbedion ychwanegol i unioni’r 
diffyg hwn trwy reoli swyddi gwag a rheolaeth dynnach ar dreuliau cyffredinol.  

Fe gyflwynon ni system rheoli perfformiad newydd i fesur ein perfformiad. Daeth yr ystafell bost ddigidol yn weithredol ac fe gyflwynon 
ni System Rheoli Dogfennau a Chofnodion yn Electronig (EDRM) lle mae’r holl bost sy’n dod i mewn ac yn mynd allan yn cael ei 
ddigideiddio. Roedd hyn hefyd yn cynnwys mynd ati’n barhaus i ddigideiddio ein ffeiliau cefn swyddfa, gan leihau’r gofynion storio. Mae 
post hybrid bellach yn weithredol, gan leihau’r amser, yr ymdrech a’r arian y mae’n ei gymryd i anfon niferoedd mawr o lythyrau neu 
ddogfennau, trwy eu prosesu’n electronig. Fe wnaethom barhau i resymoli ein swyddfeydd. Cafodd ystafelloedd yn y Swyddfeydd 
Dinesig eu haildrefnu a chafodd swyddfeydd Sunnyside a Heol Glanogwr eu gwerthu.   

 

Rydym yn derbyn adborth cadarnhaol oddi wrth 
ddinasyddion ynghylch cyfathrebu, ymgysylltu, 
mynediad at wasanaethau a gwerth am arian 

Canfu ein Harolwg diweddaraf gyda’r Panel Dinasyddion fod 44% o’r 
dinasyddion a gymerodd ran yn yr arolwg o'r farn bod y Cyngor yn  
dda neu’n dda iawn am ddweud wrthynt am y gwasanaethau y mae’n 
eu darparu a newyddion sy’n gysylltiedig â’r Cyngor, o’i gymharu â 
tharged o 40% a bennwyd ar gyfer 2014-15. Hefyd, roedd cynnydd 
yn y ganran o’r dinasyddion a ddywedodd bod eu gofynion unigol o 
ran mynediad yn cael eu hateb wrth gysylltu â’r Cyngor, sef 63% o’i 
gymharu â tharged o 52% a osodwyd ar gyfer 2014-15. 

 
 

6.1 
Parhau i ddatblygu ein Strategaeth Ariannol Tymor Canolig gan alinio ein hadnoddau â’n blaenoriaethau 
gwella 

 

6.2 Cyflawni’r cynigion ar gyfer arbedion a nodir yng nghyllideb 2014-15 
 

6.3 
Cyflawni’r prosiectau ‘Gwneud y Defnydd Gorau o Adnoddau’ yn Rhaglen Newid Pen-y-bont ar Ogwr am y 
flwyddyn sydd i ddod 

 

G 
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Daeth y swyddfa ddigidol newydd yn weithredol gyda’r holl bost sy’n dod i mewn ac yn mynd allan yn cael ei ddigideiddio. Hyd yma 
mae bron i 13 miliwn o ddogfennau wedi cael eu sganio ac yn cael eu cadw’n electronig ar y System Rheoli Dogfennau a Chofnodion 
yn Electronig. Dyma’r camau cyntaf tuag at newid y sefydliad i fod yn ddigidol yn bennaf.     

Fe wnaethom gwblhau’r gofrestr contractau corfforaethol (rhestr o holl gontractau’r awdurdod) a fydd yn ein galluogi i reoli ein 
contractau presennol yn well ac ymlynu wrth amserlenni ail-gomisiynu. Ar hyn y bryd mae’r prosiect yn cael ei ailbroffilio ac mae’n 
destun adolygiad strwythurol.      

Fe arbedon ni gyfanswm o £1.367 miliwn trwy Raglen Caffael Cydweithredol Gwerth Cymru.  

Rydym ar y trywydd iawn i gyflawni Cynllun Rheoli Asedau 2021 gydag arolygon archwilio a chyflwr wedi’u cwblhau i’n galluogi i wneud 
y penderfyniadau cywir i gyflawni arbedion effeithlonrwydd. Cyflawnodd y mesurau Gostwng Carbon ar gyfer 2013/14 (nid yw ffigyrau 
ar gyfer 2014-15 ar gael eto) 1,053 tunnell o arbedion gostwng carbon, gan ddwyn gostyngiad o £12,636 yn ein rhwymedigaeth i brynu 
lwfansau o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.  

  

Gan na chafwyd consensws gyda thirfeddianwyr eraill, fe benderfynon ni y byddem yn marchnata’r safle’n annibynnol. Mae gwaith yn 
mynd rhagddo i adleoli’r depo Priffyrdd o Dre-dŵr. Mae asiantau wedi cael eu penodi i farchnata’r safle ac adroddiadau technegol wedi’u 
comisiynu i alluogi’r gwerthiant i ddigwydd. 

Mae ein rhaglen gwarediadau’n gweithio i leihau ein hasedau dros ben. Mae arian a gaiff ei godi’n mynd tuag at raglen gyfalaf y 
Cyngor gan gynnwys cefnogi gofyniad y Cyngor am arian cyfatebol ar gyfer rhaglen Ysgolion yr 21

ain
 Ganrif Llywodraeth Cymru. Ers i’r 

rhaglen gwell gwarediadau ddechrau ym mis Ebrill 2014 rydym wedi creu £8 miliwn o dderbyniadau cyfalaf gan gynnwys tuag £1 
miliwn o ocsiynau eiddo. Mae’r gwarediadau wedi amrywio o leiniau bychain o dir, swyddfeydd gwag a thai gofalwyr i safleoedd 
datblygu mawr.  

