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Rhagair 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn sefydliad mawr a chymhleth sy’n gwasanaethu 140,480 o bobl mewn 
cymysgedd o gymunedau arfordirol, gwledig a threfol.  
 
Yn wahanol i sefydliadau sector preifat sydd o bosibl yn arbenigo mewn meysydd penodol, mae’r cyngor yn gweithredu ar lawer o 
lefelau busnes. Gallant amrywio o ofal personol, addysg, cynnal a chadw lleoedd agored cyhoeddus a rheoleiddio busnesau, i 
gasglu sbwriel a deunyddiau ailgylchu, darparu gwasanaethau llyfrgell a hamdden a pharatoi cynlluniau hirdymor a byr dymor ar 
gyfer yr ardal. 
 
Mae’r cyngor yn aml yn gweithio mewn partneriaeth agos â sefydliadau eraill i ddarparu gwasanaethau lleol, felly mae’r ‘ffin’ yn 
annelwig weithiau - er enghraifft, rhwng heddlu cymunedol a swyddogaeth y cyngor mewn materion diogelwch cymunedol, neu 
wasanaethau a ddarperir gan y GIG a’n swyddogaeth ein hunain i helpu pobl i fyw bywydau bodlon ac annibynnol. 
 
Mae’r ffaith bod ein busnes mor amrywiol yn golygu ein bod yn gorfod gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn gallu canolbwyntio ar y 
pethau sydd fwyaf pwysig i’r trigolion lleol. Gan fod y rhan fwyaf o’r arian yr ydym yn ei wario ar ddarparu gwasanaethau yn dod yn 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, mae’n bwysig hefyd sicrhau gwerth am arian a 
dulliau cadarn o reoli cyllid. 
 
Gan fod blaenoriaethau’r Cyngor wedi eu diffinio’n eglur yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2013-17, mae’r adroddiad blynyddol 
hwn yn crynhoi pa mor dda y gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod blwyddyn ariannol 2013-2014. Nid yw 
un mesur o lwyddiant yn gallu cynnig gwir adlewyrchiad o berfformiad y cyngor, felly rydym wedi defnyddio llawer o fesurau. Mae 
rhai yn canolbwyntio ar brosesau neu ar ba mor gyflym yr ydym yn gwneud pethau, rhai yn mesur ansawdd ac eraill yn ystyried 
canlyniadau ein gweithredoedd, gan gynnwys y rhai hynny yr ydym wedi eu darparu mewn partneriaeth ag eraill. 

  



2 
 

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar ôl darllen yr adroddiad hwn, rhowch wybod i ni drwy gysylltu â’r: 

Tîm Gwella Corfforaethol, Cwrt y Cigfrain, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP  

E-bost:  Improvement@Bridgend.gov.uk 

Rhif ffôn: (01656) 643224 

Mae croeso ichi ofyn am gopi o’r adroddiad hwn mewn ieithoedd a fformatau eraill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Y Cynghorydd Mel Nott 

Arweinydd y Cyngor 

Darren Mepham 

Prif Weithredwr 
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Cyflwyniad 
 
Ym mis Ebrill 2013 cyhoeddwyd ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2013-17. Mae’r Cynllun yn nodi ein blaenoriaethau 
gwella, y canlyniadau yr ydym yn dymuno’u cyflawni erbyn 2017, sut y byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo a’n hymrwymiadau 
penodol ar gyfer 2013-14.  Dyma ein chwe blaenoriaeth ar gyfer gwella1:  

 

Mae’r Cynllun yn pwysleisio bod yn rhaid i ni weithio gyda’n partneriaid ac, yn benodol, gyda dinasyddion os ydym am gyflawni’r 
canlyniadau hyn a sicrhau gwelliannau ar gyfer pobl yn y fwrdeistref sirol.   

Mae ein hadroddiad blynyddol yn nodi’r hyn yr ydym wedi ei gyflawni ar y cyd yn ystod 2013-14 o gymharu â’n hymrwymiadau ar 
gyfer y flwyddyn honno, fel y’u nodwyd yn y Cynllun, gan ganolbwyntio ar ganlyniadau.  Rydym yn defnyddio’r symbolau canlynol i 
nodi’r hyn yr ydym wedi ei gyflawni o gymharu â’r dangosyddion llwyddiant a’r ymrwymiadau: 

gwelliant wedi ei gynllunio neu’r targed wedi ei gyflawni (G=Gwyrdd) 

gwelliant wedi ei gynllunio neu’r targed yn bennaf wedi ei gyflawni (M=Melyn) 

gwelliant wedi ei gynllunio neu’r targed yn bennaf heb ei gyflawni (C=Coch) 

dim data ar gael  

                                                           
1
Y chwe blaenoriaeth hyn yw ein hamcanion gwella dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. 
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Crynodeb o’r Perfformiad yn ystod 2013-14 

Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu â’r Dangosyddion Llwyddiant  

Nodwyd 41 o ddangosyddion llwyddiant ar gyfer 2013-14 i fesur ein perfformiad o gymharu â’r Cynllun Corfforaethol.   
 
O’r dangosyddion hyn: 

 27 (66%) wedi eu cyflawni neu wedi rhagori 

ar y targed; 

 8 (20%) wedi cyflawni’r targed yn bennaf; 

 1 (2%) heb gyflawni’r targed yn bennaf; a 

 5 (12%) dim data ar gael. 
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Mae’r tabl isod yn dangos perfformiad y dangosyddion llwyddiant hyn o gymharu â phob un o’n blaenoriaethau gwella. 
 

Blaenoriaethau Gwella 
Dangosyddion Llwyddiant 

Nifer Coch Melyn Gwyrdd Dim Data 

Un: Datblygu’r economi leol 11 0 
1 
(10%) 

10 
(90%) 

0 

Dau: Cynyddu cyflawniad addysgol 5 0  
1 
 (20%) 

4 
(80%) 

0 

Tri: Mynd i’r afael â phroblemau’n gynnar 6 
1  
(16.6%) 

2 
(33.3%) 

3  
(50%) 

0 

Pedwar: Helpu pobl i barhau i fod yn annibynnol 6 0 0  
3 
(50%) 

3 
(50%) 

Pump: Annog pobl i fabwysiadu ffyrdd o fyw iach 7 0 
2 
(29%) 

4 
(57%) 

1 
(14%) 

Chwech: Gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau 6 0 
2  
(33.3%) 

3  
(50%) 

1 
(16.6%) 

CYFANSWM 41 
1  
(2%) 

8 
 (20%) 

27 
(66%) 

5 
(12%) 

 
Yn ogystal â’r dangosyddion llwyddiant hyn, nodwyd hefyd gyfres o ddangosyddion perfformiad ar gyfer pob blaenoriaeth gwella. 
Mae rhestr lawn o’n dangosyddion ar wahân ar wefan y Cyngor www.bridgend.gov.uk yn adran ‘Perfformiad a Blaenoriaethau’r 
Cyngor’.   
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Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu â’r Ymrwymiadau  

Yn ein Cynllun Corfforaethol, ein hymrwymiadau yw’r darnau allweddol o waith yr ydym yn bwriadu eu cwblhau. Yn 2013-14 
nodwyd 60 o ymrwymiadau.  
 
O’r ymrwymiadau hyn mae:  
 

 52 (87%) wedi cyflawni’r gwelliant a gynlluniwyd; 

 8 (13%) wedi cyflawni’r gwelliant a gynlluniwyd yn bennaf; a 

 0 (0%) wedi methu â chyflawni’r gwelliant a gynlluniwyd yn bennaf. 
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Mae’r tabl isod yn dangos i ba raddau y llwyddwyd i gyflawni’r ymrwymiadau ar gyfer pob un o’n blaenoriaethau gwella. 
 

Blaenoriaethau Gwella 
Ymrwymiadau 

Nifer Coch Melyn Gwyrdd 

Un: Datblygu’r economi leol 17 0 
3 
(18%) 

14 
(82%) 

Dau: Cynyddu cyflawniad addysgol 9 0 
1 

(10%) 

8 
(90%) 

Tri: Mynd i’r afael â phroblemau’n gynnar 10 0 
1 

(10%) 

9 

(90%) 

Pedwar: Helpu pobl i barhau i fod yn annibynnol 7 0 
1 

(14%) 

6 

(86%) 

Pump: Annog pobl i fabwysiadu ffyrdd o fyw iach 6 0 
1 
(20%) 

5 
(80%) 

Chwech: Gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau 11 0 
1 

(9%) 

10 
(91%) 

CYFANSWM 60 0 
8 

(13%) 

52 

(87%) 
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Perfformiad o gymharu â Dangosyddion Cenedlaethol yn 2013-14 
 
Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru a’r Uned Ddata Llywodraeth Leol yn cyhoeddi cyfres o ddangosyddion cenedlaethol sy’n 
dangos i ba raddau y llwyddodd awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau sy’n bwysig yn genedlaethol.  Casglwyd pedwar deg 
pedwar (44) o ddangosyddion ac fe’u cyhoeddwyd yn genedlaethol ar gyfer 2013-14, yr un nifer ag ar gyfer 2012-13.  

Yn ogystal â’r gwaith da a wnaed yn 2012-13, cyflawnwyd gwelliannau ar gyfer hanner y dangosyddion cenedlaethol hynny yn 2013-
14: 

 22 (50%) yn dangos gwelliant; 

 21 (48%) wedi dirywio; ac 

 1 (2%) wedi aros yr un fath.   
 
Mae’r tabl isod yn dangos ein perfformiad o’i gymharu â pherfformiad cyfartalog Cymru ar gyfer pob maes gwasanaeth.   

Maes Gwasanaeth Nifer y dangosyddion 
% y dangosyddion sydd wedi gwella 

Pen-y-bont ar Ogwr Cymru 

Addysg 11 7 (64%) 9 (82%) 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 7 6 (86%) 4 (57%) 

Gofal Cymdeithasol Plant 13 3 (23%) 8 (62%) 

Tai 4 1 (25%) 3 (75%) 

Amgylchedd a Thrafnidiaeth 6  2 (33%) 5 (83%) 

Gwasanaethau Cynllunio a Rheoleiddio 1 1 (100%) 1 (100%) 

Hamdden a Diwylliant 2 2 (100%) 1 (50%) 

Cyffredinol 44  22 (50%) 31 (70%) 
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Mae’n nodedig cymaint o gynnydd a wnaed ar y cyd o ran gwasanaethau cymdeithasol i oedolion, a gwelwyd gwelliant yn 86% o’r 
dangosyddion hyn.  Parhaodd y gwasanaethau ailgylchu a gwastraff i wneud yn dda ac rydym ymhlith y chwe chyngor uchaf yng 
Nghymru ar gyfer pob un o’r dangosyddion hyn.  Gwelwyd gwelliannau cryf hefyd yn 2013-14 o ran dangosyddion sy’n ymwneud 
ag addysg, cyflwr ffyrdd ac ymweliadau â llyfrgelloedd. 
 
Mae gwybodaeth fanwl am bob un o’n dangosyddion wedi ei chynnwys yn y rhestr lawn o ddangosyddion a gyhoeddwyd ar wahân 
ar wefan y Cyngor www.bridgend.gov.uk yn adran perfformiad a blaenoriaethau’r cyngor.   
 
Mae’r adran ganlynol yn rhoi gwybodaeth fanwl ynglŷn â’n perfformiad yn 2013-14 ar gyfer pob un o’n blaenoriaethau gwella.  
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Blaenoriaeth Gwella Un: Gweithio gyda’n gilydd i 

ddatblygu’r economi leol 

  

 

Beth mae arnom ni ei eisiau ar gyfer pobl ym 
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn mis Mawrth 
2017?  

 

Rydym yn dymuno bod â chanol trefi, safleoedd busnes a 
rhwydweithiau cludiant a chyfathrebu sy’n diwallu 
anghenion trigolion, busnesau ac ymwelwyr, gan sicrhau 
bod cyfleoedd cyflogaeth amrywiol a diogel ar gael yn yr 
hirdymor. 
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Sut wnaethom ni yn 2013-14?  

Gwnaethom gynnydd da tuag at gyflawni’r flaenoriaeth gwella hon. 
 
Dywedwyd 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”.  
 
Gan weithio gyda’n gilydd, gwnaethom  

 gwblhau’r gwaith adfywio a gynlluniwyd yng nghanol trefi Maesteg a Phen-y-bont ar Ogwr, a sicrhau buddsoddiad ar gyfer y 
dyfodol. Fodd bynnag, bu oedi yn y gwaith ym Mhorthcawl; 

 cefnogi 25 o fusnesau lleol a chreu 47 o swyddi newydd trwy’r Gronfa Fuddsoddi Leol;  

 cefnogi 29 o ficrofusnesau a chreu 29.5 o swyddi newydd drwy Brosiect Blagur Gwyrdd;  

 creu dros £6 miliwn yn fwy o refeniw gan dwristiaid. 
 
Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu â’r Dangosyddion Llwyddiant 

 
Nodwyd 11 o ddangosyddion er mwyn mesur llwyddiant. Bodlonwyd y targedau neu dangoswyd gwelliant ar gyfer yr holl 
ddangosyddion hyn (gweler y tabl isod). 

 

Sut nodwyd y byddem yn mesur llwyddiant? Sut wnaethom ni? 
Goleuadau 
Traffig 

Cyfanswm y refeniw sy’n dod i mewn i’r 
fwrdeistref o ganlyniad i dwristiaeth yn cynyddu 

Mae refeniw o ganlyniad i dwristiaeth wedi cynyddu o £282.8 
miliwn yn 2012-13 i £289 miliwn yn 2013-14. 

 

Nifer yr ymwelwyr â’r fwrdeistref yn cynyddu 

Bu ychydig o ostyngiad yn nifer yr ymwelwyr â chanol tref Pen-y-
bont ar Ogwr, o 5,030,292 yn 2012-13 i 4,912,934 yn 2013-14. Bu 
ychydig iawn o ostyngiad yn nifer yr ymwelwyr â Phorthcawl, o 
2,700,000 yn 2012-13 i 2,644,632 yn 2013-14. 

 

Cyfraddau cyflogaeth yn gwella o’u cymharu â’r 
cyfartaledd cenedlaethol 

Cynyddodd canran y boblogaeth sydd o oedran gweithio ac sydd 
mewn cyflogaeth, o 68.8% yn 2012-13 i 72.1 yn 2013-14.  

 

G 

G 

M 
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Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu ag Ymrwymiadau 2013-14  

 
Diffiniwyd 17 o gamau allweddol (ein hymrwymiadau) er mwyn cyflawni’r flaenoriaeth hon yn 2013-14, a chwblhawyd 14 (82%) o’r 
rhain yn llawn. 
 
 

Cyfraddau cyflogaeth ieuenctid yn gwella o’u 
cymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol 

Cynyddodd canran y bobl ifanc 16-24 oed mewn cyflogaeth o 
46.4% yn 2012-13 i 50.1% yn 2013-14 

 

Cyfran y boblogaeth, 16-18 oed, yr hysbyswyd 
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant (NEET) yn gostwng 

Bu gostyngiad sylweddol yng nghyfran y bobl ifanc NEET o 6.4% 
yn 2012-13 i 3.7% yn 13-14. 

 

Canran y plant sy’n byw mewn aelwydydd lle nad 
oes neb yn gweithio, yn gostwng 

Bu gostyngiad yn nifer y plant ar aelwydydd heb waith, o 20.4% 
yn 2011 i 17.5 yn 2012. (Dyma’r data diweddaraf sydd ar gael ar 
hyn o bryd.) 

 

Canran y plant sy’n byw ar aelwydydd incwm isel 
yn gostwng 

Bu gostyngiad yng nghanran y plant ar aelwydydd â llai na 60% 
o’r incwm cyfartalog, o 22.7% yn 2011 i 21% yn 2012.  (Dyma’r 
data diweddaraf sydd ar gael ar hyn o bryd.) 

 

Hyd a nifer y llwybrau cymunedol yn cynyddu 
Yn 2013 -14 crëwyd un llwybr cymunedol ychwanegol, gan 
ychwanegu 0.41 km at hyd y llwybrau cymunedol. 

 

Canran y ffyrdd sydd mewn cyflwr gwael  ar y 
cyfan yn gostwng 

Bu gostyngiad yng nghanran y ffyrdd A, B ac C sydd mewn cyflwr 
gwael, o 8.6 yn 2012-13 i 6.9 yn 2013-14.  

 

Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) y pen yn codi 
Yn ôl y ffigurau diweddaraf i gael eu cyhoeddi (mis Medi 2014) bu 
cynnydd yn y gwerth ychwanegol gros o £14,489 yn 2011 i 
£14,964 yn 2012. 

 

Incwm Gwario Gros Aelwydydd y pen yn 
cynyddu 

Yn ôl y ffigurau diweddaraf i gael eu cyhoeddi (mis Medi 2014) bu 
cynnydd yn incwm gwario gros aelwydydd o £13,594 yn 2011 i 
£14,122 yn 2012. 
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Mae’r gwaith adfywio yng nghanol tref Maesteg wedi ei gwblhau gan ddarparu 14 o unedau marchnad newydd, man aros dan do 
newydd yn yr orsaf fysiau a sgwâr cyhoeddus newydd. Dechreuwyd defnyddio’r lleoliad canolog newydd eisoes ar gyfer rhaglen o 
ddigwyddiadau, ac mae cynlluniau ar gyfer mwy o ddigwyddiadau a pherfformiadau cymunedol yn y dyfodol. Mae pob un o’r 
unedau newydd wedi eu llenwi, sy’n llwyddiant sylweddol o ystyried yr amgylchiadau economaidd presennol, ac yn arwydd y gallwn 
sicrhau adfywiad economaidd pendant, gan greu swyddi a busnesau, os byddwn yn parhau i fuddsoddi yng nghanol ein trefi. 
 

 
Mae camau da wedi eu cymryd â’r gwaith adfywio parhaus yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.  Mae gwaith ar dir y cyhoedd yn 
Nolton Street a Rhiw Hill yn agosáu at gael ei gwblhau ac maent wedi eu hailagor. Bydd rhan olaf datblygiad ardal manwerthu 
newydd yn Elder Street yn cael ei gwblhau yn 2014-15.  Mae’r ffaith y defnyddiwyd deunyddiau o ansawdd da a gwaith llaw da yn 
ategu ac yn gwella lleoliadau prosiectau adfywio eraill a arweinir gan y sector preifat yng nghanol y dref. 
 
Agorwyd Marina Porthcawl yn swyddogol ar 11eg Ebrill ac mae pob un o’r 70 o’r Angorfeydd wedi eu neilltuo. Bu oedi yn y 
cynlluniau i ddatblygu canol tref Porthcawl pan benderfynodd y darparwr archfarchnad a ffafriwyd dynnu yn ôl o’r broses cynigion y 
llynedd. Rydym yn adolygu opsiynau ar gyfer bwrw ymlaen â dulliau eraill o barhau â’r gwaith adfywio.  
 

 
Cwblhawyd y gwaith dichonoldeb a chymeradwywyd y cais a gyflwynwyd gennym i Raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid 
Llywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2014 am raglen adfywio gwerth £6 miliwn er mwyn parhau â datblygiad canol tref Pen-y-bont 
ar Ogwr.  Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar ailddatblygu maes parcio Rhiw i greu mwy o dai a defnyddiau masnachol, a maes 
parcio newydd. 
 
