
Gan weithio gyda’n gilydd, 
gwnaethom : 
 gwblhau’r gwaith adfywio yng 

nghanol trefi Maesteg a Pen-y-bont 
ar Ogwr, a sicrhau buddsoddiad ar 
gyfer y dyfodol. Agorwyd Marina 
Porthcawl yn swyddogol, er y bu 
oedi o ran datblygu mwy ar 
Porthcawl; 

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

 gweld cynnydd yng nghyfraddau  

Ydych chi’n dymuno cael gwybod mwy? 

Cewch weld yr adroddiad blynyddol llawn trwy fynd i’n 
gwefan www.bridgend.gov.uk ac mae copïau hefyd ar 

gael mewn llyfrgelloedd lleol.  

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch y Tîm Gwella 
Corfforaethol ar (01656) 643224 neu anfonwch e-bost 

at improvement @bridgend.gov.uk  
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 Crynodeb o Adroddiad Blynyddol 2013-14 

 

 

Mae’r crynodeb hwn yn canolbwyntio ar ein perfformiad i’w gymharu â’n chwe 

Blaenoriaeth gwella.  Cewch weld yr adroddiad llawn ar wefan Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: www.bridgend.gov.uk  

Gweithio gyda’n gilydd I ddatblygu’r economi leol Blaenoriaeth 

Gwella 

Gwnaethom gynnydd da tuag at 
gyflawni’r flaenoriaeth gwella hon. 
Dywedwyd y byddem yn parhau i 
adfywio canol ein trefi, yn mynd ati 
i chwilio am gyfleoedd cyllido a 
buddsoddiadau newydd i hybu ein 
heconomi leol, yn darparu swyddi 
ychwanegol ac yn denu mwy o 
ymwelwyr i’r fwrdeistref sirol.  

Blaenoriaeth 

Gwella 

Gweithio gyda’n gilydd I godi uchelgesisiau a  
chynyddu cyflawniad addysgol 

 Gostyngodd 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 . 

 

 

Cymraeg a Mathemateg, o 52.35% 
yn 2012-13 i 54.2% ym mlwyddyn 
academaidd 2013-14 (data dros 

dro);  

 Gwelwyd gwelliant ym mherfformiad 
ein disgyblion ar ddiwedd eu 
haddysg gynradd (Cyfnod Allweddol 
2) mewn Cymraeg/Saesneg, 
mathemateg a gwyddoniaeth o 
82.6% yn 2012-13 i 86.2% ym 
mlwyddyn academaidd 2013-14. Yn 
Gymraeg, roedd perfformiad ein 
disgyblion yn sylweddol uwch na’r 
cyfartaledd ar gyfer Cymru (data 

dros dro); 

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

arolygiadau ESTYN; 
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Llwyddwyd i gyflawni’r targedau 
heriol a osodwyd er mwyn 
gweithredu’r flaenoriaeth hon ar 
gyfer y flwyddyn. Roeddem yn 
dymuno sicrhau, trwy gydweithio 
ag ysgolion, colegau a darparwyr 
hyfforddiant lleol, bod ein pobl 
ifanc yn gallu cyflawni eu 
huchelgeisiau trwy wella eu 
deilliannau addysgol, ennill 
cymwysterau a dilyn hyfforddiant. 

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/ 

4 

Crynodeb o Flaenoriaethau 
Gwella 2014-15 

Mae ein Cynllun Corfforaethol ar 
gyfer 2013-17 yn pennu’r chwe 
blaenoriaeth ganlynol ar gyfer 2014-

15: 

 Gweithio gyda’n gilydd i 
ddatblygu’r economi leol. 

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

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

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

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

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

Gweithio mewn Partneriaeth 

Parhawyd i weithio 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 rhain yn cynnwys:  

 Rhaglen Gydweithredol Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Bae Gorllewinol a fydd 
yn cyflawni prosiectau newydd yn ein gwasanaethau anableddau dysgu, iechyd 

meddwl, gwasanaethau cymunedol a mabwysiadu;   

 Gwasanaeth Dwys Cymorth i Deuluoedd (IFSS), sef tîm o weithwyr 
cymdeithasol a nyrsys sy’n gweithio’n ddwys gyda theuluoedd lle ceir 

camddefnyddio sylweddau; 

 cyfres o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o’r diwygiadau i’r gyfundrefn les, 
ar gyfer gweithwyr rheng flaen ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, tai, y 
trydydd sector ac asiantaethau eraill sy’n darparu cymorth i bobl agored i 

niwed; a 

 darparu Lleoliadau Gwaith, Lleoliadau dan Hyfforddiant a Phrentisiaethau drwy 

gydweithio â sefydliadau eraill megis Canolfan Byd Gwaith a Coleg Penybont.     

Adborth gan Ddinasyddion 

Mae adborth gan ddinasyddion yn hanfodol wrth gynllunio sut y byddwn yn 
gwella ein gwasanaethau. Darparwyd amrywiaeth eang o gyfleoedd rheolaidd i 
ddefnyddwyr gwasanaethau ein helpu trwy roi adborth am ein gwasanaethau, yn 
aml drwy weithio gyda’r trydydd sector a sefydliadau partner eraill a hefyd drwy 

ein Panel Dinasyddion.  