6.4 Parhau i resymoli a gwella systemau a phrosesau’r Cyngor 
 

6.5 Cwblhau ein hadolygiad caffael a chomisiynu 
 

6.6 
Cyflawni’r camau gweithredu yng Nghynllun Rheoli Asedau (AMP) 2014-15, gan gynnwys mesurau sy’n 
ymwneud â gostwng ynni ac allyriadau carbon 

 

6.7 Gweithio tuag at gytundeb tir cydweithredol ar gyfer Parc Afon Ewenni (Tre-dŵr ) 
 

6.8 Cyflawni’r rhaglen gwell gwarediadau 
 

G 

G 

G 

G 
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Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i gwblhau ymarfer ‘cymharu a chyferbynnu’ o ran y modd y 
caiff salwch ei reoli mewn awdurdodau lleol ledled Cymru. Rydym wedi datblygu polisïau ac wedi adolygu canllawiau i reolwyr i leihau 
ein lefelau salwch. Ar ben hynny, mae pecyn cymorth Rheoli Absenoldeb yn cael ei ddatblygu a chwrs hyfforddi newydd ar reoli 
absenoldeb wedi cael ei ddatblygu a’i gyflwyno i’r staff hynny sy’n rheoli absenoldeb staff. Fodd bynnag, er gwaethaf y cydymdrechion 
hyn, fe gynyddodd lefelau salwch ar draws y Cyngor yn ystod 2014-15 o 9.80 diwrnod i 10.83 diwrnod. Wrth edrych tua’r dyfodol, 
byddwn hefyd yn gweithredu unrhyw argymhellion o brosiect absenoldeb oherwydd salwch Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

Sefydlwyd gwasanaeth cwnsela a hwnnw’n cynnig ystod eang o wasanaethau ac amrywiaeth o gymorth i’r holl staff bob awr o’r dydd a 
phob dydd o’r wythnos.  

Datblygwyd cymwyseddau rheoli newydd i sicrhau bod rheolwyr yn gallu perfformio’n effeithiol yn eu rôl. Datblygwyd Cynllun y 
Gweithlu ar gyfer 2015-18 i helpu’r Cyngor i gynllunio ar gyfer newidiadau yn y dyfodol, gan gynnwys: gwella ac ehangu sgiliau a 
pherfformiad cyflogeion; cynllunio i leihau’r gweithlu gan recriwtio a chadw cyflogeion mewn meysydd allweddol; a chanolbwyntio ar les 
cyflogeion. 

 

Am y tro cyntaf, roedd trigolion yn gallu cofrestru ar gyfer y Panel Dinasyddion a chael arolwg yn syth tra bo ymgynghoriad ar agor. Fe 
greodd hyn y gyfradd gofrestru uchaf erioed gyda 35 aelod newydd ychwanegol. Gwelsom gynnydd o 10% yn nifer yr ymatebion o 
ganlyniad i ymgyngoriadau a’r ffaith bod y Panel Dinasyddion yn gallu gwneud mwy ar-lein, megis newid maint y sgrîn, gan wneud yr 
arolwg yn haws i’w ddefnyddio. Fe gynyddon ni nifer y cyfleoedd i ddinasyddion ymateb i ymgyngoriadau megis trefnu eu bod ar gael 
ar bapur yn ein llyfrgelloedd a chynnal digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd ar gyfer yr ymgynghoriad ynghylch y gyllideb y bu 60 o 
bobl yn bresennol ynddynt ar y cyfan.   

Sefydlwyd pedwar bwrdd mewn partneriaeth gyda’n partneriaid ar y BGLl, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r gwasanaethau Iechyd, yr 
Heddlu, y Gwasanaethau Tân, Cyfoeth Naturiol Cymru, y sector Busnes ac Addysg Bellach i ystyried ffyrdd effeithiol o gydweithio er 
budd trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Datblygodd un o’r Byrddau brosiect a oedd wedi’i fwriadu i ddeall y rhesymau pam 
fod trigolion mewn rhai ardaloedd yn teimlo’n llai diogel ac wedi ymddieithrio’n fwy oddi wrth eu cymunedau a gwasanaethau nag eraill ac 
yna gweithio gyda’r cymunedau hynny a phartneriaid ar y BGLl i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio i fynd i’r afael â hyn.   

6.9 Rhannu arfer gorau a chymryd camau gweithredu, lle y bo angen, i ostwng lefelau absenoldeb 
 

6.10 Datblygu fframwaith cymhwysedd rheoli a chynllun datblygu sefydliadol 
 

6.11 Datblygu ymhellach fecanweithiau i wella adborth gan gwsmeriaid 
 

6.12 Adolygu’r gwaith gyda’n partneriaid, gan gynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Lleol a’r trydydd sector 
 

G 

G 

G 

A 



49 
 

 
Fe adolygon ni ein trefniadau gyda’r trydydd sector, i sicrhau bod y gwasanaethau yr oeddent yn eu darparu’n diwallu ein hanghenion, yn 
cyflawni canlyniadau da, yn darparu gwerth ac yn effeithlon, yn erbyn cefndir o lai o gyllid. Fe gynorthwyon ni sefydliadau megis BAVO, 
Shelter a Cymorth i Fenywod i ddarparu nifer fach o wasanaethau hollbwysig, sy’n cynnwys cefnogi plant a phobl ifanc agored i niwed a 
phobl hŷn ledled y Fwrdeistref. Cafodd ein gwasanaeth Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol, sydd wedi’i dargedu at bobl ifanc y mae’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio gyda hwy, ei ailfodelu yn ystod y flwyddyn.   
 
Fe weithion ni gyda chwe awdurdod lleol arall a’r Bwrdd Iechyd i ddarparu asesiadau ac ymyriadau arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc 
sy’n dangos ymddygiad rhywiol niweidiol. Byddwn yn parhau i gefnogi’r trydydd sector a cheisio cyfyngu ar effaith gostyngiadau pellach 
yn y cyllid trwy weithio’n fwy mewn partneriaeth gyda’r sector a chynyddu ei gapasiti. 

Beth yw ein heriau ar gyfer 2015-16 a sut fyddwn ni’n ymateb? 

Mae ein prif heriau’n cynnwys: 

 rheoli adnoddau sy’n mynd yn llai a ninnau’n disgwyl y bydd mwy o alw; 

 rheoli llwyth gwaith staff a chadw’r arbenigedd gofynnol; 

 cyflwyno Safonau newydd y Gymraeg ar draws yr awdurdod; a’r 

 potensial ar gyfer ymddieithrio a negyddoldeb gan y cyhoedd wrth i wasanaethau leihau.  