 

1.1 Cwblhau’r prosiect adfywio a ariannwyd gan Ewrop yng nghanol tref Maesteg 
 

1.2 Gweithio tuag at gwblhau’r gwaith adfywio presennol yng nghanol trefi Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl 
 

1.3 Cwblhau gwaith dichonoldeb ar gyfer datblygiad cymysg canol tref Pen-y-bont ar Ogwr 
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Rydym wedi datblygu cynigion i wella safle’r Ysgol Isaf ar Ewenny Road, a’r safleoedd golchfa er mwyn cyflwyno’r safleoedd hyn ar 
gyfer datblygiad tai yn y dyfodol, ac rydym yn aros i’n cynigion am gyllid gael eu cymeradwyo’n ffurfiol gan Lywodraeth Cymru er 
mwyn gallu bwrw ymlaen â’r datblygiadau hyn yn 2014-15.  
 

 

Mae cysylltiad agos rhwng y cynllun priffyrdd ym Mhorthcawl a datblygiad yr archfarchnad. Er bod proses dendro wreiddiol y 
cynllun wedi ei chwblhau, bydd angen adolygu’r angen am waith ar y briffordd yn sgil opsiynau ar gyfer datblygu Porthcawl yn y 
dyfodol.  
 
Mae’r gwaith i farchnata Adeilad Jennings wedi gallu mynd yn ei flaen, ac rydym yn aros am gynigion gan ddatblygwyr posibl ar hyn 
o bryd.   
 

 
Mae’r gwaith o glirio safleoedd Budelpak a Cosi wedi ei gwblhau. Gwnaed cais am ganiatâd cynllunio amlinellol i ddatblygu’r safle 
ar gyfer bwytai bwyd poeth, tafarn deuluol, unedau gwerthu bwyd, unedau manwerthu heb fod ar gyfer bwyd, tua 125 o gartrefi a 
chymysgedd o unedau cyflogaeth o wahanol feintiau.  Ymestynnwyd y trafodaethau gyda pherchnogion tir eraill ynglŷn â’r opsiynau 
datblygu er mwyn sicrhau datblygiad hyd yn oed mwy cynhwysfawr a chydlynol yn y safle.   

 

 
Rydym wedi denu amrywiaeth o gyllid i’r ardal. Dyma rai enghreifftiau:  

1.4 Blaenoriaethu safleoedd nas defnyddir yn ddigonol i’w datblygu yng Nghwm Llynfi 
 

1.5 Dechrau adeiladu priffordd newydd Porthcawl, er mwyn rhyddhau safleoedd ar gyfer eu datblygu 
 

1.6 Dechrau datblygu safle Ewenny Road ym Maesteg 
 

1.7 Denu cyllid ariannol i weithredu prosiectau adfywio 
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 Cyflwynwyd a chymeradwywyd cynnig Menter Treftadaeth Treflun Porthcawl, gan wneud Pen-y-bont ar Ogwr yr ardal fwyaf 
llwyddiannus yn y DU o ran nifer y Mentrau Treftadaeth Treflun sydd wedi eu cymeradwyo. 

 Mae Prosiect Pen-y-bont ar Ogwr Ddigidol yn cyflawni’r targedau ac yn symud yn ei flaen yn unol â’r amserlenni cyllido.  

 Cafwyd £6 miliwn o gyllid adfywio ar gyfer y Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid gan Lywodraeth Cymru, i gyflawni 
mwy o waith adfywio yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. 

 
Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn un o chwe awdurdod sy’n cymryd rhan yn y prosiect Ewropeaidd hwn. Mae wedi rhagori’n rhwydd ar ei 
dargedau ar gyfer nifer y busnesau a gefnogwyd a’r swyddi a grëwyd. Nid yw eto wedi cyrraedd ei darged ar gyfer dechrau 
busnesau newydd ond o’r chwe awdurdod, Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi dod agosaf at gyrraedd y targed hwn a osodwyd ar 
ddechrau’r rhaglen. 
 
Ers ei sefydlu yn 2009, mae’r Gronfa Fuddsoddi Leol wedi creu 355 o swyddi, cefnogi 146 o fusnesau a helpu 41 o unigolion i 
sefydlu busnes newydd. Yn 2013/14, creodd 47 o swyddi, cefnogodd 25 o fusnesau a oedd eisoes yn bodoli, a chynorthwyodd 8 o 
unigolion i sefydlu busnes newydd.  Mae’r rhaglen Cronfa Fuddsoddi Leol wedi ei hymestyn bellach i ddarparu mwy fyth o gymorth i 
fusnesau. 
 

Cynllun grant ar gyfer ficrofusnesau newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli mewn ardaloedd gwledig yw Blagur Gwyrdd. Mae 

microfusnes yn cyflogi llai na 10 o bobl. 

Llwyddodd y cynllun i gyflawni’r canlynol yn ystod 2013 / 14:  

 cefnogi 29 o ficrofusnesau yn ariannol; 

 cefnogi 25 o unigolion yn ariannol i greu microfusnesau; 

 cynghori neu gynorthwyo 36 o ficrofusnesau; 

 cynghori neu gynorthwyo 26 o unigolion i’w cefnogi i greu microfusnes newydd;  

 arwain at greu 29.5 o swyddi newydd. 
 

1.8 Defnyddio’r Gronfa Fuddsoddi Leol i gefnogi buddsoddiad mewn busnes a chreu swyddi  
 

1.9 Parhau â’r prosiectau Blagur Gwyrdd i gefnogi buddsoddiad mewn microfusnesau mewn ardaloedd gwledig 
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Fel rhan o’r Canolfannau Menter Gwledig, mae unedau busnesau bach newydd wedi eu creu ar safle Sony ym Mhencoed, ym 
Mlaengarw ac yng Nghorneli.  
 

 
Fel y nodwyd uchod, sicrhawyd cyllid trwy’r Gronfa Fuddsoddi Leol a phrosiectau Blagur Gwyrdd i gefnogi busnesau. Gwnaed 
cynnig hefyd i Lywodraeth Cymru, ar y cyd â dau awdurdod arall, ar gyfer Prosiect Hwyluso Menter gyda’r nod o gefnogi 
entrepreneuriaid i sefydlu busnesau newydd.   
 
Mae mwy o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd i ddod, ond, maent yn arafach yn dod ar gael nag a ddisgwyliwyd yn wreiddiol.  
Mae’r dechrau bellach wedi ei ohirio tan yn hwyr yn ystod haf 2014 ac nid yw’r cynigion ffurfiol ar gyfer y cronfeydd ychwanegol hyn 
wedi eu cyflwyno eto.   
 
Yn y cyfamser mae Pen-y-bont ar Ogwr, fel aelod o Grŵp Cyfarwyddwyr yr Amgylchedd ac Adfywio De-ddwyrain Cymru 
(SEWDERG) yn parhau i ddatblygu prosiectau rhanbarthol er mwyn paratoi ar gyfer dechrau ffurfiol rhaglenni cyllido’r Undeb 
Ewropeaidd ar gyfer 2014 - 20. 
 

 
Yn 2013-14 adeiladwyd cyfleuster Parcio a Theithio yng ngorsaf Pencoed a darparwyd llwybr i gerddwyr o’r cyfleuster Parcio a 
Theithio i’r platfform.  
 

 
Sefydlwyd y Cynllun Rheoli Cyrchfannau yn 2013-14, ynghyd â phartneriaeth dwristiaeth, gan ganolbwyntio ar wella profiad yr holl 
ymwelwyr sy’n dod i’r Sir.   
 

1.10 
Cynnig yn weithredol am gyllid er mwyn cynorthwyo cwmnïau sydd eisoes yn bodoli i ddatblygu, ac er 
mwyn helpu entrepreneuriaid lleol i sefydlu busnesau newydd 

 

1.11 Gwella cysylltiadau cerddwyr a cherbydau â’r prif orsafoedd rheilffordd a bws  

1.12 
Paratoi Cynllun Rheoli Cyrchfannau sy’n nodi swyddogaethau a gweithredoedd rhanddeiliaid o ran rheoli 
cyrchfannau penodol i dwristiaid 
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Cynhelir nifer o ddigwyddiadau bob blwyddyn yn y Fwrdeistref Sirol.  Gwnaed paratoadau yn 2013-14 i sicrhau ein bod yn 
llwyddiannus wrth ddarparu’r Bencampwriaeth Golff Agored Hŷn, a digwyddiadau’r Mash Up a’r Feastival sydd i’w cynnal yn ystod 
haf a hydref 2014. 
 
Bydd trefnwyr y digwyddiadau yn cael budd o offeryn newydd a ddatblygwyd yn 2013-14 – y porth digwyddiadau – sy’n rhoi cyngor 
ac arweiniad syml iddynt ynglŷn â sefydlu a chynnal digwyddiadau.  Mae’r porth hefyd yn cynorthwyo trefnwyr digwyddiadau i gael 
cyllid ar gyfer cynnal eu digwyddiadau. 
 

 
Mae Llwybrau Cyflogaeth yn cynorthwyo’r bobl sy’n cymryd rhan i ddatblygu sgiliau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau y mae 
gwahanol ddiwydiannau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn amdanynt. Yn 2013-14 cafodd 86 o bobl gymorth gan 
y prosiect i ddod o hyd i waith, sef 72% o gyfanswm nifer y bobl a gymerodd ran yn y prosiect. 
 

 
Mae’r Cyngor wedi derbyn grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rhaglen dair blynedd i wella priffyrdd, a bydd wedi ei chwblhau 
erbyn mis Mawrth 2015. Cwblhawyd yr holl waith yn y rhaglen gwella priffyrdd ar gyfer 2013-14, ac o ganlyniad mae cyflwr ein 
ffyrdd (A), (B) ac (C) yn well.   
 

 
Sefydlwyd Gwasanaeth Gorfodi Parcio Dinesig ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg. Dechreuodd y gwasanaeth 
weithredu ar 1 Ebrill 2013.  Ar hyn o bryd mae 17 o Swyddogion Gorfodi Parcio Dinesig yn cwmpasu ardaloedd y ddau awdurdod. 
Oherwydd ein bod yn cydweithio, rydym yn gallu bod yn hyblyg er mwyn targedu mwy o swyddogion gorfodi mewn unrhyw ardal 
benodol pan fydd angen. Mae’r cynllun yn parhau i gael ei fonitro ac mae mewn sefyllfa dda i gyflawni’r hyn a addawodd. 
 

1.13 Parhau i ymgysylltu â phobl ynglŷn â’r cynllun ‘Llwybrau Cyflogaeth’ i’w cynorthwyo i gael swyddi 
 

1.14 Darparu ail flwyddyn y rhaglen dair blynedd i wella priffyrdd  
 

1.15 Gweithredu a monitro cynllun Gorfodi Parcio Dinesig 
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Rydym wedi gwella ein rhwydwaith Hawliau Tramwy, gan gynnwys gwella’r llwybrau sydd eisoes yn bodoli a chreu llwybrau 
newydd. Cwblhawyd yr holl brosiectau a nodwyd fel rhan o raglen ariannu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy eleni a chyflwynwyd y 
cais am y grant olaf ym mis Mawrth. 
 

 
Roedd llawer i’w ddathlu yn Nhŷ a Pharc Bryngarw yn ystod 2013-14. Yn y Tŷ, gwnaed gwelliannau i bob ystafell. Gosodwyd Wi-Fi 
ac offer clywedol. Mae’r sylwadau ar TripAdvisor wedi eu monitro’n ofalus ac mae Tŷ Bryngarw wedi cadw sgôr o 4 seren gyda 19 
o adolygiadau Gwych a 17 o rai Da Iawn. 
 
Gan ein bod wedi gwella’r cyfleusterau i ymwelwyr ac wedi trefnu rhaglen ddigwyddiadau gynhwysfawr, yn amrywio o grefft byw yn 
y gwyllt i ddigwyddiad Chwilio am Wyau Pasg a Cherddoriaeth yn y Parc, daeth dros 200,000 o bobl i ymweld â’r Parc yn 2013-14.  
 

Beth yw ein heriau ar gyfer 2014-15 a sut byddwn yn ymateb? 

Mae’r Cyngor yn wynebu heriau digynsail o ran gostyngiadau mewn adnoddau a galw cynyddol am wasanaethau. Er mwyn 
bodloni’r heriau hyn, ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer 2014-2015 yw: 

 Cwblhau’r rhaglen gyfredol o waith adfywio yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. 

 Dechrau rhaglen newydd o waith i ddatblygu safleoedd manwerthu, swyddfeydd a phreswyl yng nghanol tref Pen-y-bont ar 
Ogwr, yn ddibynnol ar lwyddiant ein cais am gyllid i Lywodraeth Cymru. 

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

 Dechrau datblygu safle Ewenny Road ym Maesteg a datblygu cynigion ar gyfer datblygiadau yng Nghwm Llynfi yn y dyfodol. 

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

 Cwblhau blwyddyn olaf y rhaglen gwella priffyrdd dair blynedd a gwella’r cysylltiadau cludiant, cysylltiadau ar gyfer cerddwyr 
a chysylltiadau beicio rhwng y rhwydwaith bysiau a rheilffyrdd a safleoedd cyflogaeth ac addysg. 

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

1.16 Blaenoriaethu a darparu hawliau tramwy sy’n aros am benderfyniad a gwella’r rhwydwaith hawliau tramwy 
 

1.17 
Datblygu Tŷ a Pharc Bryngarw fel man lle y gall pobl ddysgu a datblygu sgiliau newydd, a lle y gall 
ymwelwyr fwynhau profiad iechyd o ansawdd da 
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 Gweithio gyda phartneriaid i sefydlu darpariaeth hyfforddi ledled y fwrdeistref sirol i gynorthwyo pobl i ddatblygu sgiliau sy’n 
arwain at gyflogaeth. 

 Ymgysylltu’n well â phobl a chymunedau i ddatblygu cyrsiau sy’n diwallu eu hanghenion a gwella eu rhagolygon cyflogaeth.  
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Blaenoriaeth Gwella Dau: Gweithio gyda’n gilydd i godi 

uchelgeisiau a chynyddu cyflawniad addysgol 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beth mae arnom ni ei eisiau ar gyfer pobl 
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 ei huchelgeisiau trwy 
wella eu canlyniadau addysgol, ennill 
cymwysterau a chael hyfforddiant. 
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Sut wnaethom ni yn 2013-14?  

Llwyddwyd i gyflawni’r targedau heriol a osodwyd er mwyn gweithredu’r flaenoriaeth hon.  
 
Roeddem yn dymuno sicrhau newid mawr yn y gyfradd wella, er mwyn cyflawni’r canlynol erbyn mis Medi 2014:  

 o leiaf 55% o bobl ifanc (targed wedi ei ddiwygio ar gyfer y flwyddyn honno) yn llwyddo i gael o leiaf 5 TGAU Gradd A*-C 
neu gyfwerth gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a mathemateg ar ddiwedd y cyfnod addysg uwchradd statudol;  

 y rhan fwyaf o blant yn llythrennog a rhifog yn weithredol ar ddiwedd eu haddysg gynradd;  

 cryfhau Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn y fwrdeistref trwy weithio’n well gyda phartneriaid a sicrhau bod mwy o bobl yn 
cael cyfle i ddysgu’n lleol, yn enwedig ym maes llythrennedd, rhifedd a sgiliau TG;  

 sefydlu swyddogaeth llyfrgelloedd mewn rhwydwaith dysgu, gan greu mwy o gyfleoedd i bobl gymryd camau newydd tuag at 
ddysgu sgiliau a chynyddu hunanhyder. 
 

Gan weithio gyda’n gilydd, gwelsom y gwelliannau canlynol: 

 Bu cynnydd yng nghanran ein pobl ifanc a lwyddodd i gael o leiaf 5 TGAU Gradd A*-C neu gyfwerth gan gynnwys 

Saesneg/Cymraeg a Mathemateg, o 52.35% ym mlwyddyn academaidd 2012-13 i 54.2% ym mlwyddyn academaidd 2013-

14 (data dros dro). 

 Cafodd 88% o’n hysgolion eu graddio’n dda neu’n rhagorol gan arolygiadau ESTYN. 

 Trwy gyfrwng cymorth ac ymyriadau wedi eu targedu ar gyfer disgyblion, cynorthwywyd i ostwng canran y rhai a adawodd 

Blwyddyn 11 ac yr oedd yn hysbys nad oeddent mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, o 6.4% i 3.7%. 

 Bu gwelliant ym mhresenoldeb disgyblion ysgol uwchradd, a chyflwynwyd rhaglen sylweddol o gamau i wella presenoldeb 

ymhellach yn gyffredinol.  

 Cwblhawyd yr Adolygiad Trawsnewid cydweithredol ar gyfer darpariaeth ddysgu ôl-16 ac roedd y broses o weithredu ei 

argymhellion yn parhau trwy gydol y flwyddyn.  
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Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu â’r Dangosyddion Llwyddiant  
 
Nodwyd 5 dangosydd i fesur llwyddiant, ac roedd pob un yn dangos gwelliant (gweler y tabl isod). 
 
 

Sut nodwyd y byddem yn mesur llwyddiant? Sut wnaethom ni? 
Goleuadau 
Traffig 

Mae’r rhan fwyaf o’n plant yn gallu darllen, 
ysgrifennu a chyfrif hyd at y lefel medrusrwydd 
sy’n angenrheidiol i lwyddo mewn bywyd, erbyn 
iddynt gwblhau eu haddysg gynradd (diwedd 
Cyfnod Allweddol 2) 

Bu gwelliant yng nghanran ein disgyblion ym mlwyddyn olaf y 
Cyfnod Sylfaen a gyflawnodd y canlyniadau disgwyliedig mewn 
asesiadau athrawon ar gyfer Sgiliau Iaith, Llythrennedd a 
Chyfathrebu, Datblygiad Mathemategol a Datblygiad Personol a 
Chymdeithasol, Lles a Diwylliant: o 81.8% ym mlwyddyn 
academaidd 2011-12 i 82.3% ym mlwyddyn academaidd 2012-13 
ac i 85.1% ym mlwyddyn academaidd 2013-14. 
 
Bu gwelliant ym mherfformiad ein disgyblion ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 2 yn holl bynciau’r Dangosydd Pwnc Craidd 
(Saesneg/Cymraeg, mathemateg a gwyddoniaeth fel cyfuniad), o 
80.6% ym mlwyddyn academaidd 2011-12 i 82.6% ym mlwyddyn 
academaidd 2012-13 ac i 86.2% ym mlwyddyn academaidd 2013-
14. Mewn Cymraeg hefyd, roedd perfformiad ein disgyblion yn 
llawer uwch na chyfartaledd Cymru. 
 

 
 

Mae ein plant yn cyrraedd lefel y cymwysterau a 
ddisgwylir ganddynt mewn TGAU 

Mae data dros dro ar gyfer 2014 yn awgrymu bod o leiaf 54.2% 
o’n plant wedi cael 5 TGAU ar radd A*-C, gan gynnwys 
Saesneg/Cymraeg a Mathemateg, ym mlwyddyn academaidd 
2013-14. Mae hyn yn well na chanlyniad y llynedd, sef 52.3%, ond 
methwyd ein targed heriol o 55%. 

 
 

Mae ein plant sydd wedi gadael yr ysgol un ai yn 
dilyn addysg bellach, yn dod o hyd i waith neu’n 

Bu gostyngiad yng nghanran y plant yn gadael Blwyddyn 11 na 

wnaethant barhau mewn addysg, dod o hyd i waith neu ddilyn 
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Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu ag Ymrwymiadau 2013-14 
 
Diffiniwyd 9 o gamau allweddol (ein hymrwymiadau) i weithredu’r flaenoriaeth hon yn 2013-14. Roedd pob un yn dangos gwelliant a 
chwblhawyd 90% yn llawn, fel y nodir isod. 
 

