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Cyflawnwyd yn bennaf

Cyflawnwyd yn llawn 

Cyflawnwyd yn bennaf

Fe ddarparon ni ystod o opsiynau 
i ddiwallu’r angen am dai ac fe 
helpon ni i atal digartrefedd. 
Roedd hyn yn cynnwys llety dros 
dro a thai fforddiadwy. 

Fe gynyddodd y ganran o’r holl 
aelwydydd a allai fod yn ddigartref 
ac yr ataliwyd iddynt fod yn 
ddigartref am 6 mis o leiaf o 43.2% 
yn 2011-12 i 52.9% yn 2012-
13. Mae hyn yn cyfateb i 128 o 
aelwydydd. 

Fe ddarparon ni grantiau 
cyfleusterau i’r anabl (DFG). 
Defnyddir y rhain i ariannu 
addasiadau yng nghartrefi pobl 
anabl i’w galluogi i fyw’n ddiogel. 
Fe ostyngodd nifer cyfartalog y 
diwrnodau calendr a gymerwyd i 

ddarparu DFG o 251 i 201.

Fe ddechreuwyd gweithredu 
diwygiadau lles Llywodraeth y 
DU ym mis Ebrill 2013. Rydym yn 
wynebu heriau newydd o ran diwallu 
anghenion y rheiny yr effeithir arnynt 
gan y rhaglen ddiwygio.

Fe weithion ni gyda Heddlu De 
Cymru a phartneriaid eraill i 
ostwng troseddau ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Mae lefelau 
troseddau bellach yn is nag 
erioed. Bu gostyngiad o 8% yn 
nifer y troseddau yr hysbyswyd 
yn eu cylch, o 8,021 yn 2011-12 i 

7,375 yn 2012-13. 

Fe weithion ni gyda phartneriaid 
tuag at atal achosion o gyflenwi 
plant ag alcohol a nwyddau 
eraill â chyfyngiad oedran. Fe 
gyfrannodd hyn at ostyngiad yn 
nifer y digwyddiadau ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, o 6,875 yn 
2011-12 i 4,401 yn 2012-13.

Fe wnaethom gwblhau’r rhaglen 

cynnal a chadw priffyrdd fel a 
fwriadwyd, ac fe arweiniodd hynny 
at wella cyflwr ffyrdd; roedd 8.6% 
o’r ffyrdd mewn cyflwr gwael o’i 
gymharu â 9.9% yn y flwyddyn 
flaenorol. Roedd hyn islaw’r 
cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 
13.4%. Bu gostyngiad o 11% yn nifer 
y bobl a laddwyd neu a anafwyd yn 
ddifrifol ar ein ffyrdd, o 3.61 am bob 
10,000 yn 2009, i 3.20 yn 2011.

Un o’r heriau mwyaf yr ydym yn eu 
hwynebu yw sefydlu ymdeimlad o 
gymuned i wneud i bawb deimlo’u 
bod yn cael eu cynnwys. Ar hyn 
o bryd, mae llai na hanner y 
dinasyddion a holwyd gennym fel 
rhan o arolwg yn teimlo’n rhan o’u 
cymuned a dim ond 40% sy’n teimlo 
bod ymdeimlad cryf o gymuned yn 
yr ardal y maent yn byw ynddi.

Crynodeb o’r 
amcanion gwella
ar gyfer 2013-14
Mae ein Cynllun 
Corfforaethol 2013-17 yn 
nodi’r chwe blaenoriaeth 
ganlynol ar gyfer 2013-17:

• 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

Crynodeb o 
berfformiad 
ariannol
Y llynedd, roedd y swm 
a wariwyd gennym ar 
gyflenwi gwasanaethau i’n 
dinasyddion a buddsoddi 
yn ein tirlun a’n hisadeiledd 
yn gyfanswm o bron i £400 
miliwn.  Daw’r cyfanswm sydd 
ar gael i ni ei wario o dair prif 
ffynhonnell, sef grant cynnal 
refeniw gan Lywodraeth Cymru, 
grantiau penodol a ffioedd a 
thaliadau.