Byddwn yn:  

 gweithredu’r arbedion arfaethedig a nodwyd yng nghyllideb 2015-16;  

 cyflawni’r prosiectau sydd wedi’u cynnwys yn Rhaglen Newid Pen-y-bont ar Ogwr;  

 gwella effeithlonrwydd trwy resymoli a chynyddu i’r eithaf y defnydd o systemau a chymwysiadau meddalwedd TGCh;  

 datblygu cynigion i ddarparu mwy o opsiynau hunanwasanaeth i’r cyhoedd ar gyfer cael mynediad at wasanaethau’r Cyngor;  

 datblygu mecanweithiau effeithiol i wella ein dealltwriaeth am farn dinasyddion;  

 archwilio ffyrdd newydd o ymgysylltu ac ymgynghori â phlant a phobl ifanc i barhau i glywed eu llais;  

 gweithredu’r strategaeth rheoli contractau ac e-gaffael i wella effeithlonrwydd;  

 cyflawni’r camau gweithredu y cytunwyd arnynt fel rhan o gynllun Parc Afon Ewenni;  

 ymestyn cyfleoedd dysgu electronig ar gyfer staff er mwyn datblygu sgiliau a hyblygrwydd gweithlu’r Cyngor;  

 rhesymoli ystâd weithredol y Cyngor ymhellach i ostwng costau adeiladau;  

 canlyn arni â’n strategaeth gwaredu asedau gyda’r nod o sicrhau derbyniadau cyfalaf o £6 miliwn o leiaf; a  

 chyflwyno system tracio cydymffurfiaeth i gefnogi trefn fwy effeithiol o ran rheoli cyfleusterau ar gyfer ein hadeiladau.  
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Adran 3 – Perfformiad Ariannol  
Mae ein hamgylchedd ariannol yn dod yn fwyfwy heriol. Mae angen i ni wneud arbedion digynsail yn y dyfodol, arbedion na ellir ond 
eu cyflawni trwy newid y ffordd yr ydym yn gweithio a newid y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu cyflenwi.  
 
Gwariant 2014-15  
Y llynedd, tua £425 miliwn oedd cyfanswm yr arian a wariwyd gennym ar gyflenwi gwasanaethau i’n dinasyddion a buddsoddi yn 
ein tirwedd a’n hisadeiledd. Mae’r cyfanswm sydd ar gael i ni ei wario’n dod o dair prif ffynhonnell, sef y rhai a restrir isod. 
  

Gwariant Refeniw  
Mae ein gwariant refeniw yn cynrychioli costau beunyddiol megis cyflogau, offer, cyflenwadau a gwasanaethau. Roedd ein gwariant 
refeniw net yn 2014-15 ar ôl lwfio am ddyraniad i gronfeydd a glustnodwyd, incwm ychwanegol o’r dreth gyngor a thanwariant ar 
gronfeydd wrth gefn cyffredinol (fel a adroddwyd yn Natganiad o Gyfrifon 2014-15) yn £255.08 miliwn, a arweiniodd at danwariant o 

£55,000 a drosglwyddwyd i Gronfa’r Cyngor. Mae’r tabl a’r siart isod yn dangos y gwariant a’r gyfran o’r gwariant fesul Blaenoriaeth 
Gwella yn 2014-15: 
 

Blaenoriaeth Gwella ar gyfer 2014-15 

Cyllideb 
Ddiwygiedig  

Alldro 
Gwirioneddol 

Gorwariant/ 
(Tanwariant) 
Gwirioneddol  

2014-15 
(£'Miliwn) 

2014-15 2014-15 

(£'Miliwn) (£'Miliwn) 

1.Gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu’r economi leol 9.4 9.1 0.2 

2.Gweithio gyda’n gilydd i godi uchelgeisiau a chynyddu cyflawniad   
      addysgol  

104.2 103.4 0.8 

3.Gweithio gyda phlant a theuluoedd i fynd i’r afael â phroblemau’n gynnar 21.6 22.2 -0.6 

4.Gweithio gyda’n gilydd i helpu pobl agored i niwed i barhau i fod yn  
      annibynnol 

25.5 25.5 0.0 

5.Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â materion iechyd ac annog pobl i  
       fabwysiadau ffyrdd iach o fyw 

18.6 18.4 0.2 

6.Gweithio gyda’n gilydd i wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau / Busnes  
       Fel Arfer Arall a Heb Gysylltiad â’r Blaenoriaethau Gwella  

75.8 76.4 -0.6 

CYFANSWM 255.131 255.076 0.055 
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Gwariant Cyfalaf 
Mae hyn yn cynrychioli ein gwariant ar ysgolion ac isadeiledd megis ffyrdd, pontydd ac adeiladau. Bydd yr asedau hyn o fudd i’r 
gymuned dros gyfnodau hir o amser a chaiff y gwariant ei ariannu i rannau helaeth gan fenthyciadau a grantiau cyfalaf.  

Roedd ein gwariant cyfalaf yn 2014-15 yn £28.23 miliwn, lle’r oedd y prif brosiectau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys:  

 £3,840,000 System Wybodaeth Gofal Cymunedol;     

 £ 1,713,000 Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a Thai’r Sector Preifat; 

 £ 2,686,000 Ysgol Gynradd Coety / Parc Derwen;                                           

 £ 1,447,000 Grant Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO);  

 £ 1,423,000 Coleg Cymunedol y Dderwen;                                                    

 £ 2,787,000 Ailadeiladu Ffyrdd Cerbydau a Goleuadau Stryd;  

 £ 2,674,000 Anghenion Dysgu Ychwanegol (hen safle Ysgol Ogwr). 