 
Rydym wedi gwneud gwaith sylweddol o ran ymdrin â materion diffyg presenoldeb. Rydym wedi sefydlu proses newydd i gefnogi’r 
dull ‘tîm o amgylch yr ysgol’, sy’n gwneud defnydd llawn o holl adnoddau’r Gwasanaeth Lles Addysgol a thîm amlasiantaeth i fynd 

dilyn rhyw fath o hyfforddiant hyfforddiant, o 6.4% yn 2012-13 i 3.7% yn 2013-14. 

Pan fydd ein plant yn gadael addysg neu unrhyw 
fath o hyfforddiant, maent yn gwneud hynny 
gyda chymhwyster cymeradwy a fydd yn rhoi 
cychwyn cadarn iddynt mewn bywyd 

O gyfanswm nifer y disgyblion Blwyddyn 11 (1,797), gadawodd 
wyth ohonynt heb gymhwyster cymeradwy yn 2012-13.   
 

 

Mae plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn 
cael cymaint o lwyddiant trwy gydol eu haddysg 
â’r rhai hynny nad ydynt yn derbyn prydau ysgol 
am ddim 

Bu gwelliant o bron i 3.5% o bwyntiau  eleni yng nghyrhaeddiad 
Dangosydd Deilliannau’r Cyfnod Sylfaen, mewn asesiadau 
athrawon, gan ddisgyblion â hawl i dderbyn prydau ysgol am 
ddim. Roedd hwn yn cyfrannu’n sylweddol at leihau’r bwlch rhwng 
cyrhaeddiad disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim a’r 
disgyblion hynny nad oeddent yn gymwys i gael prydau ysgol am 
ddim, o 18.39% i 16.77%. 
 
Llwyddwyd i leihau’r bwlch rhwng cyrhaeddiad y Dangosydd 
Pynciau Craidd, ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, gan ddisgyblion 
sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a’r rhai hynny nad 
ydynt yn gymwys, o 22.57% i 19.26%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Codi dyheadau ymhlith ein holl bobl ifanc a’u teuluoedd 
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i’r afael â lefelau presenoldeb gwael mewn unrhyw ysgol benodol. Mae’r dull hwn wedi bod yn llwyddiannus. Roedd y lefelau 
presenoldeb mewn un ysgol uwchradd 3.7% yn uwch yn ystod tymor yr hydref 2013, er enghraifft, nag yn nhymor yr hydref 2012. 
 
Trwy’r Rhaglen Cymorth Bugeiliol, bu’n bosibl rhoi cymorth i ddisgyblion sydd wedi bod cael eu gwahardd  neu a allai fod mewn 
perygl o gael eu gwahardd, a’u hysgolion. 
 
Ymgysylltodd y Tîm Cymunedau Dysgu â 1301 o rieni / gofalwyr a 2300 o blant / pobl ifanc trwy atgyfeiriadau a’r Rhaglen Ddysgu / 
Ymgysylltu â Theuluoedd. Cymerodd rhieni/gofalwyr ran mewn gweithgareddau a oedd wedi eu cynllunio i’w helpu i ymgysylltu ag 
ysgolion eu plant a chynorthwyo eu plant i ddysgu. O’r rhain, llenwodd 484 holiaduron gan nodi eu bod yn hapusach yn cynorthwyo 
eu plentyn i ddysgu gartref o ganlyniad i ddilyn y gweithgareddau. 
 
Bu gwelliant yn y dangosydd pynciau craidd yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4, a lleihaodd y bwlch yn y gwahaniaethau gwelliant 
â ffigurau cyfartalog Cymru ym mhob un o’r 3 phwnc.   

 

 
Mae gwella perfformiad ysgolion yn cynnwys gwella ysgolion sy’n gwneud yn wael ac ymestyn y rhai hynny sydd eisoes yn gwneud 
yn dda. Comisiynwyd pecyn hyfforddi cynhwysfawr i Gynghorwyr gan Gonsortiwm Canol De Cymru ynglŷn â sut i ddefnyddio data i 
herio perfformiad ysgolion a’r Awdurdod Lleol yn well.  

 
Mae Consortiwm Canol De Cymru yn bartner allweddol yn y strategaeth i wella perfformiad ysgolion. Yn ystod y flwyddyn, 
cyflwynodd y Consortiwm Gynghorwyr Herio, a’u swyddogaeth yw gweithio gydag ysgolion a chyrff llywodraethu i herio a chefnogi 
perfformiad ysgolion. 

 
Cytunwyd ar fodel a arweinir gan Gonsortiwm Canol De Cymru i wella llythrennedd a rhifedd, a sefydlwyd amrywiaeth o 
weithgareddau a phecynnau i ddarparu cymorth wedi ei deilwra i gefnogi ysgolion unigol.  
 
Dechreuwyd cyflwyno adroddiad misol i benaethiaid ar y data presenoldeb, gyda dadansoddiad o berfformiad a thueddiadau. Mae 
Swyddogion Lles Addysg yn cyfarfod yn rheolaidd â phenaethiaid neu swyddogion cyfrifol i drafod yr adroddiadau. Dechreuwyd 
datblygu adroddiad presenoldeb cryno hefyd ar gyfer llywodraethwyr. Parhaodd y Swyddogion Lles Addysg a’r Swyddogion 

2.2 
Sicrhau bod penaethiaid, staff ysgolion a chyrff llywodraethu ysgolion yn gweithredu’n fwy effeithiol er 
mwyn gwella eu perfformiad 

 
G 
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Ymgysylltu â Theuluoedd i weithio’n agos gyda’i gilydd i nodi a gweithio gyda theuluoedd y gallai eu hanawsterau fod yn effeithio ar 
bresenoldeb y plant yn yr ysgol.  
 

 

Llwyddodd ein hysgolion i wella’r ffordd y maent yn defnyddio systemau i olrhain datblygiad disgyblion unigol. Defnyddiwyd y 
canlyniadau a’r data o’r systemau hynny i deilwra cymorth ar gyfer disgyblion sy’n tangyflawni, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n fwy 
galluog a thalentog.   
 

 
Bu ychydig o gynnydd, i 1.8%, yng nghanran y dosbarthiadau ysgolion cynradd a oedd â mwy na 30 o ddisgyblion. Parhawyd i 
fonitro niferoedd disgyblion a defnyddio rhagamcanion o niferoedd disgyblion yn y dyfodol wrth gynllunio lleoedd mewn ysgolion. 
Parhaodd ein rhaglen i foderneiddio ysgolion yn unol â’r amserlen, a gwnaed gwaith mewn nifer o’n hysgolion cynradd gan 
gynnwys darpariaeth y blynyddoedd cynnar ym Mryncethin, llety dros dro yn Ysgol y Ferch O’r Sgêr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr ac 
Ysgol Gynradd Llangrallo i fodloni’r anghenion sy’n codi o ganlyniad i’r datblygiad tai lleol. 
 

 

Gwellwyd y ddarpariaeth mewn ysgolion prif ffrwd ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Darparwyd hyfforddiant 
ychwanegol i staff cymorth, gan ganolbwyntio i ddechrau ar gynorthwyo dysgwyr ag anawsterau ym maes mathemateg a disgyblion 
ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistiaeth. 
  
Dechreuwyd ailstrwythuro ein Gwasanaethau Cynhwysiant a Seicoleg Addysgol, a rhoddodd hyn gyfle inni adolygu’r ddarpariaeth 
a’r cymorth i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol mewn ysgolion. 
 
Cymerwyd nifer o gamau hefyd i wella’r dull o olrhain a monitro datblygiad dysgwr. Roedd y rhain yn cynnwys gwell mynediad at 
ddata gan alluogi ein Gwasanaeth Cynhwysiant i reoli a monitro darpariaeth anghenion addysgol arbennig ac effeithiolrwydd 

2.3 
Sicrhau ein bod yn cefnogi plant a phobl ifanc mwy galluog sydd, yn gyffredinol, yn tangyflawni ar hyn o 
bryd 

 

2.4 Lleihau maint dosbarthiadau a chymarebau disgyblion ac athrawon yn ein hysgolion cynradd 
 

2.5 Cefnogi ysgolion i fodloni anghenion dysgu ychwanegol disgyblion 
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ymyriadau ar gyfer dysgwyr unigol. Roedd Cynlluniau Addysg Personol wedi eu sefydlu a’u monitro ar gyfer yr holl blant sy’n 
derbyn gofal ac sydd ag anghenion addysgol arbennig.  
 

 
Rydym bellach yn cynnig mwy o gyfleoedd i ddisgyblion 14-19 oed gael cymwysterau mewn amrywiaeth eang o bynciau, ac mae 
pob ysgol uwchradd yn cynnig Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ar bob lefel.   
 
Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn arwain y gwaith integreiddio rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau i bobl ifanc 14-19 oed, gyda’n 
partneriaid yng Nghonsortiwm Canol De Cymru.  Mae’r gwaith hwn yn golygu y darperir gwell cyngor i bobl ifanc 14-19 ac yn eu 
helpu i nodi’r math cywir o gymhwyster ar eu cyfer nhw.  
 
Ar y cyd â phartneriaid, datblygwyd Cynllun Gweithredu Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid i sicrhau bod dysgwyr yn dilyn 
y cyrsiau sydd fwyaf addas ar gyfer eu hanghenion. Cwblhawyd yr Adolygiad Trawsnewid cydweithredol ar gyfer darpariaeth 
ddysgu ôl-16 ac roedd y broses o weithredu ei argymhellion yn parhau trwy gydol y flwyddyn. Nod yr Adolygiad oedd sicrhau bod 
cyngor ac arweiniad eglur a diduedd ynglŷn â gyrfaoedd ar gael yn rhwyddach, er mwyn cynorthwyo pobl ifanc i wneud y 
dewisiadau gorau ynglŷn â’u cyfleoedd a’u dewisiadau dysgu yn y dyfodol.  

Mae gennym swydd benodol yn y gwasanaeth Just @sk+ erbyn hyn, i gynorthwyo plant sy’n derbyn gofal a phobl ifanc sy’n gadael 
gofal i fanteisio ar gyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddi. Dechreuwyd hefyd ailstrwythuro ein darpariaeth ar gyfer dysgwyr nad 
ydynt yn derbyn addysg mewn lleoliad ysgol. Mae hyn yn cynnwys darparu ar gyfer mamau sengl oedran ysgol i sicrhau eu bod yn 
gallu cael yr un cyfleoedd.  
 
Pob blwyddyn, cynhelir arolwg ymhlith pobl ifanc sy’n gadael ysgol i nodi faint o’r disgyblion nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant (NEET). Yn 2013-14 roedd canlyniad Pen-y-bont ar Ogwr, sef 3.7%, yn sylweddol is na’n canlyniad ar gyfer 2011-12, 
sef 6.4%.  
 
 
 
 

2.6 
Cynnig y math cywir o gymhwyster ar eu cyfer nhw i bobl ifanc 14-19 oed, er enghraifft, mewn ysgol neu’n 
gysylltiedig â swydd 
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Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol i sicrhau bod eiriolaeth ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal, er mwyn 
sicrhau y clywir eu lleisiau. Yn ddiweddar, cynhaliwyd y broses aildendro a dyfarnwyd y contract i ddarparu Gwasanaethau 
Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n ymwneud â’n Gwasanaethau Plant. Mae’r gwasanaeth newydd 
hwn yn cynnig cymorth eiriolwr i bobl ifanc os oes mater penodol y maent yn teimlo bod angen cymorth arnynt i’w ddatrys neu i’w 
llais gael ei glywed. 

 
Hefyd, mae gan blant a phobl ifanc nad oes ganddynt fawr ddim cyswllt â’u teulu genedigol, neu ddim o gwbl, yr hawl gyfreithiol i 
gael ymwelydd annibynnol. Mae’r gwasanaeth hwn, fel rhan o’n trefniadau newydd, yn cael ei gefnogi gan wirfoddolwyr sy’n cynnig 
cyfeillgarwch a chymorth i blant a phobl ifanc, yn cynnal ymweliadau rheolaidd ac yn cymryd diddordeb ym mywyd y plentyn neu’r 
unigolyn ifanc. 
 
Mae ein rhaglen i foderneiddio ysgolion a’n gwelliannau i adeiladau yn gwella’r amgylchedd dysgu ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc  
ac yn sicrhau bod dysgwyr ag anableddau yn gallu defnyddio ystod lawn y cyfleusterau addysgol yn yr ysgol y maent yn ei dewis. 

 

 

Er mwyn ymateb i’r hyn a ddywedodd cymunedau a dysgwyr wrthym, newidiodd Dysgu Oedolion yn y Gymuned bwyslais y 
cwricwlwm eleni a darparu mwy o gyrsiau i wella sgiliau pobl a’u cynorthwyo i ddod yn fwy cyflogadwy. Cryfhawyd y dull gwaith 
hwn gan gysylltiadau â Phrosiect Cyflogaeth a Sgiliau Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr a’r gwasanaeth Cyberlink mewn 
llyfrgelloedd.  
 
Roedd y newidiadau’n golygu bod 81% o bobl sy’n dilyn cwrs bellach yn ei gwblhau a bod 92% yn cael cymhwyster. 

 
Parhawyd i gynnal y cwrs cyfrifiaduron ‘Porwyr Penwyn’ ar gyfer pobl dros 50 oed ac anogwyd dysgwyr i gymryd rhan mewn 
cyrsiau prif ffrwd.  

Cynyddwyd cyfanswm nifer yr oriau yr oedd pobl yn dod i sesiynau dysgu oedolion seiliedig ar TGCh. Darparwyd 3,340.5 yn 2013-
14 o gymharu â 3,137 yn 2011-12. 

2.7 
Sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn teimlo’u bod yn cael eu cynnwys a bod eu lles a’u hunanwerth yn cael ei 
hybu 

 

2.8 
Cryfhau Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn y sir trwy weithio’n well gyda phartneriaid i sicrhau bod mwy o 
bobl yn gallu manteisio ar gyfleoedd dysgu, yn enwedig o ran gwella sgiliau llythrennedd, rhifedd a TG 
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Rydym hefyd yn parhau i weithio’n agos gyda Choleg Penybont, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr a 

Chymdeithas Addysg y Gweithwyr i gynllunio a darparu cyrsiau hyfforddi. 

 

Mae diwygiadau i’r gyfundrefn les a’r ffaith bod gwasanaethau ‘digidol yn bennaf’ yn datblygu’n gyflym yn ei gwneud yn ofynnol inni 
sicrhau bod cymaint o drigolion â phosibl yn gallu manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael ar-lein ac elwa arnynt i’r eithaf. O 
ganlyniad, mae’r gwasanaeth Cyber-link yn dod yn fwy perthnasol nag erioed ac mae wedi ei gyfoethogi gan y prosiect 
cynhwysiant digidol Cymunedau 2.0. Mae’r gwasanaeth yn parhau i ddarparu cyfleoedd dysgu a hyfforddi trwy Learn Direct. Mae 
amgylchedd y llyfrgell yn darparu lleoliad anffurfiol, priodol a chyfforddus y gellid mynd iddo’n rhwydd ac sydd wedi ei deilwra’n fwy 
ar gyfer y math hwn o ddysgu. 

Yn ystod y flwyddyn, cefnogwyd 380 o bobl i fynd ar-lein a defnyddio gliniaduron, llechi a ffonau clyfar. Mae deugain o staff llyfrgell 
wedi eu hyfforddi i helpu pobl i ddefnyddio’r rhyngrwyd.  Cynhelir pum sesiwn hyfforddi bob wythnos mewn llyfrgelloedd ledled Pen-
y-bont ar Ogwr.  
 
 
Beth yw ein heriau ar gyfer 2014-15 a sut byddwn yn ymateb? 

 

 Rydym yn wynebu cyfyngiadau, problemau o ran gallu i ddarparu gwasanaethau a gostyngiadau mewn cyllidebau, yn 
ogystal â galw cynyddol mewn rhai meysydd gwasanaeth.  Byddwn yn: sicrhau cymaint o gyfleoedd â phosibl i weithio gyda 
phartneriaid, asiantaethau ac awdurdodau eraill i ddatblygu gwasanaethau symlach, gan aildrefnu adnoddau i gefnogi hyn. 

 Cydweithredu mwy â’r Trydydd Sector. 

 Gweithio tuag at reoli disgwyliadau a gostwng y galw. 

 Parhau i ymgysylltu â’n dinasyddion a’n holl bartneriaid i reoli disgwyliadau a gostwng y galw, yn ogystal ag ynghylch 
aildrefnu a gwneud newidiadau i wasanaethau, pan fo hynny’n angenrheidiol, ac unrhyw effaith ehangach ar wasanaethau.  

 Sicrhau cymaint o gyfle â phosibl i wasanaethau arlwyo mewn ysgolion elwa ar lwyddiannau’r gwasanaeth a chael effaith 
gadarnhaol ar iechyd disgyblion.  

 Parhau i weithredu ein rhaglen i foderneiddio ysgolion, ond gydag amserlen sydd wedi ei diwygio;  

2.9 
Sefydlu swyddogaeth llyfrgelloedd mewn rhwydwaith dysgu gan greu mwy o gyfleoedd i bobl gymryd 
camau newydd tuag at ddysgu sgiliau a chynyddu hunanhyder 
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 Parhau i ariannu gwaith i foderneiddio ysgolion trwy raglen gyfalaf y cyngor, a sicrhau’r cyllid mwyaf posibl trwy werthu 
safleoedd ysgol a’i glustnodi;  

 Parhau â’n trefniadau rheoli prosiect cryf a’n hanes o ddarparu prosiectau ar amser, gan gadw at y gofynion o ran ansawdd 
a chost; 

 Parhau i gynnal archwiliadau iechyd a diogelwch rheolaidd yn ein safleoedd ysgol er mwyn gallu blaenoriaethu gwaith 
gwella yn briodol.  
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Blaenoriaeth Gwella Tri: Gweithio gyda phlant a 

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

 

 

 

  

Beth mae arnom ni ei eisiau ar gyfer pobl ym 
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn mis 
Mawrth 2017?  

 

Mae arnom eisiau i blant, pobl ifanc a theuluoedd 
wybod sut a ble i gael help er mwyn mynd i’r afael 
â phroblemau’n cael gynnar, cyn iddynt droi’n 
argyfwng.  
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Sut wnaethom ni yn 2013 – 14? 

Llwyddwyd i gyflawni oddeutu dau o bob tri o’n targedau gwella ar gyfer y flaenoriaeth hon. 

Mae arnom eisiau cyflawni mwy o newidiadau cadarnhaol ar gyfer mwy o blant a theuluoedd.  

Darparwyd cymorth dwys i 184 o deuluoedd cymhleth ac agored i niwed trwy’r gwasanaethau Cysylltu Teuluoedd a Chymorth 

Dwys i Deuluoedd.  

Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu â’r Dangosyddion Llwyddiant 
 

Nodwyd chwe dangosydd gennym i fesur llwyddiant, a gwelwyd gwelliant ar gyfer tri o’r rhain (gweler y tabl isod). 
 

Sut nodwyd y byddem yn mesur llwyddiant? Sut wnaethom ni? 
Goleuadau 
Traffig 

Mae ein hymyriadau cynnar yn arwain at 
ostyngiad yn 

 nifer y plant sy’n cael eu hatgyfeirio at y 
Gwasanaethau Cymdeithasol 

 nifer y plant sy’n derbyn gofal  

 nifer y plant mewn angen 

 nifer y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant 

Er gwaethaf ein hymdrechion, cynyddodd nifer y plant sy’n derbyn 
gofal, y plant mewn angen, y nifer ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a 
nifer y plant a atgyfeiriwyd oherwydd pryderon ynglŷn ag 
esgeulustod neu gamdriniaeth:  
 

 Cynyddodd nifer y plant a atgyfeiriwyd at y Gwasanaethau 
Cymdeithasol oherwydd pryderon ynglŷn ag esgeulustod neu 
gamdriniaeth i 448, o’i gymharu â 302 yn 2012-13.  