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ymgynghorwyd ynglŷn â’n Strategaeth Ariannol 
Tymor Canolig, ein blaenoriaethau gwella ac ynglŷn â gwasanaethau penodol. 

O’r 732 o ymatebion roedd: 

 62% yn dweud eu bod yn ymwybodol o sefyllfa ariannol y cyngor;  

 32% yn credu y gallai’r Cyngor arbed arian drwy leihau nifer y cynghorwyr 

neu’r gweithlu, ac/neu dorri buddiannau gweithwyr;  

 14% yn dweud y gallai dinasyddion leihau’r galw trwy gymryd mwy o 

gyfrifoldeb personol. 

Canfu ein harolwg Panel Dinasyddion diweddaraf fod:  

 44% o’r dinasyddion a holwyd yn credu bod y Cyngor yn dda neu’n dda iawn 
o ran rhoi gwybodaeth iddynt ynglŷn â gwasanaethau y mae’n eu darparu ac 

am newyddion sy’n gysylltiedig â’r cyngor;  

 26% yn teimlo y gallant ddylanwadu ar benderfyniadau’n effeithio ar eu hardal 

leol; a 

 63% yn dweud bod eu hanghenion mynediad eu hunain yn cael eu bodloni 

pan fyddant yn cysylltu â’r Cyngor.  

Beth ddywedodd ein 
rheoleiddwr 
amdanom ni? 

Bob blwyddyn mae’r Archwilydd 
Cyffredinol yn paratoi adroddiad ar ba 
mor dda y mae awdurdodau Cymru yn 
cynllunio ar gyfer gwella a chyflwyno 
eu gwasanaethau.  Roedd yr 
Adroddiad Gwella Blynyddol yn 
defnyddio casgliadau arolygiadau/
adolygiadau eraill fel 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, ac roedd adroddiad 
blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ar 
welliannau yn gadarnhaol ar y cyfan 
Daeth 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.  

 Tachwedd 2014 

cyflogaeth ein  pobl o oedran  
gweithio, yn enwedig y rhai rhwng 16 a 

24 oed; 

 cefnogi 29 o ficrofusnesau a chreu 
29.5 o swyddi newydd drwy’r Prosiect 

Blagur Gwyrdd; a  

 dod â thros £6 miliwn yn fwy o refeniw 
i mewn i’r Fwrdeistref Sirol trwy 
dwristiaeth, er bod niferoedd yr 
ymwelwyr â chanol trefi Porthcawl a 
Pen-y-bont ar Ogwr wedi gostwng 

ychydig yn 2103-1014 . 



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

 cynnal asesiadau angen ar gyfer 250 
o deuluoedd – llawer mwy na’r nifer 
a ragwelwyd a dwywaith y nifer a 
gynhaliwyd y llynedd; 

 ymgysylltu â 1,301 o rieni/gofalwyr a 
2,300 o blant/pobl ifanc trwy raglenni 
dysgu/ymgysylltu â theuluoedd fel 
Caffis Darllen/Mathemateg, Dechrau 
Coginio a Gweithdai Presenoldeb; 

 darparu gwasanaeth dwys gan 
ymwelwyr iechyd, gofal plant di-dâl 
rhan-amser a rhaglenni rhianta a 
datblygiad iaith cynnar i 1,171 o 
blant trwy Dechrau’n Deg, o’i 

Blaenoriaeth 

Gwella 

 

Llwyddwyd i gyflawni oddeutu dau o 
bob tri o’n targedau gwella ar gyfer y 
flaenoriaeth hon. Roedd arnom 
eisiau cyflawni newidiadau 
cadarnhaol ar gyfer mwy o blant a 
theuluoedd.  

Er mwyn gwneud hyn, gwnaethom: 

 ddarparu cymorth dwys i 184 o 
deuluoedd cymhleth ac agored i 
niwed trwy’r gwasanaethau Cysylltu 
Teuluoedd a Chymorth Dwys i 
Deuluoedd; 

gymharu â 950 o blant yn 2012-13. 

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 yn 

2013-14. 
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Blaenoriaeth 

Gwella 

Cymerwyd camau sylweddol 
tuag at gyflawni’r flaenoriaeth 
wella hon. Roeddem yn dymuno 
annog mwy o bobl ledled y 
fwrdeistref i fyw’n iach a chymryd 
rhan mewn gweithgareddau corfforol. 

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  

 

Blaenoriaeth 

Gwella 

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. 