 
Grantiau 
Fe gawsom grantiau penodol gan y Llywodraeth hefyd, yn ogystal â’r Grant Cynnal Refeniw craidd a’r dyraniadau Ardreth Annomestig, 
a’r rheiny’n gyfanswm o £93.31 miliwn yn ystod 2014-15, yr oeddem yn gallu eu defnyddio yn ychwanegol at ein gwariant Refeniw a 
Chyfalaf ni ein hunain. Roedd y prif grantiau a gafwyd yn ystod 2014-15 yn cynnwys:  
 

 Grant Ôl-16 o £6,536,000;        

 Grant Cefnogi Pobl o £6,152,000;   

 Grant Gwastraff Cynaliadwy o £2,854,000;       

 Grant Dechrau’n Deg o £3,024,000;                                                                        

 Grant Teuluoedd yn Gyntaf o £1,839,000. 
 

Gostyngiadau yn y Gyllideb 
Fe wnaethom gynnydd da o ran cyflawni gostyngiadau yn y gyllideb dros y tair blynedd ddiwethaf, a arweiniodd at arbediad blynyddol 
cylchol o £19.78 miliwn. Fodd bynnag, mae angen cyflawni gostyngiadau ychwanegol o £11.225 miliwn yn 2015-16 a phob blwyddyn 
mae’n mynd yn anos adnabod cynigion newydd.  
 
Yn 2014-15, roeddem yn bwriadu cyflawni gostyngiadau o £11.274 miliwn yn y gyllideb. Cafodd gostyngiadau o £10.701 miliwn eu 
cyflawni’n llawn yn ystod y flwyddyn, gyda’r £573,000 a oedd yn weddill heb eu cyflawni. Mae hyn ar ôl i gynigion gwerth £272,000 ar 
gyfer gostyngiadau yn y gyllideb mewn perthynas â’r Ganolfan Adfer Deunyddiau ac Ynni gael eu dwyn ymlaen i 2015-16. Mae cynigion 
ar gyfer gostyngiadau yn y gyllideb yn 2014-15 nas cyflawnwyd yn llawn yn ymwneud â’r canlynol:  
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Cynnig 2014-15 

Ailgyflenwi ac ailfodelu Cysylltu Bywydau 105 

Gostyngiad mewn absenoldeb oherwydd salwch (Lles) 50 

Adsefydlu Preswyl 192 

Arbedion effeithlonrwydd yn y gwasanaeth byw â chymorth mewnol 75 

Adolygu achosion sy’n gymwys i gael Gofal Iechyd Parhaus 51 

Cyfleuster Treulio Anaerobig 100 

 573 

 

I wneud iawn am y diffyg hwn, cyflawnwyd arbedion ychwanegol trwy ddefnyddio protocol rheoli swyddi gwag y Cyngor a thrwy reolaeth 
dynnach ar dreuliau cyffredinol. 
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Adran 4 – Gweithio mewn Partneriaeth 
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag ystod o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yn lleol, yn 
rhanbarthol ac yn genedlaethol i fynd i’r afael yn y ffordd fwyaf effeithiol â rhai o’r materion mwyaf heriol a wynebir gan ein dinasyddion.  
Mae’r dull hwn yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau gwell mewn ffordd fwy cydlynol ac effeithiol, gan sicrhau bod gwasanaethau a 
ddarperir yn defnyddio arian cyhoeddus yn y ffordd fwyaf effeithlon bosib. Caiff rhai o’n gweithgareddau cydweithredol o 2014-15 eu 
dangos isod: 
 
Sefydlwyd Rhaglen Gydweithredol Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae’r Gorllewin ym mis Ionawr 2012.  Ei phrif nod yw gweithio ar 
draws ffiniau i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol i ymateb i heriau ariannol a demograffig.  

Yn ystod y flwyddyn, sefydlwyd Fforwm Partneriaeth, sy’n canolbwyntio ar dair rhaglen drawsnewid. Gwasanaethau Cymunedol, Atal a 
Lles a Chontractio a Chaffael yw’r rhain. Sefydlwyd cynllun i sicrhau ein bod yn dal i wneud cynnydd gyda’r blaenoriaethau sy’n weddill. 
Mae’r rhain yn cynnwys y model Tîm Cymunedol Anabledd Dysgu, y Prosiect Iechyd Meddwl a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol. 
Mae gan weddill gweithgarwch Bae’r Gorllewin, y Pwyllgor Cefnogi Pobl Rhanbarthol, y Bwrdd Cynllunio Ardal rhanbarthol ar gyfer 
Camddefnyddio Sylweddau, y Byrddau Diogelu rhanbarthol a’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd drefniadau llywodraethu ar 
wahân ond os oes materion penodol mae’n dal yn bosib eu huwchgyfeirio i’r Fforwm Arweinyddiaeth. 
 
Yn ystod y flwyddyn cafodd ein Gwasanaeth Mabwysiadu ei uno â Gwasanaethau Mabwysiadu yn Abertawe a Chastell-nedd Port 
Talbot i ffurfio Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol newydd Bae’r Gorllewin. Mae’r gwasanaeth yn gyfrifol am recriwtio darpar 
fabwysiadwyr a dod o hyd i deuluoedd ar gyfer plant ac arnynt angen cael eu mabwysiadu. Y nod yw cwrdd yn well ag anghenion y plant 
hynny ac arnynt angen parhad trwy gael eu mabwysiadu trwy ddwyn ynghyd yr arfer gorau o bob awdurdod mewn un gwasanaeth mwy 
effeithlon a hyblyg. 
 
Mae ein Gwasanaeth Cymorth Dwys i Deuluoedd yn gweithio mewn ffordd ddwys iawn gyda theuluoedd lle mae rhiant yn 
camddefnyddio sylweddau. Mae’r tîm, sy’n cynnwys gweithwyr cymdeithasol a nyrsys, yn gweithio gyda’r teulu cyfan ac yn sicrhau bod 
yr holl asiantaethau cysylltiedig yn cael eu cynnwys yng nghynllun y teulu. Yn ystod 2014-15, roedd 114 o atgyfeiriadau ledled y 
rhanbarth, gyda 31 ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.   
 