 Roedd 412 o blant yn derbyn gofal ar 31 Mawrth 2014,  o’i 
gymharu â 387 yn 2013. 

 Cynyddodd nifer y plant mewn angen i 972 ar 31 Mawrth 
2014,  o’i gymharu â 931 yn y flwyddyn flaenorol 

 Roedd 179 o blant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ar 31 Mawrth 
2014,  o’i gymharu â 161 yn y flwyddyn flaenorol. 

 
Mae’r sefyllfa hon wedi rhoi ein gwasanaethau cymdeithasol dan 
fwy o bwysau.  

 
 
 
 

C 
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Cynhaliwyd ymgyrchoedd yn ystod y flwyddyn i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd am blant a allai fod mewn perygl ac i 
annog mwy o bobl i roi gwybod am bryderon. Mae’n bosibl bod 
hyn wedi cyfrannu at y cynnydd yn nifer yr adroddiadau am 
bryderon. 

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

Ein nod yw cadw cysylltiad â’r holl bobl ifanc 19 oed sy’n gadael 
ein gofal. Yn 2013-14, llwyddwyd i gadw mewn cysylltiad â 19 o’r 
23 a adawodd ein gofal. Yn anffodus, roedd un ai’n amhosibl 
cysylltu â’r unigolion eraill neu nid oeddynt yn dymuno cyswllt 
pellach. 

 
 

Mae teuluoedd yn elwa o weithio gyda’r Timau 
Cymunedol Amlasiantaeth 

Cynhaliodd ein Timau Amlasiantaeth asesiadau angen ar gyfer 
250 o deuluoedd. Roedd hyn yn sylweddol uwch na’r nifer a 
ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn ac yn ddwywaith y nifer a 
gynhaliwyd yn y flwyddyn flaenorol.  
 
Lluniwyd cynlluniau cymorth ar gyfer 157 o deuluoedd, sef 114 yn 
fwy na’r flwyddyn flaenorol. Hysbysodd 100% o deuluoedd a 
100% o blant a phobl ifanc eu bod yn fodlon ar y gofal a 
dderbyniwyd ganddynt. Rydym yn parhau i ddatblygu ein timau 
cymunedol amlasiantaeth gan gynnwys lleoli ein timau diogelu yn 
ein canolfannau. 

 

Canran y plant sy’n byw ar aelwydydd lle nad oes 
neb yn gweithio yn gostwng (hefyd yn fesur ym 
Mlaenoriaeth Gwella 1) 

Gostyngodd canran y plant yn byw ar aelwydydd heb waith, o 
20.4% yn 2011 i 17.5% yn 2012.  (Dyma’r data diweddaraf sydd 
ar gael ar hyn o bryd.) 

 

Camddefnydd o sylweddau ac alcohol yn 
gostwng 

Mae nifer yr oedolion a hysbysodd eu bod wedi goryfed o leiaf un 
diwrnod yn ystod yr wythnos flaenorol wedi aros yr un fath, sef 
29%, rhwng 2012 a 2013-14.   

 

G 
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Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu ag Ymrwymiadau 2013-14  
Diffiniwyd 10 o gamau allweddol (ein hymrwymiadau) er mwyn cyflawni’r flaenoriaeth hon yn 2013-14, a chwblhawyd 9 (90%) 
ohonynt yn llawn. 
 

 
Datblygwyd cynlluniau gennym i leoli ein timau diogelu statudol yn ein canolfannau lleol, gyda gwasanaethau cymunedol eraill. Pan 
fydd wedi’i roi ar waith, bydd y newid hwn yn cefnogi dull mwy cydgysylltiedig o ddarparu gwasanaethau ac ymyriadau mwy 
amserol er mwyn diwallu anghenion plant, pobl ifanc a’u teuluoedd. 

 

Cyflwynwyd y Panel Cefnogi Ymyriadau Teuluol ym mis Tachwedd 2013. Daw hwn â’r holl ymyriadau dwys ar gyfer cefnogi 
teuluoedd ynghyd, gan gynnwys Cysylltu Teuluoedd, Cymorth Dwys i Deuluoedd a’r tîm Diogelu a Chefnogi Teuluoedd. Mae hyn 
yn sicrhau bod plant a theuluoedd yn cael y lefel gywir o gefnogaeth ar yr amser cywir ac yn cael help y gwasanaethau cywir.  
 
Cyflwynwyd mesurau sydd wedi ein galluogi i gynyddu nifer y mabwysiadwyr a gymeradwywyd a chynyddu nifer y plant y 
llwyddwyd i’w lleoli ar gyfer eu mabwysiadu. Yn ogystal, sefydlwyd y sefydliad cydweithredol Gwasanaeth Mabwysiadu’r Bae 
Gorllewinol mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol Abertawe a Castell-nedd Port Talbot, yn dilyn cynigion ar gyfer Gwasanaeth 
Mabwysiadu Cenedlaethol i Gymru. Bydd y gwasanaeth hwn yn weithredol o fis Medi 2014. 
 
Rydym wedi paratoi Cynllun Gweithredu Fframwaith Ymgysylltiad a Datblygiad Ieuenctid i ganolbwyntio ar leihau nifer y bobl ifanc 
rhwng 11 a 25 nad ydynt yn ymwneud ag addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). 
 
Rydym yn parhau i weithio mewn partneriaeth i greu gwasanaethau cydgysylltiedig ar draws nifer o asiantaethau, gan gynyddu’r 
cymorth sydd ar gael i deuluoedd gan ein gwasanaethau ymyriad cynnar.  
 
 

Canran yr oedolion heb waith yn gostwng a 
sgiliau mewn teuluoedd yn cynyddu.  

Cynyddodd canran y boblogaeth o oedran gweithio â NVQ Lefel 3 
neu gymhwyster cyfatebol, o 49.4% yn 2012-13 i 51% yn 2013-14 

 

3.1 
Gwella’r ffyrdd yr ydym ni ac asiantaethau eraill yn helpu teuluoedd i ymdrin â’r hyn sydd wrth wraidd eu 
problemau. 

 

G 
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Oherwydd aildendro’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf, rydym wedi gallu cyflogi mwy o Weithwyr Cymorth i Deuluoedd. Mae 
Cymunedau yn Gyntaf hefyd wedi ariannu Swyddog Cadw mewn Cysylltiad. Mae’r swydd bwysig hon yn cysylltu ag ysgolion er 
mwyn adnabod a helpu plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ddod yn rhai nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 
(NEET). 
 
Ymgysylltodd ein Swyddogion Cysylltu â Theuluoedd â 1,301 o rieni/gofalwyr a 2,300 o blant/pobl ifanc trwy atgyfeiriadau a 
rhaglenni dysgu / ymgysylltu â theuluoedd fel Caffis Darllen / Mathemateg, Dechrau Coginio a Gweithdai Presenoldeb, a oedd yn 
cael eu rhedeg mewn partneriaeth â staff ysgolion, ein Gwasanaeth Cynhwysiant a’r Gwasanaeth Lles Addysg. 

 

 
Erbyn hyn rydym yn defnyddio gweithdrefnau’r Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) a’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) wrth 
weithio gyda theuluoedd, a golyga hyn mai dim ond unwaith y mae angen i’r teuluoedd ddweud eu stori wrthym. Rydym wedi 
gwella ‘DRAIG’ - ein system rheoli achosion gofal cymdeithasol - i gefnogi JAFF a TAF. 

 
Mae’r holl Dimau Cymunedol Amlasiantaeth yn dilyn hyfforddiant yng ngweithdrefnau JAFF a TAF yn 2014-15. Mae’n ofynnol i’r 
holl wasanaethau a ddarperir trwy Teuluoedd yn Gyntaf wneud atgyfeiriad JAFF pryd y nodir dau neu fwy o anghenion ychwanegol 
mewn teulu.  
 

 
Yn ystod y flwyddyn, cwblhawyd y broses o ailstrwythuro’r Gyfarwyddiaeth Blant. Mae ffiniau clir nawr rhwng y rolau a 
dyletswyddau / swyddogaethau sy’n cael eu rheoli gan bob uwch reolwr, a bydd hyn yn gwella’r ffordd o gyflwyno gwasanaethau’r 
Gyfarwyddiaeth ac yn eu gwneud yn fwy atebol.   
 

3.2 
Rhoi mwy o arian tuag at gyflogi gweithwyr cymorth i deuluoedd a’u hyfforddi i helpu teuluoedd i wneud 
penderfyniadau sy’n briodol ar eu cyfer nhw.  

 

3.3 Rhoi systemau ar waith sy’n golygu nad oes rhaid i deuluoedd ddweud eu straeon fwy nag unwaith 
 

3.4 
Cysylltu’r gwahanol wasanaethau fel bod pawb yn gwybod pa gymorth sy’n cael ei roi ac yn gweithio i’r un 
perwyl.  

 

G 

 

G 
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Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg a’i nod yw cefnogi teuluoedd a phlant dan bedair oed sy’n byw yn rhai o 
ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Mae’r rhaglen yn cynnwys gofal dwys gan ymwelwyr iechyd, gofal plant di-dâl rhan-amser a 
rhaglenni rhianta a datblygiad iaith cynnar. 
 
Yn 2013 -14 darparwyd gwasanaethau Dechrau’n Deg mewn saith ardal - Betws, Bracla, Caerau, Cefn Glas, Corneli, Plasnewydd 
a’r Felin Wyllt ac ehangwyd y gwasanaeth i Felin Ifan Ddu. Gohiriwyd dechrau’r prosiect yn Lewistown oherwydd trafferthion â 
gwaith adeiladu, ond darparwyd gwasanaethau i’r ardal trwy Felin Ifan Ddu. 
 
Elwodd 1,171 o blant ar wasanaethau Dechrau’n Deg, sy’n fwy na’r 950 a elwodd arnynt yn 2012-13. Cynyddodd y ganran a 
ddewisodd fanteisio ar y gofal plant a ddarperir gan Dechrau’n Deg hefyd, i 96.40% yn ystod y flwyddyn o’i gymharu ag 87.3% yn y 
flwyddyn flaenorol.   
 

 

Derbyniodd staff hyfforddiant trwy Teuluoedd yn Gyntaf i gyflwyno amrywiaeth o raglenni rhianta o ran y blynyddoedd cynnar a’r 
arddegau yn ogystal â chyrsiau penodol ar gyfer teuluoedd sydd â phlentyn / person ifanc ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistiaeth. 
Gall y rhaglenni hyn gael eu cyflwyno erbyn hyn gan Swyddogion Lles Addysg a Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd sy’n gweithio i 
Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, y Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid a Gwasanaethau Plant. Mae hyn yn golygu bod 
teuluoedd yn derbyn cymorth a hyfforddiant cyson.   
 

 

Sefydlwyd Timau Cymunedol Amlasiantaeth mewn canolfannau yng ngorllewin a gogledd y fwrdeistref. Mae tîm y gogledd yn 
gwasanaethu Cwm Llynfi, Cwm Garw, Bro Ogwr ac ardal Porth y Cymoedd (o Abercynffig draw at Fryncethin) ac mae tîm y 
gorllewin yn gwasanaethu ardaloedd Cefn Cribwr, Mynydd Cynffig, y Pîl, Corneli a Phorthcawl. Bydd canolfan y dwyrain yn 
gwasanaethu ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr a Phencoed. 

3.5 Cefnogi’r broses o ehangu rhaglen Dechrau’n Deg fel ei bod o fudd i gymaint o deuluoedd â phosibl. 
 

3.6 Darparu cymorth rhianta i’r rhai sy’n gofyn am help  
 

3.7 
Sefydlu Tîm Cymunedol Amlasiantaeth ym mhob un o’r tair ardal o fewn y fwrdeistref, fel bod cymorth yn 
nes at y rhai y mae arnynt ei angen.  
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Mae’r timau yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o’r Heddlu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, sefydliadau’r trydydd 
sector, Diogelu a Chefnogi Teuluoedd, Gwasanaethau Tai, Addysg, Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Dysgu Oedolion yn y Gymuned 
ac ysgolion. 
 
Mae’n debyg y bydd gwaith yn dechrau ar ganolfan y dwyrain yn hwyr yn 2014. Mae cynlluniau ar y gweill i’r timau Diogelu symud 
i’r ardaloedd, ac mae tîm diogelu Porthcawl eisoes wedi symud i ganolfan y gorllewin.  
 
Mae pob canolfan yn cynnig cyfleuster lle y caiff aelodau timau cymunedol amlasiantaeth ac aelodau o dimau adnoddau sirol (fel y 
Tîm Plant Anabl) weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd a chynnig amrywiaeth cynhwysfawr o wasanaethau.   
 

 

Mae’r gyfarwyddiaeth yn parhau i gryfhau ei gweithdrefnau ar gyfer rhannu data â phartneriaid, ac maent bellach yn cynnwys 
Cytundebau Datgelu Data a Phrotocolau Rhannu Gwybodaeth, yn unol â’r amgylchiadau. Mae’r mathau hyn o gytundebau’n 
galluogi partneriaid o wahanol asiantaethau i rannu a defnyddio gwybodaeth bersonol a sensitif, yn briodol ac yn ddiogel, ynglŷn â’r 
bobl a’r teuluoedd a gefnogir ganddynt. Er mwyn gweithio’n fwy effeithlon, mae pob cyfarwyddwr corfforaethol wedi’i awdurdodi 
erbyn hyn i lofnodi cytundebau rhannu data o fewn pob cyfarwyddiaeth.  
 

 

Methwyd â chyrraedd y targed a osodwyd ar gyfer y flwyddyn. Gwnaed 11 cais am Grant Cyfleusterau i’r Anabl ar ran plant yn 
ystod 2012-13, a 15 cais yn ystod 2013-14. Roedd dau o’r ceisiadau yn ystod 2013-14 yn gymhleth a chafodd hynny effaith 
sylweddol ar nifer y diwrnodau ar gyfartaledd a gymerwyd i’w darparu. Mae achosion cyfredol yn cael eu monitro’n fisol, gan barhau 
i sicrhau bod ceisiadau’n cael eu cymeradwyo a gwaith yn cael ei gwblhau mewn da bryd. 

 
 
 

3.8 
Gweithio gydag asiantaethau partner ynglŷn â rhannu gwybodaeth, gwneud y defnydd gorau o’r cyllid sydd 
ar gael a chyfathrebu’n effeithiol.  

 

3.9 Lleihau nifer y dyddiau a gymerir i ddarparu Grant Cyfleusterau i’r Anabl ar gyfer plant.  
 

M 
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Mae gan bob awdurdod lleol ddyletswydd gyfreithiol i ddarparu gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion. Mae hyn yn cynnwys 
darpariaeth yn y gymuned ar gyfer plant/pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (gan 
gynnwys disgyblion Blwyddyn 6 sy’n pontio). Mae ein gwasanaethau yn ddiogel erbyn hyn ac rydym wedi dynodi cyllideb i dalu 
amdanynt. 
 
Rydym wedi gwella ein dull o nodi sut y gallwn helpu plant a phobl ifanc sydd â chyfrifoldeb dros ofalu am aelod arall o’r teulu. 
Rydym wedi datblygu adnodd Asesu Gofalwyr Ifanc ac wedi penodi Swyddog Gofalwyr Ifanc i helpu ag Asesiadau Gofalwyr Ifanc 
fel bod gofalwyr ifanc yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.  
 
Rydym yn adeiladu Darpariaeth Arbenigol ar gyfer Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol i gefnogi disgyblion ag 
anghenion penodol ar hen safle Ysgol Gyfun Ogwr, a fydd yn barod erbyn mis Rhagfyr 2014. 

 
Beth yw ein heriau ar gyfer 2014-15 a sut byddwn yn ymateb? 

 
Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau a thoriadau cyllideb a phroblemau o ran gallu i ddarparu gwasanaethau yn wyneb galw cynyddol 
mewn rhai meysydd gwasanaethau yn effeithio ar ein gallu i ddatblygu a gwella’r gwasanaethau yn ogystal ag ar ein gallu i ymdrin 
â thueddiadau a pheryglon nas rhagwelwyd. Efallai y byddwn yn cynhyrchu llai o incwm mewn rhai meysydd a phrofi ansicrwydd 
ynglŷn â lefelau cyllid ar gyfer y dyfodol, yn enwedig felly gyllid grantiau. Byddwn yn: 

 Arbed cymaint o arian ag y bo modd trwy weithio’n amlasiantaethol, yn gydweithredol ac mewn partneriaethau, gan 
gynnwys datblygu gwasanaethau wedi eu rhannu, eu symleiddio neu eu hintegreiddio a darparu rhai gwasanaethau yn 
rhanbarthol, gan ad-drefnu adnoddau i gefnogi hyn.   

 Cydweithredu mwy â’r Trydydd Sector. 

 Rhannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad yn rhagweithiol rhwng gwasanaethau a phartneriaid.  
 
Mae posibilrwydd y bydd nifer y plant sydd mewn perygl neu’n derbyn gofal yn parhau i gynyddu os nad oes gennym ddigon o 
wasanaethau ataliol ac ymyriad cynnar o safon uchel, gan gynnwys cymorth lleol amlasiantaethol, sy’n gallu cynnig y cymorth sy’n 
angenrheidiol er mwyn osgoi anghenion mwy cymhleth a difrifol rhag codi ymhlith plant a phobl ifanc a’u teuluoedd.  Byddwn yn: 

3.10 Parhau i roi ein Strategaeth  ar waith ar gyfer Lles Emosiynol Plant a Phobl Ifanc.  
 

G 
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 Parhau i adolygu a gwella’r ddarpariaeth o ran cyngor a help i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd, ac yn cynnig cymorth cyfannol 
i blant a’u teuluoedd trwy weithio’n integredig ac yn amlasiantaethol.  

 Lleoli mwy o’n timau amlasiantaeth gyda’i gilydd er mwyn cefnogi dull gweithio ac ymateb mwy amserol a chydgysylltiedig.   

 Adeiladu ar lwyddiant ymyriadau cynnar integredig ac effeithiol i atal problemau rhag gwaethygu a lleihau’r angen am 
ymyriadau arbenigol drutach a mwy cymhleth yn nes ymlaen.   

 Parhau i ehangu darpariaeth Dechrau’n Deg mewn ardaloedd lle y ceir angen erbyn mis Mawrth 2015 a pharhau i ehangu 

darpariaeth trwy ddatblygiadau Cymunedau yn Gyntaf newydd.  

 Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal trwy gyfleoedd am brofiad gwaith, cynllun prentisiaeth Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gwaith cynllunio addysgol rhagweithiol, hyfforddiant ar gyfer athrawon dynodedig 
mewn ysgolion a chynllunio ar gyfer sefydlogrwydd.  

 Parhau i gefnogi’r rhai sy’n gadael gofal trwy ein gwasanaeth Just @sk+ integredig a gwasanaethau eraill.  
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Blaenoriaeth Gwella Pedwar: Gweithio gyda’n gilydd i 

helpu pobl agored i niwed i barhau i fod yn annibynnol.  

 

  Beth mae arnom ni ei eisiau ar gyfer pobl ym 

Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn mis 

Mawrth 2017? 

Mae arnom eisiau galluogi pobl sy’n agored i niwed 

i fyw’n annibynnol.  
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Sut wnaethom ni yn 2013 – 14? 

Llwyddwyd i wneud yr hyn y gwnaethom ei addo i gyflawni’r flaenoriaeth hon yn y flwyddyn honno, a dangosir hynny gan y 

canlynol. 

Roedd arnom eisiau sicrhau bod gofal a chymorth effeithiol yn cael ei roi i bobl pan fo’i angen.  