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; 

 gwella’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu 
â dinasyddion trwy gynyddu ein 

defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol; 

Perfformiad o gymharu a’r  Dangosyddion 
Cenedlaethol 

Ar gyfer 2013-14, casglwyd 44 o ddangosyddion 
perfformiad cenedlaethol er mwyn mesur sut yr oeddem yn 
gwneud o gymharu â’r Cynllun Corfforaethol.  O’r 
dangosyddion hynny: 

 gwellodd 22 (50%) ohonynt; 

 gwaethygodd 21 (48%) ohonynt; ac 
 arhosodd 1 (2%) yr un fath. 
Cewch wybodaeth fwy manwl ar ein tudalennau 
Blaenoriaethau a Pherfformiad y Cyngor yn 
www.bridgend.gov.uk  

Crynodeb o’r Perfformiad Ariannol 

Y llynedd, gwariwyd cyfanswm o bron i £370 miliwn ar 
ddarparu gwasanaethau i’n dinasyddion a buddsoddi yn ein 
tirlun a’n seilwaith. Mae’r cyfanswm sydd gennym i’w wario 
yn dod o dair prif ffynhonnell, y grant cynnal refeniw gan 
Lywodraeth Cymru, grantiau penodol, a ffioedd a thaliadau. 
Llwyddwyd i arbed £3.7 miliwn, yn ôl yr hyn a gynlluniwyd.  
Roedd hyn yn cynnwys £3.525 miliwn yn sgil y cynigion i 
arbed arian a wnaed ar gyfer 2013-14 a £175,000 drwy reoli 

swyddi gwag a thrwy reoli treuliau cyffredinol yn fwy llym. 
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Gweithio gyda’n gilydd I wneud y defnydd gorau 
o’n hadnoddau 

 gostwng lefelau absenoldeb staff 
oherwydd salwch o 10.15 diwrnod 
yn 2012-13 i 9.8 diwrnod yn 2013-

14; 

 Ymdriniodd ein canolfan 

gwasanaeth i gwsmeriaid â: 

 15,971 o gysylltiadau 
ysgrifenedig, a chafodd 99.5% 
ohonynt ymateb o fewn 5 

diwrnod; 

 223,491 o alwadau ffôn, ac 
atebwyd 69.3% ohonynt o 

fewn 30 eiliad; a 

 38,000 o ymwelwyr â’r 
Ganolfan Gwasanaethau 
Cwsmeriaid yn y Swyddfeydd 
Dinesig a gwelwyd  68.8% 
ohonynt o fewn 10 munud 
gydag amser aros o 8.86 

munud ar gyfartaledd; 

 llwyddo i ddatrys, ar y cyswllt 
cyntaf, 88.7% o’r holl faterion a 
godwyd gan ein dinasyddion ar y 
ffôn neu trwy ymweld â ni; 

 dywedodd 83.3% o’r bobl a 
holwyd eu bod yn credu bod y 
gwasanaeth yn ardderchog;  

 hyfforddwyd staff yn Iaith 
Arwyddion Prydain er mwyn 
cynnig gwell gwasanaeth i’n 
cwsmeriaid byddar a thrwm eu 

clyw. 

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

 anogodd ein rhaglen ‘Chwarae am 
Oes’ 5,244 o blant i fod yn heini, yn 
greadigol, i gymryd rhan ac i gael 

hwyl wrth chwarae; 

 cynnydd yn y lefelau gweithgarwch 
corfforol gan arwain at ostyngiad yn 
nifer y bobl sydd dros eu pwysau 

neu’n ordew; 

 gostyngiad yn nifer y bobl sy’n 

ysmygu; 

 datblygu taflen wybodaeth ar gyfer 
rhieni i blant a phobl ifanc a ganfuwyd 
yn yfed alcohol yn y gymuned heb fod 

dan oruchwyliaeth rhiant . 

 pobl hŷn oedd 84,904, 7.3% yn fwy 

na’r 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 
9,588, sy’n fwy na’r 8,914 yn 2012-

13; 

 gwnaeth y Cynllun Cenedlaethol i 
Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer 
Corff gyfanswm o 2,162 o 
atgyfeiriadau, o gymharu ag 882 yn 

2012-13; 

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

 gefnogi 4,456 o bobl yn y gymuned, 
â 28% o’r rhain rhwng 18 a 64 a 

72% dros 65 oed;  

 darparu gwasanaeth ail-alluogi i 329 
o bobl i’w galluogi i barhau i fyw’n 

annibynnol yn eu cartrefi; 

 darparu pecynnau teleofal i 1,909 o 
bobl gan gynyddu eu gallu i aros yn 

annibynnol; 

Blaenoriaeth 

Gwella 

 
Llwyddwyd i wneud yr hyn y 
gwnaethom ei addo i gyflawni’r 
flaenoriaeth hon. Roedd arnom eisiau 
sicrhau bod gofal a chymorth yn cael 
eu rhoi i bobl pan oedd ei angen. Gan 
weithio mewn partneriaeth â Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg, y trydydd sector a 
phartneriaid lleol a rhanbarthol eraill, 

gwnaethom: 

 helpu 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, cefnogi 2,900 o bobl yn y 
gymuned, a darparu gwasanaeth i 
682 o bobl gan un ai gyfrannu at eu 
rhyddhau’n gynnar o’r ysbyty neu at 
eu rhwystro rhag gorfod aros yn yr 

ysbyty o gwbl. 

 