Mae gan ein Gwasanaethau/Timau Troseddau Ieuenctid ddyletswydd gyfreithiol i gydweithredu er mwyn sicrhau gwasanaethau 
cyfiawnder ieuenctid sy’n briodol i’w hardal. Dechreuodd y gwasanaeth ar y cyd rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 
Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe ym mis Mai 2014, yn dilyn cytundeb rhwng y tri awdurdod lleol, gyda golwg ar rannu adnoddau ac 
arbenigedd, cyflawni arbedion effeithlonrwydd a gwella canlyniadau. Cafodd y ganran sy’n dod yn rhan o'r gyfundrefn am y tro cyntaf ei 
gostwng 36%, a oedd yn cymharu’n ffafriol â’r cyfartaledd ar gyfer De Cymru, sef 19%, a’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 31%. Yng 
Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, cyflawnwyd gostyngiad o 43% a oedd yn gyfystyr â 21 o bobl ifanc yn dod yn rhan o’r 
Gyfundrefn Cyfiawnder Ieuenctid. Mae datblygiadau eraill ar y cyd yn cynnwys rhaglen “adeiladu” sgiliau a Chanolfan Ymyriadau sy’n 
helpu pobl ifanc i gefnu ar droseddu a chyrraedd eu potensial fel oedolion ifanc. 



54 
 

O ganlyniad i weithio gydag Action on Hearing Loss a Chymdeithas Pobl Fyddar Prydain i wella’r modd y darperir gwasanaethau ar 
gyfer cwsmeriaid byddar fe enillon ni’r Siarter BSL ym mis Rhagfyr 2014 a Gwobr Aur Action on Hearing Loss ym mis Mai 2015. 
 
Dechreuodd y cydweithrediad Gwasanaethau Rheoleiddiol rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro 
Morgannwg ar 1 Ebrill 2015, ac yn awr rydym yn darparu cydwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd newydd. Bydd y prosiect yn ein galluogi i 
gyflawni arbedion effeithlonrwydd gan warchod gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd.   
 
Rydym yn darparu Lleoliadau Gwaith, Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau trwy gydweithio ar draws meysydd gwasanaeth ac mewn 
partneriaeth gyda sefydliadau eraill megis Canolfan Byd Gwaith a darparwyr hyfforddiant lleol. O fis Ebrill 2014 ymlaen fe ddarparodd y 
Cyngor fwy na 120 o leoliadau gwaith, a oedd yn cynnwys lleoliadau i brentisiaid yn y tîm Cynnal a Chadw Adeiladau ar gyfer myfyrwyr 
yn eu blwyddyn gyntaf, lleoliadau gofal cymdeithasol a lleoliadau i geiswyr gwaith ifainc. Mae trefniadau wedi’u sefydlu hefyd i roi 
cymorth i bobl ifanc sy’n gadael gofal trwy brosiect cyflogaeth a hyfforddiant. Bydd y mentrau hyn yn parhau yn 2015/16. Ym mis Medi 
2014, fe wnaeth y Cyngor, mewn partneriaeth gyda Chanolfan Byd Gwaith, wahodd trigolion lleol i ddigwyddiad swyddi a gwybodaeth. 
Bu ymwelwyr â’r digwyddiad, sydd yn ei bedwaredd flwyddyn, yn trafod cyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli gyda llu o gyflogwyr lleol a 
oedd yn cynnig ystod o swyddi dros dro a pharhaol. Roedd help a chefnogaeth wrth law hefyd gan asiantaethau sy’n gallu cynorthwyo 
pobl i ddod o hyd i gyflogaeth. 
 
Fe wnaethom sicrhau £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru i brynu ac adnewyddu Celtic Court i ddarparu darpariaeth gofal iechyd 
bwrpasol, fodern, addas ar gyfer y diben sydd i fod i gael ei chwblhau ym mis Hydref 2015. Cafodd y gwaith adnewyddu ei ddylunio a’i 
wneud gan y Cyngor ar ran Canolfan Gweithredu ar Ddibyniaeth a Chaethiwed Cymru (WCADA) a’r Tîm Cyffuriau ac Alcohol 
Cymunedol. 
 
Yn ddiweddar cwblhaodd y Cyngor y broses i drosglwyddo Tŷ Carnegie (hen adeilad Llyfrgell Pen-y-bont) fel ased cymunedol i Gyngor 
Tref Pen-y-bont er mwyn iddynt allu adleoli eu swyddfeydd a sefydlu canolfan gymunedol newydd ar gyfer y celfyddydau yng nghanol y 
dref. Gan weithio mewn partneriaeth, fe sicrhaodd y partïon gyllid Menter Treftadaeth Treflun i wneud gwaith i du allan yr adeilad 
rhestredig hwn. Yn ogystal â darparu swyddfeydd newydd ar gyfer cyngor y dref, mae Tŷ Carnegie yn cael ei ddefnyddio’n llwyddiannus i 
letya arddangosfeydd a digwyddiadau rheolaidd.  
 
Mae’r Cyfleuster Cynnal a Chadw Cerbydau a Gwasanaeth Rheoli Fflyd ar y Cyd yn bartneriaeth gyda Heddlu De Cymru sy’n cynnal 
a chadw fflydoedd y ddau sefydliad. Cafodd y gwaith ei gyflawni a daeth y lleoliad yn weithredol o fis Mawrth 2015.   
 
Byddwn yn parhau i chwilio am gyfleoedd newydd i weithio mewn partneriaeth lle gallwn weld y bydd cydweithio gydag eraill yn gwella 
ansawdd gwasanaethau neu werth am arian. Dros y 4 blynedd nesaf byddwn yn cynnal ein perthnasoedd gweithio agos gyda 
sefydliadau eraill, gan gynnwys:  
 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg;  
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 Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Pen-y-bont;  

 Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Coleg Pen-y-bont;  

 Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Cymdeithas Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Cyngor Dinas a Sir Abertawe;  

 Grwpiau cymunedol;  

 Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru;  

 HALO/GLL a phartneriaid masnachol;  

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot;  

 Awdurdodau lleol eraill;  

 Grwpiau sy’n cynrychioli defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr;  

 Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru;  

 Heddlu De Cymru;  

 Cynghorau tref a chymuned;  

 Cyngor Bro Morgannwg;  

 Tai Cymoedd i’r Arfordir a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill;  

 Ymddiriedolaeth Prawf Cymru; a  

 Llywodraeth Cymru. 
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Adran 5 – Adborth ein dinasyddion  
 

Mae adborth gan ddinasyddion yn hollbwysig wrth gynllunio sut y byddwn yn gwella gwasanaethau lleol i bobl leol. Mae ystod o opsiynau 
ar gael i ddinasyddion ar y dudalen ymgynghori ar ein gwefan www.bridgend.gov.uk er mwyn iddynt gysylltu a dweud eu dweud ynghylch 
pa mor dda yr ydym yn darparu gwasanaethau neu sut y dylem fod yn darparu ein gwasanaethau yn awr ac yn y dyfodol.  Yn 2013-14 fe 
ddatblygon ni bresenoldeb gwell yn y cyfryngau cymdeithasol hefyd trwy Twitter i gasglu barn dinasyddion.   
 