Gan weithio mewn partneriaeth a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe a Bro Morgannwg, y trydydd sector a phartneriaid lleol a 

rhanbarthol eraill, cyflawnwyd y canlynol 

 Cefnogi 4,456 o bobl yn y gymuned. Roedd 28% ohonynt rhwng 18 a 64 ac roedd 72% dros 65.   

 Darparwyd gwasanaeth ailalluogi i 329 o bobl i’w galluogi i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi.  

 Darparwyd pecynnau teleofal i 1,909 o bobl yn y fwrdeistref sirol gan gynyddu eu gallu i aros yn annibynnol. 

 Rhoddwyd help i dros 100 o bobl â dementia i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i barhau i fyw’n annibynnol yn eu 
cartrefi eu hunain 

 Pob dydd, cefnogwyd 2,900 o bobl yn y gymuned a darparwyd gwasanaeth i 682 o bobl a wnaeth un ai gyfrannu at eu 
rhyddhau’n gynnar o’r ysbyty neu at osgoi aros yn yr ysbyty o gwbl.  

 
Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu â’r Dangosyddion Llwyddiant 
 
 

Nodwyd 6 dangosydd gennym i fesur llwyddiant. Mae data ar gael ar gyfer tri o’r 6 dangosydd a gwelwyd gwelliant ar gyfer y rhain i 
gyd. Mae’r tabl isod yn dangos statws y dangosyddion hyn.  
 

Sut nodwyd y byddem yn mesur llwyddiant? Sut wnaethom ni? 
Goleuadau 
Traffig 

Mae cyfran y bobl hŷn 65+ oed sy’n byw’n 
annibynnol yn cynyddu.  

Yn ystod y flwyddyn, cefnogwyd mwy o bobl i fyw’n annibynnol 
nag yn y flwyddyn flaenorol trwy gynyddu nifer y bobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau teleofal a gwasanaethau cymunedol, 
gan leihau nifer y bobl y mae angen iddynt fyw mewn cartrefi 
gofal. 

 G 
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Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu ag Ymrwymiadau 2013-14  
Diffiniwyd 7 o gamau allweddol (ein hymrwymiadau) er mwyn cyflawni’r flaenoriaeth hon yn 2013-14. Cwblhawyd 6 (86%) ohonynt 
yn llawn a chwblhawyd y rhan fwyaf o’r 2 arall. 
 

Gan weithio’n agos gyda phartneriaid, anogwyd pobl hefyd i ofyn 
am gyngor a help yn uniongyrchol oddi wrth y trydydd sector ac o 
fewn eu rhwydweithiau a’u cymunedau eu hunain. Yn ddelfrydol, 
dim ond y bobl hynny â’r anghenion mwyaf a mwyaf cymhleth yr 
hoffem weld ein gwasanaethau cymdeithasol yn eu cefnogi.  

Mae nifer y derbyniadau amhriodol i ysbytai a 
lleoliadau gofal preswyl yn gostwng (hynny yw, 
pryd mae’r gofal angenrheidiol yn cael ei 
ddarparu mewn lleoliad mwy addas)  

Darparwyd dewis ar wahân i le mewn ysbyty ar gyfer 682 o bobl, 
ond ni lwyddwyd i gyrraedd ein targed heriol o 700. 

 
 

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

Mae hwn yn fesur newydd a bydd data ar gael yn 2014-15 
 

 

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

Mae hwn yn fesur newydd a byddwn yn sefydlu llinell sylfaen yn 
2014-15. Fodd bynnag, cynigiwyd asesiad neu adolygiad i 96.9% 
o’r rhai sy’n gofalu am oedolion 
 

 

Mae cost y pen ar gyfer gofal i bobl dros 65 oed 
yn gostwng (gan ystyried effeithiau chwyddiant)  

Mae’r gost ar gyfartaledd am ofal cartref fesul cwsmer a chost y 
pen am leoliadau gofal preswyl ar gyfer oedolion 65+ wedi codi 
rhwng 2011-12 a 2012-13.  Bydd data ar gyfer 2013-14 ar gael 
ym mis Rhagfyr 2014 

 

Mae defnyddwyr y gwasanaethau a gofalwyr yn 
cymryd mwy o ran mewn cynllunio 
gwasanaethau a rhoddir fframwaith sicrhau 
ansawdd ar waith i fesur llwyddiant yn hyn o 
beth.  

Mae defnyddwyr y gwasanaeth wedi cael mwy o gyfleoedd yn 
2013-14 i gymryd rhan yn y broses o gynllunio gwasanaethau. 
Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys sesiynau ‘dweud eich dweud’ 
misol gyda defnyddwyr gwasanaeth sydd ag anabledd dysgu, a 
chynhadledd gofalwyr a gynhaliwyd ym mis Ionawr.  

 

G 
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Adolygwyd ac ad-drefnwyd y gwasanaethau nyrsys ardal gan Fwrdd Iechyd Abertawe a Bro Morgannwg. O ganlyniad, daeth y 
weithdrefn atgyfeirio ar gyfer nyrsys ardal yn rhan o’r Ganolfan Integredig Rheoli Atgyfeiriadau gan arwain at well gwasanaeth a 
gwasanaeth mwy amserol i bobl hŷn eiddil a phobl â chyflyrau cymhleth. 
 
Hefyd, derbyniodd pobl wasanaeth cydgysylltiedig oddi wrth dimau iechyd a gofal cymdeithasol integredig trwy un pwynt mynediad. 
 
Sefydlwyd partneriaeth â’r Groes Goch Brydeinig i ddatblygu gwasanaeth sy’n gysylltiedig â’r ganolfan rheoli atgyfeiriadau, ar gyfer 
pobl sydd angen cefnogaeth i ailgysylltu â’u cymunedau. Atgyfeiriwyd pum deg pump o bobl at y gwasanaeth a darparodd y tîm 
dros 600 awr o gyngor a chefnogaeth uniongyrchol wyneb yn wyneb i gleientiaid. 
 
Derbyniodd gwirfoddolwyr hyfforddiant cynhwysfawr a goruchwyliaeth unigol. O ganlyniad i hyn, rhoddodd y gwirfoddolwyr dros 
2000 o oriau o’u hamser i helpu pobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr.   
 

 

Mae gweithredu’n gynnar er mwyn helpu pobl i aros yn annibynnol yn flaenoriaeth bwysig oherwydd bod hynny’n gosod y sylfaen 
ar gyfer y newidiadau a fydd yn digwydd o ganlyniad i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae’r Ddeddf hon 
yn hyrwyddo annibyniaeth pobl ac yn rhoi llais cryfach i bobl a mwy o reolaeth dros eu gofal. Mae hefyd yn newid pwyslais 
gwasanaethau tuag at atal problemau ac ymyrryd yn gynnar. 
 
Bu gostyngiad yn nifer y bobl 65+ oed a gefnogir mewn cartrefi gofal wrth i fwy o bobl gael eu galluogi i aros yn annibynnol am gyn 
hired ag y bo modd. 
 
Cafodd 682 o bobl gefnogaeth gan ein Tîm Adnoddau Cymunedol i aros yn eu cartrefi. Hefyd gosodwyd 10% yn fwy o becynnau 
teleofal yn raddol yng nghartrefi pobl sy’n agored i niwed o fis Ebrill 2013 ymlaen, gan eu helpu i reoli unrhyw beryglon posibl. 
 

4.1 
Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg i fwrw ymlaen â’r gwaith o ddatblygu’r Ganolfan 
Integredig Rheoli Atgyfeiriadau, gan gynnwys Gwasanaethau Nyrsys Ardal yn y trefniadau hyn. 

 

4.2 Gweithredu’n gynnar er mwyn helpu pobl i aros yn annibynnol   
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Sefydlodd ein Tîm Gofal Cartref gynllun galluogi tymor byr i helpu pobl â dementia i aros yn eu cartrefi eu hunain. Mae dros 100 o 
bobl wedi elwa ar ddefnyddio’r gwasanaeth hwn ers mis Ebrill 2013. 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i gefnogi gofalwyr ac i sicrhau eu bod yn cael eu gwerthfawrogi 
fel partneriaid cydradd yn y gwaith o ddarparu gofal fel eu bod yn gallu parhau â’u rôl ofalu. Rydym wedi datblygu Strategaeth 
Wybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Gofalwyr, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, sy’n nodi sut y gallwn 
barhau i ddatblygu’r gefnogaeth a’r gwasanaethau priodol er mwyn gallu gwneud hyn. Datblygwyd y Strategaeth o dan Fesur 
Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010. 
 
Cynhaliwyd rhaglen beilot e-ddysgu ynglŷn ag ymwybyddiaeth am ofalwyr ymhlith nifer o’n timau staff, er mwyn i’r staff fod yn fwy 
ymwybodol am ofalwyr.  Hefyd, aeth y Swyddog Datblygu Gofalwyr i gyfarfodydd timau’r gwasanaethau cymdeithasol er mwyn 
sicrhau bod cymorth i ofalwyr yn flaenoriaeth wrth gynnal asesiadau. Trwy ganolbwyntio’n fwy ar helpu gofalwyr, llwyddwyd i gynnig 
asesiad neu adolygiad o’u hanghenion eu hunain i dros 96% o’r rhai sy’n gofalu am oedolion. 

 
 

 
Datblygwyd ymrwymiadau ar y cyd ledled siroedd cynllun y Bae Gorllewinol, ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-
y-bont ar Ogwr, ar gyfer iechyd meddwl, gwasanaethau anableddau dysgu a gwasanaethau cymunedol i bobl hŷn a phobl anabl.  
 
Sefydlwyd gwasanaeth gofal sylfaenol ar gyfer iechyd meddwl sydd wedi ei seilio ar ymyriad cynnar ac sy’n canolbwyntio ar 
arferiad ac ar hybu lles meddyliol. Ymatebodd y gwasanaeth hwn i dros 1,000 o atgyfeiriadau. Hefyd cyflwynwyd model o ddarparu 
gwasanaeth sy’n cynyddu fesul cam, gan alluogi oedolion ag anabledd dysgu i fod yn fwy annibynnol.   

Canolbwyntiwyd hefyd ar ddatblygu achos busnes llawn ar gyfer darparu haen ganolraddol gyson o wasanaeth i bob dinesydd. Bu 
cais i’r Gronfa Gofal Canolraddol yn llwyddiannus ar gyfer 2014/15. O ganlyniad i hyn, bydd mwy yn cael ei fuddsoddi yn y Tîm 
Adnoddau Cymunedol Canolraddol a fydd yn darparu gwasanaethau meddygol a nyrsio i bobl yn eu cartrefi eu hunain yn lle yn yr 
ysbyty, pan fo’n briodol.  
 

4.3 
Datblygu ein gwaith cydweithredol ar draws y rhanbarth er mwyn sicrhau bod yr adnoddau sydd ar gael yn 
cael eu defnyddio yn y modd gorau posibl ac nad yw gwasanaethau i ddefnyddwyr gwasanaethau yn cael 
eu dyblygu’n ddiangen.  
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Datblygwyd adnoddau asesu newydd ar y cyd â’r partneriaid iechyd. Profwyd yr adnoddau hyn ar draws pob agwedd ar ofal 
cymdeithasol i oedolion a byddant yn weithredol yn 2014/15. Bydd yr adnoddau hyn yn sicrhau bod pobl yn cael eu hasesu ac yn 
derbyn gwybodaeth, cymorth neu ofal ar y lefel addas pan fo angen.  
 
Cyflwynwyd taliadau uniongyrchol ar gyfer addasiadau bychain ac maent wedi tyfu’n araf ond yn rheolaidd. Mae hyn wedi golygu 
bod gan ddefnyddiwr y gwasanaeth fwy o ddewis a rheolaeth, a’u bod wedi gwella diogelwch eu cartrefi ar yr adeg iawn iddyn nhw, 
gan eu galluogi i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain am fwy o amser.   
 

 
Gweithiwyd yn galed i wneud addasiadau i gartrefi pobl cyn gyflymed â phosibl. Yn 2012-13, cymerwyd 201 o ddiwrnodau ar 
gyfartaledd i ddarparu grant cyfleusterau’r anabl. Gosodwyd targed o 253 diwrnod ar gyfer 2013-14, a oedd yn uwch na’r flwyddyn 
flaenorol, oherwydd ein bod yn rhagweld cynnydd mewn addasiadau mawr sy’n cymryd mwy o amser o’u cymharu â grantiau 
ymolchi y gellir eu cyflawni’n gynt. Ein cyfartaledd dros y flwyddyn gyfan oedd 222 o ddyddiau, sy’n well na chyfartaledd Cymru 
gyfan ar gyfer y flwyddyn honno, sef 239 o ddyddiau. 
 

 
Cynhaliwyd dadansoddiad llety gan nodi’r ddarpariaeth bresennol a’r angen er mwyn cynorthwyo datblygiadau yn y dyfodol. Y 

bwriad yw defnyddio’r dadansoddiad ar y cyd â meini prawf dethol a gynlluniwyd er mwyn blaenoriaethu datblygiadau yn y dyfodol. 

Mae’r penderfyniad i baratoi Strategaeth Llety wedi cael ei gynnwys yn yr adolygiad o Strategaeth Tai Lleol 2009/14, sydd i gael ei 

gymeradwyo gan y Cabinet ym mis Ebrill 2015.  

4.4 
Datblygu ymateb mwy effeithiol a chymesur i anghenion unigolyn trwy asesu pobl pan fo’u hamgylchiadau 
yn dangos fod arnynt angen hynny’n unig, gan sicrhau trwy hynny eu bod yn derbyn gwybodaeth, cymorth 
neu ofal ar y lefel fwyaf addas.  

 

4.5 Parhau i wella’r amserlenni ar gyfer darparu’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl.  
 

4.6 Nodi a blaenoriaethu'r gwasanaethau sy’n ofynnol i gyflawni amrywiaeth o ddewisiadau llety â chymorth.    
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Rydym yn gweithio’n galed i wella’r ffordd yr ydym yn comisiynu a chontractio gwasanaethau i fodloni anghenion unigol pobl ac i 
ddarparu gwerth am arian.  Yn rhan o’r fframwaith asesu newydd, rydym yn gweithredu system o sicrhau bod pecynnau gofal o’r 
‘maint cywir’, sy’n golygu adolygu pecynnau gofal er mwyn gwneud yn sicr bod defnyddwyr y gwasanaeth yn derbyn cymorth ar y 
lefelau mwyaf addas, sy’n gymesur â’u hanghenion.    
 

Beth yw ein heriau ar gyfer 2014-15 a sut byddwn yn ymateb iddynt? 
 
Mae heriau ariannol a phwysau demograffig yn wynebu’r cyngor. O ran Gofal Cymdeithasol i Oedolion, golyga hyn bod gennym 
boblogaeth hŷn ag anghenion mwy cymhleth, a thoriad o oddeutu £9 miliwn yn y gyllideb dros y tair neu bedair blynedd nesaf. 
Mae’r Cyngor wedi paratoi Strategaeth Ariannol Tymor Canolig i ymateb i’r heriau hyn ac rydym yn datblygu ymatebion arloesol er 
mwyn sicrhau bod pobl yn derbyn yr help sydd ei angen arnynt a bod ein gwasanaethau’n gynaliadwy yn y dyfodol. 
 
Dyma’r prif flaenoriaethau ar gyfer 2014-2015 er mwyn wynebu’r heriau hyn:  

 Gweithio gyda phartneriaid ar draws rhanbarth y Bae Gorllewinol i sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer pobl hŷn a phobl ag 
anableddau dysgu a chyflyrau iechyd meddwl. 

 Gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a phartneriaid, gan gynnwys y trydydd sector, i ddatblygu gwasanaethau 
mewn modd sy’n helpu pobl i aros yn annibynnol am fwy o amser ac i ddefnyddio gwasanaethau statudol pan fo wir angen yn 
unig.  

 Darparu cymorth i ofalwyr er mwyn eu galluogi i barhau i gyflawni eu rôl ofalu.  

 Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu amrywiaeth o ddewis o lety ar gyfer pobl agored i niwed a phobl hŷn sydd ag angen 
cymorth i fod neu i barhau i fod yn annibynnol. 

 Sicrhau bod anghenion pobl hŷn yn cael eu cydnabod wrth gynllunio gweithgareddau a chyfleoedd yn y gymuned.  
 

 

 

4.7 
Adolygu ein trefniadau ar gyfer caffael pecynnau gofal er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni anghenion unigol 
pobl sy’n agored i niwed.  
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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 mae arnom ni ei eisiau ar gyfer pobl ym 

Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn 

mis Mawrth 2017? 

Mae arnom eisiau o’n poblogaeth fod yn iachach.  
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Sut wnaethom ni yn 2013 – 14? 

Cymerwyd camau sylweddol tuag at gyflawni’r flaenoriaeth wella hon.  
 

Roeddem yn dymuno cymryd camau sylweddol i annog mwy o bobl ledled y fwrdeistref i fyw’n iach a gweld cynnydd yn y nifer sy’n 
cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol ar draws pob grŵp yn y boblogaeth.  
 
Gan weithio gyda’n gilydd, cyflawnwyd y canlynol: 
 

 Cyfanswm y sesiynau nofio iau y talwyd amdanynt neu a gafwyd am ddim oedd 51,159. 

 Cyfanswm y sesiynau nofio a gafwyd am ddim o dan y fenter nofio ar gyfer pobl hŷn oedd 84,904, 7.3% dros y targed. 

 Nifer yr ymweliadau fesul 1000 o’r boblogaeth â chyfleusterau chwaraeon a hamdden yr awdurdod lleol er mwyn cymryd 
rhan mewn gweithgareddau corfforol oedd 9588, sy’n fwy na’r 8914 yn 2012-13. 

 Gwnaeth y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff gyfanswm o 2162 o atgyfeiriadau, o gymharu ag 
882 yn 2012-13. 

 Anogodd ein rhaglen ‘Chwarae am Oes’ 5244 o blant i fod yn heini, yn greadigol, i gymryd rhan ac i gael hwyl wrth chwarae. 

 Cydnabuwyd gan Estyn bod y llwybr arweinyddiaeth sy’n cefnogi pobl ifanc yn flaengar yn y sector.   
 
Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu â’r Dangosyddion Llwyddiant 
 

Nodwyd 7 dangosydd gennym i fesur llwyddiant. Mae data ar gael ar gyfer 6 o’r dangosyddion, a gyda’n gilydd llwyddwyd i wneud 
gwelliannau ar gyfer pedwar (57%) o’r rhain (nodir isod). 
 

Sut nodwyd y byddem yn mesur llwyddiant? Sut wnaethom ni? 
Goleuadau 
Traffig 

Mae canran y boblogaeth sy’n ysmygu’n gostwng 
Roedd y data diweddaraf (2013) yn dangos gostyngiad yn nifer y 
bobl sy’n ysmygu, o 23% (yn 2012-13) i 22%.  

 

Mae canran y boblogaeth sydd dros eu pwysau 
neu’n ordew yn gostwng.  

Roedd y data diweddaraf (2013) yn dangos gostyngiad yn nifer y 
bobl sy’n hysbysu eu bod dros eu pwysau, o 59% (yn 2012-13) i 
58%. 

 

Mae canran yr oedolion sy’n cael pwl o oryfed ar 
o leiaf un diwrnod bob wythnos yn gostwng.  

Nid oedd y data diweddaraf (2013) yn dangos unrhyw newid o 
gymharu â’’r flwyddyn flaenorol (29%). 

 

G 

G 
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Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu ag Ymrwymiadau 2013-14  
 
Diffiniwyd 5 o gamau allweddol (ein hymrwymiadau) er mwyn cyflawni’r flaenoriaeth hon yn 2013-14. Yn ogystal, nodwyd cam arall 
(5.6 isod) i weithio arno gyda’n partneriaid i ymdrin â phroblem merched yn beichiogi yn eu harddegau. Cwblhawyd 5 o’r camau 
hyn i gyd (83%). 
 

 
Bu cynnydd yn lefelau gweithgarwch corfforol pobl leol, yn ein canolfannau hamdden a hefyd wrth ddefnyddio’r amgylchedd 
naturiol. Rhagorwyd ar y targed ar gyfer ymweliadau a oedd yn cynnwys gweithgarwch corfforol â chanolfannau hamdden sydd ym 
meddiant y Cyngor. 

Mae’r gyfradd beichiogi ymhlith merched yn eu 
harddegau yn gostwng.  
 

Mae cyfradd y merched 15-17 oed sy’n beichiogi fesul 1,000 o 
ferched  dan 18 oed wedi gostwng o 41.1 yn 2011-12 i 37.4 yn 
2012-13 (y data mwyaf diweddar sydd ar gael) 

 

Mae cyfradd y babanod â phwysau geni isel (llai 
na 2.5kg) yn gostwng  
 

Cynyddodd cyfradd y babanod â phwysau geni isel, fel canran o 
gyfanswm yr holl enedigaethau byw a marw-enedigaethau lle y 
datganwyd y pwysau, o 7.4% yn 2011-12 i 8.0% yn 2012-13 (y 
data diweddaraf sydd ar gael)   

 
 
 
 

Mae canran yr oedolion sy’n cyflawni’r lefel 
argymelledig o weithgarwch corfforol yn cynyddu 

Roedd y data diweddaraf (2013) yn dangos cynnydd yn nifer  y 
bobl sy’n cyflawni gweithgarwch corfforol ar y lefel a argymhellir, o 
30% i 31%. Mae nifer yr ymweliadau â chanolfannau hamdden a 
chwaraeon yr awdurdod lleol yn ystod y flwyddyn, fesul 1,000 o’r 
boblogaeth, lle y cymerodd yr ymwelydd ran mewn gweithgarwch 
corfforol, hefyd wedi cynyddu o 8,914 i 9,588. Yn ogystal, mae 
nifer y bobl dros 60 yn y fenter Nofio Am Ddim Genedlaethol wedi 
bod ymhlith yr uchaf yng Nghymru.  

 

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

Dim data newydd ar gael ar ôl 2009. 
Dynion: 19.4 mlynedd 
Menywod: 20.8 mlynedd 

 

5.1 
Gwella rhaglenni byw’n iach mewn canolfannau hamdden, ysgolion a chymunedau er mwyn annog pobl i 
gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol. 
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Cwblhawyd y buddsoddiad o £4.2 miliwn yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ogystal â hyn, gwnaed gwelliannau i’r 
cyfleusterau yn Ysgol Heronsbridge a Chanolfan Bywyd Cwm Garw, gyda chefnogaeth gan Chwaraeon Cymru. Llwyddwyd i 
ddatblygu mwy ar y defnydd o ysgolion gan y gymuned, trwy fuddsoddi mewn cyfleusterau hygyrch yng Ngholeg y Dderwen. 

Dangosodd yr Arolwg Cenedlaethol ar Chwaraeon Ysgol sylw fod niferoedd da’n cymryd rhan, gydag 11,644 mewn ysgolion 
cynradd a  9690 mewn ysgolion uwchradd. Cydnabuwyd gan Estyn bod y llwybr arweinyddiaeth sy’n cefnogi pobl ifanc yn eu 
blaengar yn y sector. Rydym wedi canolbwyntio ar ddatblygu aelwydydd egnïol ac mae’r rhaglenni Parth Teuluoedd Egnïol a 
MEND wedi hyrwyddo ffyrdd iach o fyw.  
 
Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn parhau i weithredu’n llwyddiannus ac mae’n targedu nifer 
o gyflyrau cronig. Cynlluniwyd y rhaglen Foodwise i ganolbwyntio ar fuddiannau maeth.   
 
Cyfrannodd ein holl wasanaethau a gweithgareddau at Gynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor. Mae nifer y rhai dros 60 oed a 
gymerodd ran yn y Fenter Nofio Am Ddim Genedlaethol wedi bod ymhlith yr uchaf yng Nghymru, a dyfarnwyd y Rhuban ac 
achrediad Efydd ‘Insport’ hefyd i Ben-y-bont ar Ogwr am ddarpariaeth gynhwysol. Mae Cynllun y Gist Gymunedol wedi buddsoddi 
£95,000 i ddatblygu’r trydydd sector. 
 
Darn Pen-y-bont ar Ogwr o Lwybr yr Arfordir oedd y prysuraf yng Nghymru ac mae’r prosiect Rhedeg yn y Parc yn denu pobl i 
gymryd rhan yn wythnosol. Cyrhaeddodd y rhaglen Dwli ar Gerdded hefyd ei dargedau o ran datblygu mentrau cerdded 
cymunedol.  

Datblygodd Pen-y-bont ar Ogwr Gynllun Gweithredu ar gyfer Cyfleoedd Chwarae Digonol, i ymateb i’r ffaith bod Llywodraeth 
Cymru wedi cyflwyno dyletswydd statudol o ran gweithgareddau hamdden. Llwyddwyd i sicrhau amrywiaeth o gyfleoedd un ai am 
gost isel neu ddim cost, mewn partneriaeth â Chynghorau Tref a Chymuned. 

 
Bu newidiadau sylfaenol i’r Tîm Iechyd y Cyhoedd gydol 2013-14 ac adolygwyd ymrwymiadau a gweithgareddau. Gwnaed cynnydd 
a chyflwynwyd rhaglenni newydd i gyfyngu ar yfed niweidiol.  
 

5.2 
Gweithio gydag Iechyd y Cyhoedd a phartneriaid eraill i ddatblygu mwy ar brosiectau wedi eu targedu er 
mwyn helpu i fynd i’r afael â phroblemau iechyd a ffyrdd iach o fyw, gan gynnwys: rheoli pwysau, goryfed 
mewn pyliau ac ysmygu. 
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Mae Gwasanaeth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr a thîm Iechyd y Cyhoedd wedi datblygu Polisi Cam-drin Sylweddau ar gyfer ein 
holl ysgolion uwchradd. Bydd y polisi yn arwain staff ysgolion ar sut i ddatblygu addysg ynglŷn â cham-drin sylweddau, ac ynglŷn â 
sut i ymateb i broblemau ynglŷn â cham-drin sylweddau ar dir yr ysgol ac ardaloedd o’i chwmpas. Bydd hefyd yn eu cefnogi ynglŷn 
ag atgyfeirio at wasanaethau.  Datblygwyd Pecynnau Cymorth ar gyfer Cam-drin Sylweddau ar gyfer ysgolion cynradd yng 
Nghaerdydd ac Abertawe. Mae Tîm Iechyd y Cyhoedd a’r Cynllun Ysgolion Iach wedi bod yn archwilio pa becyn a fydda i fwyaf 
addas i’w ddefnyddio’n lleol. 
 
Mae’r Tîm Iechyd y Cyhoedd a’r Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol wedi paratoi taflen wybodaeth i rieni plant a phobl ifanc y 
cafwyd hyd iddynt yn yfed alcohol yn y gymuned heb oruchwyliaeth eu rhieni.  Mae’r daflen yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar 
gyfer rhieni, gan gynnwys sut i drafod materion yn ymwneud ag alcohol gyda’u plant. Mae’r daflen hefyd yn cynnwys rhestr o 
wasanaethau lleol a chenedlaethol sy’n cynnig cefnogaeth. 

 
Llofnodwyd y Safon Iechyd Corfforaethol gan 12 sefydliad â mwy na 50 o weithwyr, ac roeddynt i gyd yn gweithio tuag at feini prawf 
sy’n cynnwys hyrwyddo dulliau diogel o yfed.  Llofnodwyd Gwobr Iechyd y Gweithle Bach gan 29 o sefydliadau â llai na 50 o 
weithwyr a bydd gofyn iddyn nhw hyrwyddo dulliau diogel o yfed ryw bryd ond nad ydynt o reidrwydd wedi dewis y pwnc iechyd 
hwnnw yn ystod y camau cyntaf 
 

 
Ym mis Tachwedd 2013, agorwyd Llyfrgell newydd Pen-y-bont ar Ogwr yng Nghanolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr. Dyma’r 
enghraifft ddiweddaraf o’n model gwasanaeth Canolfan Bywyd / cyd-leoli sydd eisoes wedi bod yn llwyddiannus yng nghymoedd 
Ogwr a Garw ac a ddathlwyd fel arfer da gan y Gweinidog.  
 

 
Mae’r Grŵp Llywio Rheoli Tybaco amlasiantaeth wedi dyfeisio cynllun gweithredu i gydgysylltu gwaith partneriaeth ledled y 
Fwrdeistref Sirol er mwyn mynd i’r afael â phroblemau’n ymwneud â defnyddio tybaco. 
 

5.3 
Cynyddu rôl llyfrgelloedd o ran helpu dinasyddion i wella eu lles emosiynol a chorfforol trwy ddarparu mwy 
o wasanaethau cydlynol yn yr un lle.  

 

5.4 Gostwng lefelau defnyddio tybaco.  
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Gydol y flwyddyn, rydym wedi parhau i gynyddu ymwybyddiaeth am beryglon ysmygu. Lansiwyd cod gwirfoddol o beidio ag ysmygu 
ar feysydd chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn rhan o’n hymgyrch gwrth-ysmygu. 

 
Cynlluniodd Cymunedau yn Gyntaf brosiect cartrefi di-fwg yn rhan o’u gweithgareddau byw’n iach. O ganlyniad i hyn, dywedodd 44 
o bobl bod ganddynt well wybodaeth ynglŷn â mwg ail-law, cwtogodd 8 ar eu lefelau ysmygu, a chafodd 8 o bobl eraill eu helpu i 
fynd at wasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu. Mae pedwar ar hugain o bobl wedi gwneud eu cartrefi’n ddi-fwg. 

 
Cwblhaodd y Gwasanaeth Safonau Masnach arolygiadau a gorfodi’r rheoliadau mewn ymateb i wybodaeth a dderbyniwyd gan 
bartneriaid, er mwyn lleihau nifer yr achosion o werthu tybaco i bobl ifanc dan oedran. Hefyd cafodd y Gwasanaeth nifer o achosion 
llwyddiannus lle’r aethpwyd â phobl o flaen y Llys Ynadon am feddu ar dybaco i’w werthu’n anghyfreithlon. 
 
Mae ein Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd yn parhau i arolygu a gweithredu’n briodol o ran y gwaharddiad ysmygu.  
 

 

Fe wnaethom weithio gyda phartneriaid er mwyn cynnal arolygiadau a gorfodi rheoliadau ar y cyd o ran safleoedd sy’n gwerthu 
alcohol, ac er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad sy’n achosi niwsans yn gysylltiedig ag yfed gormod o alcohol. Cwblhawyd nifer o 
fentrau’n ymwneud â gwerthu a chyflenwi alcohol i rai dan oedran. Rydym yn sicrhau cyllid ac yn datblygu gwaith partneriaeth er 
mwyn paratoi pecyn canllawiau newydd i fasnachwyr, ac er mwyn cynnal arolwg o werthiannau a gyfyngir gan oedran, wedi ei 
seilio ar wybodaeth a risg. 
 
Mae Rhwydweithiau Cymdogaethau a gwaith gyda phartneriaid lleol wedi sicrhau gwell dulliau o gyfathrebu a rhannu gwybodaeth, 
a gwell cydgysylltiad rhwng sefydliadau. Roedd hyn yn cynnwys cynnal dadansoddiad mwy manwl o ddata’n ymwneud â 
phroblemau sy’n gysylltiedig ag alcohol, ynghyd â chefnogi mentrau fel treialu prosiect ‘cwrdd a chyfarch’ yng nghanol y dref yn 
ystod gemau rygbi rhyngwladol yr hydref, a hyrwyddo’r ymgyrch rhuban wen ynglŷn â thrais domestig sy’n aml yn gysylltiedig â 
thrais yn deillio o yfed alcohol. Cafwyd mwy o gymorth gan bartneriaeth hefyd ar gyfer nifer o fentrau mewn trefi.    
 
O ran trwyddedu gwerthiant alcohol, adolygwyd trwyddedau 3 safle yn ystod y flwyddyn. Mae gan y polisi trwyddedu ddylanwad 
mawr ar ba mor rhwydd yw hi i gael gafael ar alcohol a’r modd y mae’n cael ei werthu. Mae polisi trwyddedu Pen-y-bont ar Ogwr yn 
cael ei adolygu a bydd y broses o ymgynghori â rhanddeiliad allweddol yn cychwyn cyn bo hir. 
 

5.5 Lleihau yfed niweidiol 
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Yn 2013-14, gweithiodd ein Gwasanaeth Ieuenctid gyda’n partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol i ddelio â phroblem merched 
yn beichiogi yn eu harddegau.  
 
Nod Prosiect Cwm Llynfi, a arweiniwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, ynghyd â gwaith sy’n cael ei 
ddatblygu gan Rwydwaith Cymunedol y Gogledd, oedd sicrhau bod gwasanaethau gofal sylfaenol ar gael yn rhwyddach ac annog 
mwy o bobl ifanc i ddefnyddio Dull Atal Cenhedlu Gwrthdroadwy Hirdymor (LARC). 
 
Ar y cyd, cyflwynwyd y rhaglen ‘Grymuso i Ddewis’ er mwyn lleihau nifer y merched dan 18 oed sy’n beichiogi’n anfwriadol. 
Cyflwynwyd y gwasanaethau Iechyd Rhywiol trwy raglen Teuluoedd yn Gyntaf.  
 
Trwy gyfrwng ein Cynllun Ysgolion Iach, cyflwynwyd deunydd hyrwyddo ac addysg am ryw a pherthnasoedd i bob ysgol gynradd, a 
chyflwynwyd cwrs addysg undydd ar ryw a pherthnasoedd. Hefyd, ymgysylltodd ein Gwasanaeth Ieuenctid â Meddygon Teulu i 
ddatblygu gwasanaethau iechyd rhywiol a modelau gofal a mynediad cost effeithlon. 
 
Oherwydd ein hymdrechion ar y cyd, mae cyfradd y merched yn eu harddegau – o dan 16 oed ac o dan 18 oed – sy’n beichiogi 
ledled Sir Pen-y-bont ar Ogwr wedi gostwng. Er hynny, mae gennym gryn ffordd i fynd eto cyn y byddwn lle y dymunwn fod, 
oherwydd bod cyfradd y merched yn eu harddegau sy’n beichiogi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i fod yn uwch 
na’r cyfartaledd yng Nghymru.  
 

Beth yw ein heriau ar gyfer 2014-15 a sut byddwn yn ymateb iddynt? 

 
Rydym yn wynebu heriau digynsail o ran toriadau mewn cyllidebau a chynnydd yn y galw am wasanaethau. Rydym yn ceisio 
ymateb i’r heriau hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys cydweithredu (yn fewnol a chyda phartneriaid), a sefydlu timau a 
threfniadau comisiynu ar y cyd. Byddwn yn mabwysiadu arferion gwaith hyblyg i alluogi staff i ddatblygu sgiliau a modelau 
comisiynu a fydd yn cefnogi staff a gwasanaethau. Bwriedir i fuddsoddiad corfforaethol gryfhau meysydd sy’n gofyn am bwyslais 
arbennig yn y dyfodol, yn enwedig o ran gofynion caffael yr Awdurdod er mwyn arbed arian, cynhyrchu incwm, rheoli perfformiad 
cryf a gweithio â phartneriaid.   

  

5.6 Gweithio gyda’n gilydd i leihau'r nifer sy’n beichiogi yn eu harddegau. 
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Blaenoriaeth Gwella Chwech: Gweithio gyda’n gilydd i 

wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Beth mae arnom ni ei eisiau ar gyfer pobl 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 2013 – 14? 

Cymerwyd camau da tuag at gyflawni’r flaenoriaeth hon. 

Roedd arnom eisiau arbed £3.7 miliwn yn 2013-14 a pharatoi i arbed rhagor yn y blynyddoedd i ddod yn ogystal â sbarduno 
gwelliannau mewn meysydd blaenoriaeth. 

Trwy weithio gyda’n gilydd, gwnaethom 

 gyflawni’r targed o ran arbed arian ar gyfer y flwyddyn.   

 lleihau’r amser i brosesu ceisiadau newydd am fudd-dal tai a budd-dal y dreth gyngor o 23.48 i 15.92 diwrnod. 

 sefydlu rhaglen strategol ar gyfer rheoli newid. 

 gwella’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu â dinasyddion. 

 lleihau allyriadau CO2. 

 gwella’r ffordd yr ydym yn comisiynu cyfleusterau a gwasanaethau. 
 
Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu â’r Dangosyddion Llwyddiant  
 

Nodwyd 6 dangosydd i fesur llwyddiant.  Mae data ar gael ar gyfer 5 dangosydd, a gyda’n gilydd llwyddwyd i gyflawni gwelliannau 
ar bob un ohonynt (dangosir hyn isod). 
 

Sut nodwyd y byddem yn mesur llwyddiant? Sut wnaethom ni? 
Goleuadau 
Traffig 

Arbedion a gynlluniwyd wedi’u cyflawni Llwyddwyd i arbed yr arian a nodwyd ar gyfer 2013-14.  

Gwneud y defnydd gorau posibl a manteisio i’r 

eithaf ar werth y swyddfeydd sydd ar gael inni 

Ni chyflawnwyd y targed o fewn 2013-14, ond mae cynlluniau 

ar waith i leihau’r lle swyddfa sydd ar gael yn sylweddol drwy 

gau un o’r tair swyddfa graidd a thrwy weithredu cymhareb 

desgiau 3:2 (3 aelod o staff i 2 ddesg) 

 

G 
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Yr hyn a gyflawnwyd o gymharu ag Ymrwymiadau 2013-14  

Diffiniwyd 11 cam allweddol (ein hymrwymiadau) i gyflawni’r flaenoriaeth hon yn 2013-14, a chwblhawyd 10 (91%) ohonynt yn 
llawn. 
 

Gwario llai ar gontractau cyfredol a gwaith 

comisiynu  

Mae hwn yn fesur newydd.  Rydym wrthi’n sefydlu llinell 

sylfaen.  

Mae ein gwariant cyfredol ar systemau TGCh 

wedi’i leihau 

Cyflawnwyd y targedau ar gyfer arbed ar y systemau TGCh 

yn 2013-14. 
 

Mae ein strategaethau adnoddau’n cynorthwyo’n 

eglur  i gyflawni blaenoriaethau gwella 

corfforaethol a’r Strategaeth Ariannol Tymor 

Canolig  

Cyflawnwyd yn llawn.  

Ceir adborth cadarnhaol gan ddinasyddion o ran 

cyfathrebu, ymgysylltu, mynediad at wasanaethau 

a gwerth am arian 

Canfu ein harolwg diweddaraf ymhlith y Panel Dinasyddion 

fod 

 44% o’r dinasyddion a gymerodd ran yn yr arolwg yn 

ystyried bod y Cyngor yn dda neu’n dda iawn am 

ddweud wrthynt am y gwasanaethau y mae’n eu 

darparu a newyddion yn ymwneud â’r cyngor;  

 26% yn teimlo y gallant ddylanwadu ar benderfyniadau 

sy’n effeithio er eu hardal leol; a  

 63% yn dweud bod eu hanghenion mynediad unigol yn 

cael eu bodloni pan fyddant yn cysylltu â’r Cyngor.  

Bwriedir cynnal ein harolwg gwerth am arian ym mis 

Tachwedd 2014. 