Ar draws ein holl wasanaethau rydym yn cyfathrebu gyda’n dinasyddion bob dydd. Yn 2014-15 fe ymdriniodd ein Canolfan 
Gwasanaethau Cwsmeriaid â:  

 15,445 o gysylltiadau ysgrifenedig, yr ymatebwyd i 99.98% ohonynt o fewn 5 niwrnod;  

 181,140 o alwadau ffôn, yr atebwyd 72% ohonynt o fewn 30 eiliad; a  

 23,806 o ymwelwyr â’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn y Swyddfeydd Dinesig lle cafodd 68% eu gweld o fewn 10 munud 
gyda’r amser aros ar gyfartaledd yn 8.80 munud.  

 
Roedd y cysylltiadau hyn yn ymwneud â phob agwedd ar ein gwasanaethau, gan gynnwys casglu gwastraff, cynllunio, y dreth gyngor a 
digartrefedd. Medrodd ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ddatrys 95% o’r holl faterion a godwyd trwy gyswllt dros y ffôn neu 
gyswllt ag ymwelwyr ar adeg y cyswllt cyntaf hwnnw. Ar y cyfan dywedodd 76% o’r bobl a gymerodd ran mewn arolwg fod y gwasanaeth 
wedi bod yn dda neu’n dda iawn yn eu tyb hwy (Y Panel Dinasyddion, Hydref 2014).  
 
Fe wnaethom barhau i ddarparu ystod eang o gyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaethau ein helpu gydag adborth ar ein gwasanaethau, yn 
aml trwy weithio gyda sefydliadau partner yn y trydydd sector a phartneriaid eraill. Yn 2014-15 roedd y cyfleoedd hyn yn cynnwys:  
 

 Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n amcanu at hybu cydraddoldeb ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy 
gynorthwyo gyda’r broses o godi a datrys materion sy’n gysylltiedig â chydraddoldeb a helpu i feithrin perthnasoedd cryf a 
chadarnhaol rhwng pobl o wahanol gefndiroedd. Cyfarfu’r fforwm bob deufis a bu’n rhannu gwybodaeth, yn trafod materion pwysig 
sy’n ymwneud â’r Cyngor ac yn cynnig cyfleoedd i aelodau gydweithio ar brosiectau a gweithgareddau; 

 cyswllt uniongyrchol â phobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl neu nyrsio trwy ymweliadau monitro rheolaidd;  

 arolwg gan y Ganolfan Gyswllt a anfonwyd at unrhyw un a gafodd wasanaeth; 

 cyfarfodydd rheolaidd i ddefnyddwyr gwasanaethau fel rhan o Grŵp Cymunedol Castell-nedd Port Talbot/Pen-y-bont ar Ogwr i drafod 
materion amserol a oedd yn ymwneud â’r Rhaglen Cefnogi Pobl ac ystyried anghenion am wasanaethau sy’n dod i’r amlwg mewn 
perthynas â llety â chymorth.  

 ymweliadau â chartrefi gofal a nyrsio a ddarperir gan y sector preifat a’r trydydd sector i fonitro ansawdd y gwasanaeth. Mae 
ymgysylltu â thrigolion a defnyddwyr gwasanaethau’n rhan annatod o hyn; ac 

 aelodau etholedig yn ymweld â’n sefydliadau gofal ar sail rota.  
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Bob blwyddyn rydym yn cynnal ymgyngoriadau cyhoeddus penodol i’n helpu i gynllunio gwasanaethau, pennu blaenoriaethau a gwneud 
newidiadau i’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau. Yn 2014/15 roedd yr ymgyngoriadau hyn yn cynnwys:  

 
Adolygiad o’r Gyllideb 2015 – Dros y pedair blynedd nesaf mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn disgwyl gorfod 

cyflawni gwerth £49 miliwn o arbedion ar ei gyllideb flynyddol. Roeddem am wella ein dealltwriaeth a’n hymwybyddiaeth am y sefyllfa 

ariannol, a chasglu barn trigolion ynglŷn â’r modd y dylai’r Cyngor flaenoriaethu ei gyllideb. Cafwyd 443 o ymatebion ar y cyfan i’r 

ymgynghoriad a gynhaliwyd yn hydref 2014. 

Fe gyflwynon ni gynigion ar gyfer ‘sut y gallwn ddod ag arian i mewn’. Mae potensial i’r rhain greu incwm o £218,000 i’r Cyngor. Y rhai 
mwyaf poblogaidd oedd:  
1) cyflwyno tâl am reoli plâu (58% o’r pleidleisiau);  
2) cyflwyno tâl am barcio ar gyfer deiliaid Bathodynnau Glas yn ein meysydd parcio oddi ar y stryd (58% o’r pleidleisiau); a  
3) chyflwyno tâl canrannol am wneud taliadau i’r Cyngor â chardiau credyd (55% o’r pleidleisiau). 
 

 Y cynnig mwyaf poblogaidd o blith y ‘cynigion i arbed arian’, a gafodd dros 64% o’r pleidleisiau, oedd sefydlu ‘ymddiriedolaeth ddielw’ 
i ddarparu gwasanaethau llyfrgelloedd a diwylliannol. Gallai’r cynnig ddwyn arbedion o £391,000 yn ôl yr amcangyfrifon. Buom yn 
gweithio ar y cynnig hwn gyda phartneriaid ac fe sefydlon ni Ymddiriedolaeth ddiwylliannol newydd a fydd yn weithredol o fis Hydref 
2015. Bydd y Cyngor yn parhau i gyflawni rôl strategol a chefnogol weithredol yn y gwaith o ddatblygu cyfleusterau a gwasanaethau’r 
ymddiriedolaeth newydd. 

 Roedd mwy nag un o bob tri (36 y cant) yn credu y gallai trigolion helpu i leihau’r galw am wasanaethau’r Cyngor trwy gymryd mwy o 
gyfrifoldeb personol. Bydd hyn yn cael ei archwilio ymhellach yn 2015-16 pan fyddwn yn adolygu’r ffordd yr ydym yn darparu ein 
gwasanaethau. 

 
Cod ymddygiad mewn perthynas â hysbysiadau cosb benodedig am ddiffyg presenoldeb yn yr ysgol – Cynhaliwyd arolwg 
cyhoeddus i geisio barn am y cod ymddygiad arfaethedig mewn perthynas â hysbysiadau cosb benodedig rhwng 24 Mehefin 2014 a 4 
Awst 2014. Cyflwynwyd cod ymddygiad yr awdurdod lleol ym mis Medi 2014 a hwnnw’n nodi’r fframwaith ar gyfer gweithredu cynlluniau 
hysbysiadau cosb benodedig. Bydd y cynnig hwn yn effeithio ar yr holl ddisgyblion prif ffrwd rhwng 5 ac 16 oed. Cafwyd 345 o ymatebion 
ar y cyfan.  
 

 Dywedodd dros wyth o bob deg (81 y cant) na fyddent yn cefnogi dull cyson o ran gwrthod caniatâd ar gyfer gwyliau yn ystod y tymor. 

 Roedd bron pob un (95 y cant) o’r ymatebwyr yn cytuno bod angen bod ag amgylchiadau eithriadol ar gyfer awdurdodi 
absenoldebau. 

 Roedd saith o bob deg (70 y cant) yn cytuno â’r ystyriaethau ychwanegol y gellir rhoi sylw iddynt cyn rhoi cosb. 
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 Roedd dros dri chwarter (76 y cant) hefyd yn anghytuno â’r amgylchiadau ar gyfer rhoi hysbysiad cosb benodedig. Ar y cyfan roedd 
43 y cant yn anghytuno â dirwyon am gymryd gwyliau a phump y cant â dirwyon am fod yn hwyr. 

 
Adolygiad o Deithio gan Ddysgwyr – Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch polisi Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr ar gludiant rhwng y cartref a’r ysgol dros gyfnod o ddeuddeg wythnos rhwng 29 Medi 2014 a 22 Rhagfyr 2014. Cafwyd 725 o 
ymatebion i’r ymgynghoriad trwy gyfuniad o’r arolwg ymgynghori a saith gweithdy a gynhaliwyd ledled y fwrdeistref sirol. Roedd tri 
chynnig:  

 Cynnig un – Cynyddu’r pellter sy’n ofynnol ar gyfer cludiant am ddim rhwng cartref disgybl a’i ysgol, fel ei fod yn cyfateb i’r pellter sy’n 
ofynnol yn gyfreithiol (gan gynnwys ysgolion Cymraeg a chrefyddol). Dywedodd 34 y cant mai ychydig o effaith fyddai, neu na fyddai 
unrhyw effaith o gwbl, pe bai cynnig un yn cael ei gyflwyno.  

 Cynnig dau – Codi cost lawn pàs bws ar ddisgyblion nad ydynt yn cael cludiant am ddim i’r ysgol. Dywedodd y mwyafrif o’r 
ymatebwyr (35 y cant) fod codi’r gost wirioneddol yn rhy ddrud. 

 Cynnig Tri – Rhoi’r gorau i ddarparu cludiant am ddim ar gyfer dysgwyr sy’n 16 oed neu drosodd, sy’n mynd i ysgol neu goleg. Roedd 
un o bob pump yn union (20 y cant) yn credu y byddai cyflwyno cynnig tri yn cael effaith negyddol ar y gymuned yn y dyfodol. 

 
Gan ddechrau ym mis Medi 2016, bydd cynigion un a dau yn cael eu rhoi ar waith a bydd y Polisi ar Deithio gan Ddysgwyr yn cael ei 
ddiwygio fel ei fod yn gyson â’r gofynion statudol lleiaf. 
 
Bydd hyn yn golygu bod y pellteroedd cymhwysol ar gyfer cludiant am ddim i ysgolion cynradd yn newid o 1.5 milltir i ddwy filltir ac o 
ddwy filltir i dair milltir ar gyfer ysgolion uwchradd. Bydd y pellteroedd cymhwysol newydd yn cynnwys ysgolion Cymraeg ac ysgolion 
gwirfoddol a gynorthwyir. Bydd y pellter cymhwysol ar gyfer myfyrwyr ôl-16 yn newid o ddwy i dair milltir. 
 
Bydd disgyblion sy’n cael cludiant am ddim ar hyn o bryd yn dal i gael cludiant am ddim nes eu bod yn symud i’r cyfnod nesaf yn eu 
haddysg neu i ysgol arall nad yw’n ysgol ddalgylch iddynt, a bydd disgybl sy’n dechrau yn yr un ysgol ddalgylch â brawd neu chwaer hŷn 
yn cael yr un hawl â’i sibling yn awtomatig. 
 
Bydd cost tocyn mynd a dod dyddiol i ddisgyblion cynradd ac uwchradd a myfyrwyr ôl-16 sy’n byw y tu allan i’r pellteroedd cymhwysol yn 
codi 48c o £1.42 i £1.90. 
 