 

G 

 

G 
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Mae ein strategaeth ariannol tymor canolig yn pennu ein cynllun ariannol sy’n cwmpasu gwariant ac arbedion ym mhob maes o’r 
awdurdod o 2013-14 hyd at 2016-17. 
 
Arbedwyd cyfanswm o £3.7 miliwn.  Mae hyn yn cynnwys £3.525 miliwn drwy’r cynigion arbed ar gyfer 2013-14 a £175,000 drwy 

brotocol rheoli swyddi gwag staff y Cyngor a thrwy reoli treuliau cyffredinol yn fwy llym. 

Cynlluniwyd ar gyfer rhagor o ostyngiadau yn y gyllideb ar gyfer 2014-15. 

Rydym wedi gwella ein dull o gynllunio ac adolygu cyllidebau drwy ddefnyddio’r Modiwl Cynllunio Cydweithredol newydd ar gyfer 

Pennu Cyllideb ac wedi cwblhau adolygiadau o gyllidebau cyfredol ar gyfer rhai o’n gwasanaethau mwyaf.  Rydym wedi paratoi 

achosion busnes amlinellol ar gyfer pob cynnig i gwtogi’r gyllideb er mwyn inni allu parhau i arbed yr arian sydd ei angen yn 2014-

15.  

 

 
Mae Rhaglen Newid Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei sefydlu i arwain nifer o newidiadau i’r ffordd yr ydym yn gweithio ac yn 
gwario, er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cyflawni nodau a blaenoriaethau’r Cyngor gydag adnoddau sy’n fwy a mwy cyfyngedig. 

 

 
Datblygwyd ein cynllun ‘gwella ein safleoedd’ i leihau costau rhedeg ac allyriadau CO2 adeiladau swyddfa a chael gwell gwerth o’n 
hasedau eiddo, a chymerwyd camau da ymlaen. Yn sgil hyn, roedd modd paratoi ar gyfer gwerthu adeilad Sunnyside ym Mhen-y-
bont ar Ogwr. 
 

6.1 Cyflawni’r cynigion i arbed arian a nodwyd yng nghyllideb 2013-14   

6.2 Sefydlu Rhaglen Strategol ar gyfer Rheoli Newid   

6.3 Adolygu ffioedd, costau ac asedau dros ben a gwneud argymhellion er mwyn sicrhau’r incwm mwyaf  

G 

 

G 

 

G 
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Datblygwyd system newydd i reoli perfformiad, a bydd yn ein helpu i fonitro perfformiad a cheisio gwelliannau mewn gwasanaethau 
ar draws yr awdurdod.   
 

 
Sir Pen-y-bont ar Ogwr Ynghyd yw enw’r cynllun partneriaeth integredig sengl sy’n pennu’r blaenoriaethau a’r camau y bydd 
partneriaid y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol yn gweithio gyda’i gilydd i’w cyflawni yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.  Adolygwyd 
y blaenoriaethau a’r camau gweithredu yn y cynllun yn 2013-14 a chafodd y camau ar gyfer 2013-14 eu cyflawni, eu diwygio neu 
eu dwyn ymlaen i 2014-15.  Gellir gweld y manylion llawn yn Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Lleol ar eu gwefan 
www.bridgendlsb.org.uk/bridgend-county-together 
 

 
Mae’r Sir yn dal i roi blaenoriaeth i leihau absenoldeb oherwydd salwch - nid yn unig oherwydd y costau sy’n gysylltiedig â chael 
gweithwyr cyflogedig yn absennol, ond hefyd oherwydd ei fod yn amharu ar y gallu i gyflwyno gwasanaethau.  Penodwyd swyddog 
rheoli absenoldeb ym mis Gorffennaf 2013 i gynorthwyo’r awdurdod a’r cyfarwyddiaethau i fynd i’r afael â’r broblem.  Mae lefel 
gyffredinol y cyngor ar gyfer absenoldeb oherwydd salwch wedi gostwng o 10.15 diwrnod yn 2012-13 i 9.8 diwrnod yn 2013-14. 
 

 
Mae angen i ddinasyddion gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn hawdd gan yr awdurdod a gallu cyfathrebu dwy ffordd, 
mewn amser real â’r awdurdod a’i bartneriaid.  Yn 2013-14 datblygwyd ein defnydd o gyfryngau cymdeithasol drwy ‘Twitter’ a 
‘Facebook’ i wella lefelau cyfathrebu, cyfranogiad a dealltwriaeth o wasanaethau’r awdurdod a chynyddu cyfleoedd i ymgynghori â 
dinasyddion a gweithwyr cyflogedig. 
 

6.4 
Cyflawni’r camau ar gyfer y Cyngor a bennwyd yn y Cynllun Partneriaeth Integredig Sengl ‘Sir Pen-y-bont 

ar Ogwr Ynghyd’ 
 

6.5 Gweithredu i leihau lefelau absenoldeb oherwydd salwch ymhellach  

6.6 Ehangu cyfryngau cymdeithasol  

G 

 

G 

 

G 
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Mae staff yr Uned Cymorth i Gwsmeriaid a’r Gymuned wedi cael eu hyfforddi i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel y gallant 
ymateb i gwsmeriaid y tu allan i oriau swyddfa.  Rydym hefyd wedi hyfforddi aelodau etholedig ynglŷn â sut i wneud y defnydd 
gorau o gyfryngau cymdeithasol.  Fodd bynnag, mae angen datblygu rhagor ar y defnydd o gyfryngau cymdeithasol gydag aelodau.  
 

 
Cynhaliwyd yr adolygiad o’r Strategaeth Ymgysylltu â Dinasyddion ym mis Mawrth 2014, ac mae Cynllun Gweithredu’r Strategaeth 
ar gyfer 2014-15 yn aros i gael ei gymeradwyo. Yn 2013-14 cynyddwyd nifer yr aelodau ar y Panel Dinasyddion o rai grwpiau ‘na 
chlywir ganddynt yn aml’ gan gynnwys pobl ifanc a rhai wardiau nad oeddent yn cael eu cynrychioli’n ddigonol.  Parhawyd hefyd i 
fonitro a datblygu tueddiadau o ran cyfryngau cymdeithasol a sylw yn y cyfryngau. 
 

 

Mae gennym strategaeth gynhwysfawr i leihau costau ynni ac allyriadau CO2 o eiddo’r Cyngor.  Cwblhawyd adolygiad o’r 
Strategaeth Rheoli Ynni a’r Cynllun Gweithredu ym mis Gorffennaf 2013 gyda thargedau wedi’u diweddaru ar gyfer defnyddio 
adnoddau a chamau i reoli ynni’n well. Cwblhawyd arolygon ynni yn 2013-14 ar holl eiddo’r cyngor a chafodd y canlyniadau eu 
harddangos. 
 

 
Yn ystod 13/14 cynyddodd y tîm gwasanaethau cwsmeriaid yr amrywiaeth o wasanaethau y mae’n eu cyflwyno ar y pwynt cyswllt 
cyntaf.  Bellach mae’r tîm yn ymdrin â galwadau ffôn, negeseuon e-bost ac ymholiadau personol am dai a digartrefedd, materion 
priffyrdd a’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.   
 
Er mwyn gwella’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau i gwsmeriaid byddar a thrwm eu clyw, cyflawnodd dau aelod o’r tîm y 
cymhwyster BSL lefel 1 a chadwyd y Siarter ‘Yn Uwch na Geiriau’ am ail flwyddyn yn olynol.  Penodwyd Prentis Gwasanaethau 
Cwsmeriaid am gyfnod o ddwy flynedd ym mis Tachwedd 2013. 

 

6.7 Datblygu strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu â dinasyddion  

6.8 Lleihau costau ynni ac allyriadau CO2 ein hystâd  

6.9 Gweithredu strategaeth gwasanaethau cwsmeriaid  

G 

 

G 
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Er mwyn darparu gwasanaeth mwy dibynadwy ac ymatebol ac arbed arian mewn costau gwasanaethau ar yr un pryd, datblygwyd 
cynigion i greu gwasanaeth sengl ar y cyd yn cynnwys Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a swyddogaethau trwyddedu 
Cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. 
 
Sicrhawyd arian gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r broses o ddatblygu a gweithredu’r prosiect hwn. Gohiriwyd y prosiect ar ôl 
cyhoeddi adroddiad Williams, a oedd yn cynnwys cynigion ar gyfer uno rhai awdurdodau yng Nghymru, ond mae’n symud yn ei 
flaen bellach i gael ei gymeradwyo gan Gabinet a Chyngor pob un o’r awdurdodau.   
 

 

Ein nod yw cael y fargen orau wrth brynu nwyddau neu wasanaethau gan sefydliadau eraill, drwy lwybr prynu effeithiol.  Cynhaliodd 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr adolygiad o arferion caffael a chomisiynu yn 2013-14, a nodwyd nifer o feysydd y 
gellid eu gwella.  Rydym yn parhau i weithio ar y cyd gydag awdurdodau lleol eraill ac rydym wedi sefydlu trefniadau partneriaeth 
gyda’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, Consortiwm Prynu Cymru a’r Bae Gorllewinol a fydd yn ein helpu i arbed arian trwy 
weithredu gwasanaethau rheng flaen yn fwy effeithlon. 
 
 

Beth yw ein heriau ar gyfer 2014-15 a sut byddwn yn ymateb iddynt? 

Ein prif her ar gyfer 2014-15 fydd parhau i wella gwasanaethau i’n cwsmeriaid yn ogystal ag arbed yr arian sydd ei angen arnom er 
mwyn cyflawni’r strategaeth ariannol tymor canolig.  Er mwyn cyflawni’r her hon yn 2014-15 byddwn yn  

 parhau i ddatblygu ein Strategaeth Ariannol Tymor Canolig gan sicrhau bod ein hadnoddau’n cyd-fynd â’n blaenoriaethau 
gwella;  

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

 parhau i resymoli a gwella systemau a phrosesau’r cyngor;  

 cyflawni’r cynigion arbed a nodwyd yng nghyllideb 2014-15;  

 cwblhau ein hadolygiad o’r prosesau caffael a chomisiynu;  

 rhannu arfer gorau a chymryd camau, lle mae angen, i leihau lefelau absenoldeb;  

6.10 Sefydlu gwasanaeth amddiffyn y cyhoedd ar y cyd â chynghorau eraill  

6.11 Adolygu arferion caffael a datblygu cyfleoedd i weithio ar y cyd gyda chyrff  eraill yn y sector cyhoeddus   
G 
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 gweithredu camau’r Cynllun Rheoli Asedau ar gyfer 2014-15, gan Gynnwys mesurau arbed ynni a charbon;  

 gweithio tuag at gytundeb tir cydweithredol ar gyfer Parc Afon Ewenni (Waterton);  

 darparu’r rhaglen waredu uwch;  

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

 datblygu fframwaith cymhwysedd rheoli a chynllun datblygu sefydliadol; a  

 datblygu dulliau ymhellach i wella adborth cwsmeriaid.  
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Perfformiad Ariannol 

Mae ein hamgylchedd ariannol yn dod yn fwy a mwy heriol.  Mae angen i ni arbed mwy o arian nag erioed o’r blaen yn y dyfodol, 

a’r unig ffordd o wneud hynny yw drwy newid y ffordd yr ydym yn gweithio a newid y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu. 

Gwariant 2013-14  
Y llynedd, roedd y cyfanswm a wariwyd gennym ar ddarparu gwasanaethau i’n dinasyddion a buddsoddi yn ein tirlun a’n seilwaith 
bron yn £400 miliwn. Mae’r cyfanswm sydd gennym i’w wario yn dod o’r tair prif ffynhonnell a restrir isod. 

Gwariant Refeniw 
Costau o ddydd i ddydd megis cyflogau, cyfarpar, cyflenwadau a gwasanaethau yw ein gwariant refeniw.  Ar ôl caniatáu ar gyfer 
dyrannu i gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd, incwm ychwanegol o’r dreth gyngor a thanwariant ar hapddigwyddiadau cyffredinol 
(fel yr adroddwyd yn Natganiad Cyfrifon 2013-14) roedd ein gwariant refeniw net yn 2013-14 yn £254.65 miliwn. Arweiniodd hyn at 
danwariant o £75,000 a gafodd ei drosglwyddo i Gronfa’r Cyngor.  Mae’r tabl isod yn dangos y gwariant a chyfran y gwariant fesul 
Blaenoriaeth Gwella yn 2013-14:  

Blaenoriaeth Gwella ar gyfer 2013-14 

Cyllideb 

Ddiwygiedig 

2013-14 

(£Miliwn) 

Alldro 

Gwirioneddol 

2013-14 

(£Miliwn) 

Gor/(Tan) 

Wariant 

Gwirioneddol 

2013-14 

(£Miliwn) 

1. Gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu’r economi leol 
13.6 13.4 (0.2) 

2. Gweithio gyda’n gilydd i godi uchelgeisiau a chynyddu cyflawniad addysgol 
118.0 117.5 (0.5) 

3. Gweithio gyda phlant a theuluoedd i fynd i’r afael â phroblemau’n gynnar 
24.3 25.0 0.7 

4. Gweithio gyda’n gilydd i helpu pobl agored i niwed i barhau i fod yn annibynnol 
26.3 26.9 0.6 

5. Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â materion iechyd ac annog pobl i 

fabwysiadu ffyrdd iach o fyw 
23.8 23.4 (0.4) 

6. Gweithio gyda’n gilydd i wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau 
3.7 3.5 (0.2) 
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ARALL- Heb fod yn gysylltiedig ag Amcanion Gwella 
45.0 44.9 (0.1) 

CYFANSWM 
254.7 254.6 (0.1) 

 

Gwariant Cyfalaf 
 

Hwn yw ein gwariant ar ysgolion a seilwaith megis ffyrdd, pontydd ac adeiladau.  Bydd yr asedau hyn o fudd i’r gymuned dros 
gyfnodau hir ac mae’r gwariant yn cael ei ariannu i raddau helaeth drwy fenthyciadau a grantiau cyfalaf.  Roedd ein gwariant cyfalaf 
yn 2013-14 yn  £36.73miliwn, a’r prif brosiectau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn oedd: 
 

£11,405,000   Coleg Cymunedol y Dderwen    £ 1,455,000   Harbwr Porthcawl  
£ 2,495,000   Ysgol Gynradd Pen y Fai      £ 2,106,000   Ail-lunio priffyrdd 
£ 3,941,000   Cydgyfeirio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr   £ 1,528,000   Canolfan Hamdden Pen-y-bont    
£ 2,125,000   Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a Thai’r Sector Preifat 

 
Grantiau 
 

Derbyniwyd grantiau penodol gan y llywodraeth hefyd, yn ychwanegol at y Grant Cynnal Refeniw a’r dyraniadau Ardrethi 
Annomestig (NDR), sef cyfanswm o £87.57miliwn yn ystod 2013-14. Gallwn ddefnyddio hwn yn ychwanegol at ein gwariant 
Refeniw a Chyfalaf.  Roedd y prif grantiau a dderbyniwyd yn ystod 2013-14 yn cynnwys: 
 

£6,101,000   Grant Cefnogi Pobl      £2,898,000   Grant Gwastraff Cynaliadwy 
£2,486,000   Grant Dechrau’n Deg     £1,913,000  Grant Teuluoedd yn Gyntaf 

 
Arbedion Effeithlonrwydd 
 
Rydym wedi gwneud gwaith da o ran arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd diwethaf, gan arwain at arbed swm blynyddol 
cylchol o £15.9 miliwn. Fodd bynnag mae angen arbed £11.274 miliwn yn ychwanegol yn 2014-15 a bob blwyddyn mae’n mynd yn 
fwy anodd nodi mannau newydd i arbed arian. 
 

Yn 2013-14, roeddem wedi bwriadu gwneud arbedion effeithlonrwydd o £3.7 miliwn. Llwyddwyd i arbed £3.525 miliwn yn llawn yn 
ystod y flwyddyn, gyda’r £175,000 sy’n weddill heb ei gyflawni. Mae’r cynigion arbed ar gyfer 2013-14 na chafodd eu bodloni’n 
llawn yn ymwneud â: 
 

 Thŷ Bryngarw; 
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 Gwasanaethau dydd anableddau dysgu; 
 

Er mwyn gwneud iawn am y diffyg hwn, arbedwyd arian ychwanegol drwy ddefnyddio protocol rheoli swyddi gwag y Cyngor a thrwy 
reoli treuliau cyffredinol yn fwy llym. 
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Gweithio mewn partneriaeth 
 
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector ar sail leol, 
ranbarthol a chenedlaethol i fynd i’r afael â rhai o’r problemau mwyaf cymhleth sy’n wynebu ein dinasyddion a’n cymunedau.  Mae’r 
partneriaethau hyn yn caniatáu i ni weithredu mewn ffordd fwy effeithiol ac effeithlon, gan arwain at ddarparu gwell gwasanaeth i’n 
dinasyddion neu arbed arian neu’r ddau.  Mae rhai o’r prif weithgareddau cydweithredol o 2013-14 i’w gweld isod:: 
 
Sefydlwyd Rhaglen Gydweithredol Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Bae Gorllewinol ym mis Ionawr 2012 i barhau i integreiddio 
iechyd a gofal cymdeithasol ar draws ardaloedd awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.  
Gwnaed gwaith da yn 2013-2014. Mae’r cydweithredu wedi cyrraedd pwynt lle bydd gwasanaethau’n cael eu cyflwyno mewn ffyrdd 
newydd.  Y prif brosiectau sy’n rhan o’r rhaglen yw anableddau dysgu, iechyd meddwl, gwasanaethau cymunedol a mabwysiadu.   

Mae ein Gwasanaeth Dwys Cymorth i Deuluoedd a ddaeth yn weithredol ar 1 Chwefror 2013 yn fodel o weithio mewn ffordd 
ddwys iawn gyda theuluoedd lle ceir camddefnyddio sylweddau.  Mae’r tîm yn gweithio ar draws ardal y Bae Gorllewinol ac mae’n 
cynnwys gweithwyr cymdeithasol a nyrsys sy’n gweithio gyda phob unigolyn yn yr uned deulu. 
 
Mae ein Prosiect Invisible Walls Cymru yn fenter newydd sy’n ceisio integreiddio’r cymorth a’r ymyriadau a gynigir i ddynion 
penodol yn y ddalfa ochr yn ochr â’r teulu cyfan. Caiff gwasanaethau eu teilwra i deuluoedd unigol, ac maent yn cynnwys cymorth 
mentora, gwaith grŵp, cyfryngu, cynadledda ar gyfer grŵp teuluol, gwasanaethau rhianta a gwasanaethau cysylltiedig eraill yn ôl yr 
angen.  Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng G4S, Barnardo’s, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Gwalia a Chanolfan 
Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru. 
 
Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Pen-y-bont ar Ogwr wedi parhau i weithio i liniaru effeithiau diwygiadau i’r gyfundrefn les ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr. Cwblhawyd cyfres o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth yn 2013, a daeth i ben gyda dau ddigwyddiad ar 
gyfer cynghorwyr lleol.  Codwyd pryderon am fenthyciadau tan ddiwrnod cyflog a benthycwyr arian didrwydded yn y digwyddiadau 
hyn.  Mewn ymateb, trefnodd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol ddigwyddiad penodol ar fenthyca arian anghyfreithlon a benthyciadau 
tan ddiwrnod cyflog i weithwyr rheng flaen, eiriolwyr a chanolwyr mewn sefydliadau iechyd, gofal cymdeithasol, tai, y sector 
gwirfoddol ac asiantaethau eraill sy’n darparu cymorth i bobl agored i niwed.  Cafodd y cynrychiolwyr gyfle hefyd i gwrdd ag 
amrywiaeth o ddarparwyr a oedd yn gallu cynnig dulliau credyd amgen a chymorth gyda chyllidebu. 
 