Adolygiad o Doiledau Cyhoeddus Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus i adolygu cyfleusterau cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr ar 12 Ionawr 2015. Ar y cyfan, casglwyd 933 o ymatebion, gyda 96% o’r ymatebwyr yn datgan y dylai fod mynediad 
ar gyfer pobl anabl ym mhob toiled cyhoeddus yn y Sir. Roedd yr ymatebion yn dangos bod y rhai sy’n 55 oed a throsodd bron 
ddwywaith yn fwy tebygol o ddefnyddio toiled cyhoeddus na phobl 25 – 34 oed. Roedd 87% o’r ymatebwyr yn cefnogi’r cynnig i 
ailgyflwyno’r cynllun cyfforddusrwydd a oedd yn darparu grantiau bychain i fusnesau ganiatáu i’r cyhoedd ddefnyddio’u toiledau.   
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Adran 6 – Beth ddywedodd ein rheoleiddwyr amdanom?  
 
Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol baratoi Adroddiad Gwella Blynyddol sy’n cyflwyno darlun i ddangos pa mor dda yr 
ydym yn cynllunio ar gyfer gwella a darparu gwasanaethau. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn cynnwys crynodeb o’r prif ganfyddiadau o 
adroddiadau a gyhoeddwyd gan reoleiddwyr megis Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac Arolygiaeth Ei 
Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn). 
 
Yn ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2014-15, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2015, dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor yn dal 
i wneud cynnydd o ran cyflawni gwelliannau yn ei feysydd blaenoriaeth ac wedi cydnabod yr angen i wella gwasanaethau plant.   
Dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol fod trefniadau blaengynllunio’r Cyngor a’i hanes blaenorol yn awgrymu ei fod “mewn sefyllfa dda i 
sicrhau gwelliant yn 2015-16” 
 
Ym mis Hydref 2012, dywedodd Estyn (yr arolygiaeth dros addysg a hyfforddiant yng Nghymru) fod angen gweithgarwch monitro ar yr 
awdurdod er mwyn 

 gwella deilliannau ar gyfer disgyblion, yn enwedig yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 drwy ddefnyddio data ar ddisgyblion unigol i 
bennu targedau gwelliant mwy uchelgeisiol a chryfhau cysondeb yr her a ddarperir gan yr awdurdod ar ysgolion i wella; 

 gwella presenoldeb mewn ysgolion cynradd ac uwchradd drwy parhau i ddatblygu y cyd-weithio ymhlith swyddogion lles addysg 
ac ‘ymgysylltu â theuluoedd; 

 cryfhau hunanarfarnu er mwyn deall yr hyn sy’n gweithio’n dda a’r hyn y mae angen ei wella er mwyn helpu dysgwyr i gyflawni eu 
nodau; 

 gwella ansawdd y wybodaeth a roddir i aelodau etholedig er mwyn iddynt allu herio perfformiad gwasanaethau ac ysgolion yr 
awdurdod yn fwy cadarn; a 

 lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). 
 
Yn ei arolygiadau dilynol yn 2014-15 barnodd Estyn fod y Cyngor wedi gwneud cynnydd sylweddol ac nad oedd angen unrhyw fonitro 
pellach. 
 
Ym mis Hydref 2014 adroddodd AGGCC fod y Cyngor yn parhau i weithio tuag at ei agenda newid ac ar ddatblygu modelau newydd ar 
gyfer darparu gwasanaethau, yn unol â’r disgwyliadau yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r Cyngor yn 
wynebu heriau penodol mewn perthynas â gwella gwasanaethau plant ac yn gweithredu i fynd i’r afael â hyn. Bydd adroddiad gwerthuso 
AGGCC yn 2015 yn adrodd ar gynnydd yn 2014-15 ac yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2015.   
 
Ni wnaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru unrhyw argymhellion statudol ond fe wnaeth rai cynigion ar gyfer gwella.  
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Mae copïau o adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ac adroddiadau Estyn ac AGGCC ar gael ar wefan Estyn: http://www.estyn.gov.uk/, ar 
wefan AGGCC: www.cssiw.org.uk ac ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru: http://www.wao.gov.uk  

http://www.estyn.gov.uk/
http://www.cssiw.org.uk/
http://www.wao.gov.uk/
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Adran 7 – Ein Hamcanion Gwella ar gyfer 2015-16 
 
Yn 2015-16, rydym wedi cadw’r chwe blaenoriaeth gwella a nodwyd yng Nghynllun Corfforaethol 2013-17. Dyma’r pethau pwysicaf yn ôl 
yr hyn a ddywedodd dinasyddion wrthym:  
 

 Gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu’r economi leol 

 Gweithio gyda’n gilydd i godi uchelgeisiau a chynyddu cyflawniad addysgol 

 Gweithio gyda phlant a theuluoedd i fynd i’r afael â phroblemau’n gynnar 

 Gweithio gyda’n gilydd i helpu pobl agored i niwed i barhau i fod yn annibynnol 

 Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â materion iechyd ac annog pobl i fabwysiadu ffyrdd iach o fyw 

 Gweithio gyda’n gilydd i wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau. 
 

I gael manylion llawn y camau gweithredu sydd gennym i gyflawni pob Blaenoriaeth Gwella, ewch at y dudalen Gwella Corfforaethol ar 
ein gwefan:  http://www1.bridgend.gov.uk/services/corporate-improvement.aspx 
 
Y chwe Blaenoriaeth Gwella yw ein cyfraniad ni tuag at gyflawni’r pedwar amcan yng Nghynllun Partneriaethau Integredig Sengl y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol ‘Sir Pen-y-bont Ynghyd’, sef: 
 

 Mae pobl yn Sir Pen-y-bont yn iachach 

 Mae pobl yn Sir Pen-y-bont yn cael budd o economi gryfach a mwy ffyniannus 

 Mae pobl yn Sir Pen-y-bont yn cael eu cynnwys a’u grymuso i gyrraedd eu llawn botensial 

 Mae Sir Pen-y-bont yn lle gwych i fyw, gweithio ac ymweld ag ef. 
 
Mae copi o ‘Sir Pen-y-bont Ynghyd’ ar gael ar y wefan: http://www.bridgendlsb.org.uk/Bridgend-County-Together. 
 

http://www1.bridgend.gov.uk/services/corporate-improvement.aspx
http://www.bridgendlsb.org.uk/Bridgend-County-Together