Rydym yn darparu Lleoliadau Gwaith, Lleoliadau dan Hyfforddiant a Phrentisiaethau drwy gydweithio ar draws meysydd 
gwasanaeth ac mewn partneriaeth â sefydliadau eraill megis Canolfan Byd Gwaith a Choleg Penybont.  Ers mis Ebrill 2013 mae’r 
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Cyngor wedi darparu dros 100 lleoliad gwaith.  Mae’r rhain yn cynnwys 36 lleoliad prentisiaeth ym maes Cynnal a Chadw 
Adeiladau i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf a lleoliadau i  geiswyr gwaith ifanc a phobl ifanc â phroblemau iechyd sy’n effeithio ar eu gallu 
i ddod o hyd i waith.  Bydd y prosiectau hyn yn datblygu ymhellach yn 2014-15 i ddarparu cymorth i fwy o bobl ifanc gan gynnwys y 
rhai sy’n gadael gofal. 
 
Mae Canolfan Ranbarthol Treulio Anaerobig De-orllewin Cymru yn brosiect, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, gyda 
Chynghorau Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Penfro ac Abertawe i ddatblygu cyfleuster treulio anaerobig i ymdrin â 
gwastraff bwyd y rhanbarth.  Bwriedir i’r cyfleuster hwn ddefnyddio gwastraff bwyd o gartrefi a busnesau i gynhyrchu gwrtaith a bio-
nwy a gaiff eu defnyddio i gynhyrchu trydan a gwres.  Mae’r gwaith caffael wedi bod yn mynd ei flaen yn dda ac roedd yn agosáu at 
ei derfyn pan benderfynodd y cynigiwr a oedd yn cael ei ffafrio dynnu allan o’r broses.  Mae trafodaethau ar y gweill ar hyn o bryd 
rhwng Aelodau’r Ganolfan a Llywodraeth Cymru ar ba gamau a chyfeiriad i’w cymryd yn dilyn penderfyniad y cynigiwr a oedd yn 
cael ei ffafrio i dynnu’n ôl o’r broses gaffael. 
 
Mae’r Cyfleuster Cynnal Cerbydau a’r Gwasanaeth Rheoli Fflyd ar y Cyd yn bartneriaeth gyda Heddlu De Cymru a fydd yn 
gwasanaethu fflyd y ddau sefydliad.  Datblygwyd gwaith ar y cyfleuster newydd hwn yn 2013-14. Bydd yn costio dros £2 filiwn, a’r 
bwriad yw iddo fod yn weithredol erbyn diwedd 2014/15.  Yn sgil y cydweithrediad, bydd strwythurau staff y ddau weithdy sy’n 
bodoli eisoes yn cael eu cyfuno i ffurfio un strwythur gweithdy mwy cadarn a hyblyg, a mwy o faint, a fydd yn darparu ystod 
ehangach o sgiliau. O ganlyniad, ni fydd yn rhaid i gymaint o waith gael ei wneud gan gontractwyr allanol, a gellir ymdopi’n well â 
chyfnodau prysur a llai prysur o ran llwyth gwaith.  Bydd y cydweithrediad hefyd yn elwa ar arbedion maint wrth ymdrin â chaffael.  
Bydd hyn yn galluogi’r ddwy ochr i geisio’r polisïau prisiau gorau oherwydd bod mwy o waith a throsiant o fewn yr adran peirianneg 
fecanyddol/gwasanaethu fflyd.   
 
Rydym wedi sefydlu Gwasanaeth Gorfodaeth Parcio Dinesig ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg, a ddechreuodd weithredu ar 1 Ebrill 2013.  Ar hyn o bryd mae 17 Swyddog Gorfodaeth Parcio 
Dinesig yn ymdrin ag ardaloedd y ddau awdurdod.  Trwy gydweithio, ceir hyblygrwydd i dargedu mwy o swyddogion gorfodaeth 
mewn unrhyw ardal benodol yn ôl yr angen. 
 
Nod y prosiect Eco Llynfi yw datblygu dealltwriaeth leol o eco-gysylltedd a’r camau y gall unigolion a grwpiau eu cymryd i’w 
ddatblygu yn eu bywyd pob dydd.  Gydag arian gan Lywodraeth Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 
Cymoedd i’r Arfordir, Groundwork Pen-y-bont ar Ogwr Castell-nedd Port Talbot a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn cefnogi 
grwpiau lleol i helpu’r gymuned leol i ddysgu am yr amgylchedd.  Mae Eco Llynfi’n cynnwys 5 prosiect: Ystâd Parc Caerau, Parc 
Lles Maesteg, Gardd Farchnad Caerau, Coridor yr Afon a Chreu Coetir ac mae wedi cynnwys draenio, plygu gwrychoedd a chreu 
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gardd gymunedol yn ogystal â darparu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt a phlanhigion.   

Byddwn yn parhau i geisio cyfleoedd newydd i weithio mewn partneriaeth os gallwn weld y gellir gwella ansawdd gwasanaeth neu 
werth am arian trwy weithio gydag eraill.  Byddwn yn cynnal ein perthynas weithio agos gyda sefydliadau eraill, gan gynnwys:  

 Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg;  

 Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Coleg Penybont;  

 Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr; 

 Ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Cymdeithas Dwristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Cyngor Dinas a Sir Abertawe;  

 Grwpiau cymunedol;  

 Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) 

 Cyfoeth Naturiol Cymru;  

 HALO/GLL a phartneriaid masnachol;  

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot;  

 Awdurdodau Lleol eraill;  

 Carchar y Parc 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 Grwpiau defnyddwyr gwasanaeth a chynrychioli gofalwyr;  

 Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru;  

 Heddlu De Cymru;  

 Cynghorau tref a chymuned;  

 Cyngor Bro Morgannwg;  

 Cymoedd i’r Arfordir a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill;  

 Ymddiriedolaeth Prawf Cymru; a  

 Llywodraeth Cymru  
. 
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Adborth gan Ddinasyddion 

Mae adborth gan ddinasyddion yn hanfodol wrth gynllunio sut y byddwn yn gwella gwasanaethau i bobl leol.  Mae’r dudalen 
ymgynghori ar ein gwefan www.bridgend.gov.uk yn rhoi amrywiaeth o ddewisiadau i chi i gysylltu a dweud eich dweud ar ba mor 
dda rydym ni’n darparu gwasanaethau i chi neu sut rydych chi’n credu y dylem fod yn cynnal ein gwasanaethau yn awr ac yn y 
dyfodol.  Yn 2013-14 gwnaethom hefyd ddatblygu presenoldeb gwell ar y cyfryngau cymdeithasol drwy Twitter. 

Ar draws ein holl wasanaethau rydym yn cyfathrebu â’n dinasyddion bob dydd.  Yn 2013-14 ymdriniodd ein canolfan gwasanaeth i 
gwsmeriaid â: 

 15,971 cyswllt ysgrifenedig, ac ymatebwyd i 99.5% o’r rhain o fewn 5 diwrnod;  

 223,491 o alwadau ffôn, ac atebwyd 69.3% o’r rhain o fewn 30 eiliad a;  

 38,000 o ymweliadau â’r Ganolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn y Swyddfeydd Dinesig: gwelwyd 68.8% o fewn 10 munud 
a’r amser aros ar gyfartaledd oedd 8.86 munud. 

Roedd y cysylltiadau hyn yn ymwneud â phob agwedd ar ein gwasanaethau, gan gynnwys casglu gwastraff, cynllunio, y dreth 
gyngor a digartrefedd.  Llwyddodd ein Canolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid i ddatrys 88.7% o’r holl broblemau a godwyd drwy 
gysylltiadau dros y ffôn neu gan ymwelwyr ar y cyswllt cyntaf hwnnw. Yn gyffredinol, dywedodd 83.3% o’r bobl a holwyd eu bod yn 
ystyried y gwasanaeth yn rhagorol. 

Rydym yn parhau i gynnig ystod eang o gyfleoedd rheolaidd i ddefnyddwyr gwasanaeth ein helpu gydag adborth ar ein 
gwasanaethau, yn aml drwy weithio gyda sefydliadau partner yn y Trydydd Sector a phartneriaid eraill megis Age Cymru a Phobl 
yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr.  Yn 2013-14 roedd y cyfleoedd hyn yn cynnwys: 

 Sesiynau ‘Dweud Eich Dweud’ misol gyda defnyddwyr gwasanaeth ag anabledd dysgu; 

 Cynhadledd gofalwyr a gynhaliwyd ym mis Ionawr. Roedd llawer yn bresennol, a rhoddwyd cyfle i ofalwyr rannu problemau 
a nodi’r cymorth yr oeddent yn teimlo’r oedd ei angen arnynt i barhau yn eu swyddogaethau gofalu; 

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

 Arolwg Gofal Cymunedol a anfonir i unrhyw un sydd wedi derbyn gwasanaeth;  

 Cyfarfodydd defnyddwyr gwasanaeth rheolaidd fel rhan o Grŵp Cymunedol Castell-nedd Port Talbot/Pen-y-bont ar Ogwr i 
drafod materion amserol yn ymwneud â’r Rhaglen Cefnogi Pobl ac ystyried anghenion sy’n dod i’r amlwg yn ymwneud â llety 
â chymorth. 

Bob blwyddyn rydym hefyd yn cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus penodol i’n helpu i gynllunio gwasanaethau a phennu 
blaenoriaethau a gwneud newidiadau i’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau.  Yn 2013/14 roedd yr ymgynghoriadau hyn yn 
cynnwys: 

http://www.bridgend.gov.uk/
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 Sefyllfa ariannol y Cyngor - Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn disgwyl gorfod arbed symiau sylweddol o 
arian eto ar ei gyllideb flynyddol dros y tair blynedd nesaf. Roeddem am ddeall yn well pa mor ymwybodol ydych chi am y 
sefyllfa ariannol a chasglu safbwyntiau ar ffyrdd y gallai’r cyngor arbed arian. 
Derbyniwyd 732 ymateb i’r ymgynghoriad.  

 dywedodd 62% eu bod yn ymwybodol o sefyllfa ariannol y cyngor.  

 credai 32% y gallai’r cyngor arbed arian drwy leihau nifer y buddiannau ar gyfer cynghorwyr, y gweithlu a/neu 
weithwyr cyflogedig.  

 dywedodd 14% y gallai dinasyddion leihau galw drwy gymryd mwy o gyfrifoldeb personol.  
 

 Ymgynghoriad Meithrin – diben yr ymgynghoriad hwn yw gwahodd eich safbwyntiau ar y cynigion i ddiwygio Polisi Addysg 
Feithrin y cyngor, er mwyn cyfrannu tuag at yr arian y mae angen ei arbed yng nghyllidebau’r Ysgolion a’r Blynyddoedd 
Cynnar.  Cafwyd 2,000 o ymatebion i’r ymgynghoriad meithrin, a chytunodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i 
barhau â’u darpariaeth addysg feithrin gyfredol ar ôl i 81% o atebwyr ddweud y byddent yn hoffi i’r polisi aros yr un fath.  
 

 Ymgynghoriad ar yr adolygiad o’r Cynllun Corfforaethol – roedd yr ymgynghoriad yn rhan o’r paratoad ar gyfer 
diweddaru Cynllun Corfforaethol y Cyngor 2013-17 yn 2014-15.  Diben yr ymgynghoriad oedd sicrhau bod y cynllun yn 
adlewyrchu blaenoriaethau dinasyddion yn ogystal â sicrhau ei fod yn bodloni gofynion statudol a’r canllawiau statudol 
cysylltiedig. 
Derbyniodd y Cyngor gyfanswm o 36 ymateb i’r ymgynghoriad, gan gyfrif yr ymateb cyfunol gan y Cyngor Ieuenctid fel un, 
a’r adborth o’r cyfarfod gyda’r Fforwm Cydraddoldeb fel un. 
 
Canfu dros 90% o’r ymatebwyr fod blaenoriaethau un i bump yn glir ac yn hawdd eu deall (roedd hyn yn 79% ar gyfer 
blaenoriaeth gwella chwech) ac roedd dros 70% o ddinasyddion yn cytuno mai’r ymrwymiadau oedd y pethau iawn i 
ganolbwyntio arnynt i gyflawni pob un o’r chwe blaenoriaeth gwella.  Ystyriodd y Cyngor yr holl bwyntiau a wnaed a ble 
bynnag yr oedd yn bosibl, ymgorfforwyd y safbwyntiau hynny yn y Cynllun Corfforaethol a adolygwyd ar gyfer 2014-15, gan 
gynnwys rhoi pwyslais cynyddol ar gefnogi disgyblion mwy galluog mewn ysgolion, hybu cerdded fel gweithgaredd iach a 
rhoi cyngor i helpu ein dinasyddion i fwyta’n fwy iach. 

Cynhaliwyd nifer o ymgynghoriadau eraill yn ystod 2013-14 ar agweddau ar ein holl wasanaethau gan gynnwys newidiadau i 
wasanaethau dydd i oedolion, ac uno ysgolion a chyflwyno newidiadau i ddarpariaeth ysgolion.  Gellir gweld manylion y rhain ar y 
tudalennau ymgynghori ar wefan y Cyngor  www.bridgend.gov.uk/consultation 

 

http://www.bridgend.gov.uk/consultation
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Panel Dinasyddion 

Mae ein Panel Dinasyddion yn cynnwys 1,082 o drigolion sy’n grŵp cynrychiadol o’r boblogaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr. Mae’r grŵp yn adlewyrchu gwneuthuriad y Cyngor Bwrdeistref Sirol o ran oedran, rhyw a lleoliad daearyddol.  Daeth y Panel 
Dinasyddion yn fwy cynrychiadol yn ystod 2013-14, ac mae’n ddull delfrydol o greu deialog dwy ffordd rhwng y Cyngor a 
dinasyddion, drwy ddulliau fel yr adborth o’r math ‘dywedoch chi, gwnaethom ni’ ar ganlyniadau’r arolwg.  Cynhaliwyd tri arolwg 
Panel Dinasyddion dros y flwyddyn ariannol 2013-14, ac roeddent yn cynnwys cwestiynau ar wasanaethau i gwsmeriaid, ailgylchu 
ac arferion siopa yng nghanol trefi.    
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Beth ddywedodd ein rheoleiddwyr amdanom ni? 
 
Bob blwyddyn mae’n rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol baratoi adroddiad ar ba mor dda y mae awdurdodau Cymru yn cynllunio ar 
gyfer gwella a chyflwyno eu gwasanaethau.  Roedd yr Adroddiad Gwella Blynyddol a dderbyniwyd gennym ym mis Mai 2014 yn 
canolbwyntio ar sut yr oedd y Cyngor yn cyflawni ei amcanion gwella, ac yn gwerthuso’r gwasanaethau mewn cysylltiad â 2013-14 
a’r modd y mae’n cynllunio ar gyfer gwelliant yn 2013-14. 
 
Roedd yr adroddiad yn defnyddio asesiad corfforaethol a oedd yn adolygu pa mor debygol yr oedd y cyngor o gydymffurfio â’i 
ddyletswydd i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus, yn ogystal ag asesiad o berfformiad a oedd yn adolygu i ba raddau y 
llwyddwyd i gyflawni’r gwelliannau a gynlluniwyd yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol, fel y’u nodwyd yng nghynllun y cyngor at y 
dyfodol (Cynllun Corfforaethol y Cyngor 2010-13 yn yr achos hwn). 

 
Roedd yr adroddiad hefyd yn defnyddio Adolygiad Blynyddol a Gwerthusiad Perfformiad 2012-13 AGGCC (Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru); canfyddiadau arolygiad Estyn a gynhaliwyd ym mis Hydref 2012; a hunanasesiad y Cyngor 
o’i berfformiad (Adroddiad Blynyddol 2012-13). 
 
Mae casgliad cyffredinol yr adroddiad yn gadarnhaol, gan adlewyrchu’r hyn y mae’r Cyngor wedi ei gyflawni a’r gwelliant a wnaeth 
yn 2012-13.  Roedd yr adroddiad yn cydnabod bod y Cyngor: 

 wedi gwneud gwaith da i gyflawni gwelliannau yn y rhan fwyaf o’i feysydd blaenoriaeth a’i fod yn cydnabod yr angen i wella’n 
gyflymach ym maes addysg. 

 wedi sefydlu diwylliant o hunan werthuso a arweiniodd at adroddiad teg a chytbwys o’i berfformiad yn 2012-13.  

 yn sicrhau bod ganddo gynlluniau cadarn ar gyfer gwella, er gwaethaf heriau ariannol sylweddol.  

 wedi sefydlu trefniadau adolygu perfformiad effeithiol, yr oedd yn ei ystyried yn ‘arfer da’. 

 yn dilyn dull rheoli ariannol yr oedd yn ei ystyried yn ‘arfer cadarnhaol’.  
 
Gan adeiladu ar ei adolygiad o drefniadau gweithio cydweithredol y Cyngor gyda’r trydydd sector, roedd yr adroddiad hefyd yn 
cydnabod bod y Cyngor yn parhau â’i ymdrechion i wella’r trefniadau â’r trydydd sector, ac i sefydlu camau i weithredu’r cynigion. 
 
Yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn, daeth yr adroddiad i’r casgliad fod y Cyngor yn debygol o wneud trefniadau priodol i sicrhau 
gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.  Ni wnaeth yr adroddiad unrhyw argymhellion statudol i’r Cyngor eu hystyried, na chynigion 
penodol ar gyfer gwelliant.  Mae’r Adroddiad Gwelliant Blynyddol ar gael i’w weld ar dudalen ‘Blaenoriaethau a Pherfformiad y 
Cyngor’ ar ein gwefan www.bridgend.gov.uk 

http://www.bridgend.gov.uk/
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Ein Hamcanion Gwella ar gyfer 2014-15 
 
Mae Cynllun Corfforaethol 2013-17 yn pennu chwe blaenoriaeth (cyfeirir atynt fel blaenoriaethau gwella) ar gyfer 2013-17. Cafodd 
y blaenoriaethau hyn eu hadolygu a’u cadarnhau ar gyfer 2014-15: 

 
1. Gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu’r economi leol 
2. Gweithio gyda’n gilydd i godi uchelgeisiau a chynyddu cyflawniad addysgol 
3. Gweithio gyda phlant a theuluoedd i fynd i’r afael â phroblemau’n gynnar 
4. Gweithio gyda’n gilydd i helpu pobl agored i niwed i barhau i fod yn annibynnol 
5. Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â materion iechyd ac annog pobl i fabwysiadu ffyrdd iach o fyw 
6. Gweithio gyda’n gilydd i wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau 
 

I gael manylion llawn y camau yr ydym wedi’u sefydlu i gyflawni pob Blaenoriaeth Gwella, ewch i’r dudalen Gwelliant Corfforaethol 

ar ein gwefan:  http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/services/015180.hcsp 
 
Y chwe Blaenoriaeth Gwella yw ein cyfraniad ni tuag at gyflawni’r pedwar canlyniad yng Nghynllun Partneriaeth Sengl y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol ‘Pen-y-bont ar Ogwr Ynghyd’ a ddangosir isod: 
 

1. Mae pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn iachach 
2. Mae pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael budd o economi gryfach a mwy ffyniannus 
3. Mae pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu cynnwys a’u grymuso i gyrraedd eu llawn botensial  
4. Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo ac ymweld ag ef 

 

Mae copi o ‘Pen-y-bont ar Ogwr Ynghyd’ ar gael ar y wefan: http://www.bridgendlsb.org.uk/Bridgend-County-Together. 
 

 

http://www.bridgendlsb.org.uk/Bridgend-County-Together