Perfformiad mewn 
perthynas â dangosyddion 
cenedlaethol

Yn 2012-13, cafodd data ar 
gyfer 44 o ddangosyddion 
perfformiad eu casglu a’u 
cyhoeddi’n genedlaethol, 
o’i gymharu â 41 o 
ddangosyddion yn 2011-12. 
Mae data cymaradwy ar gael 
ar gyfer 36 o’r 44 dangosydd – 
bu gwelliant mewn 26 (72%) a 
dirywiad mewn deg (28%). Mae 
gwybodaeth fanylach ar gael ar 
ein tudalennau Blaenoriaethau 
a Pherfformiad y Cyngor trwy 
www.bridgend.gov.uk   

Adborth gan 
ddinasyddion
Mae adborth gan 
ddinasyddion yn gwbl 
allweddol i gynllunio ar gyfer 
gwella gwasanaethau lleol. 
Un o’r ffyrdd y gwnaethom 
ymgynghori â thrigolion yn ystod 
2012-13 oedd arolwg y Panel 
Dinasyddion. Mae’r panel yn 
cynnwys dros 1,100 o drigolion a 
hwnnw’n grŵp sy’n cynrychioli’r 
boblogaeth leol. Y prif 
ganfyddiadau o 2012-13 oedd:  

•  Roedd 72% o aelodau’r 
panel yn fodlon  ar y 
Fwrdeistref fel lle i fyw.

•  Roedd 62% o aelodau’r 
panel yn fodlon ar 
wasanaethau’r Cyngor.

•  Y gwasanaethau y mae 
aelodau’r panel yn eu henwi 
fel y rhai pwysicaf iddynt 
hwy yw; ysgolion (65%), 
priffyrdd ac ailgylchu (60%) 
a gwastraff (56%).

Hoffech chi wybod mwy?
Gallwch weld yr adroddiad blynyddol llawn 
trwy ein gwefan www.bridgend.gov.
uk ac mae copïau hefyd ar gael mewn 
llyfrgelloedd lleol.
I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r 
Tîm Gwella Corfforaethol ar (01656) 
643224 neu anfonwch neges e-bost i 
improvement@bridgend.gov.uk  

Gwella’r ffordd yr ydym yn gweithio i sicrhau 
defnydd effeithiol ac effeithlon o’n hasedau ariannol, 
technolegol, ffisegol a dynol

Fe ddatblygon ni’r Cynllun 
Partneriaethau Integredig Sengl 
2013-17 ‘Sir Pen-y-bont Ynghyd’, 
sydd wedi’i fwriadu i wella 
bywydau ein dinasyddion.
Fe gyflenwon ni wasanaethau 
gwell i’n dinasyddion â llai, a 
ddangosir gan y cyfraddau uwch 

o ran bodlonrwydd dinasyddion 
(ar gyfartaledd ar draws pob math 
o gyswllt â’r Cyngor) o 72.73% i 
73.48%; nifer is o gwynion ffurfiol 
(o 62 yn 2011-12 i 58); ac arbedion 
effeithlonrwydd o £4.84 miliwn. 

Fe wnaethom gwblhau ymarfer 
Gwerthuso Swyddi i sicrhau ein bod 

yn talu cyflogau teg a chyfartal i’r 
holl gyflogeion. 

Fe gynyddodd cyfraddau salwch 
staff o 9.4 diwrnod yn 2011-12 
i 10.2 diwrnod yn 2012-13. Ni 
chyrhaeddon ni ein targed o 8.5 
diwrnod.

Mae ein hamgylchedd ariannol yn 
dod yn fwyfwy heriol. Mae angen i 
ni wneud arbedion digynsail dros y 
pedair blynedd nesaf a dim ond trwy 
newid y ffordd yr ydym yn gweithio a 
newid y ffordd y caiff gwasanaethau 
eu darparu y gallwn wneud hynny.

Cyflawnwyd yn bennaf

Cyflawnwyd yn bennaf

Rheoli a hyrwyddo ein hamgylchedd naturiol 
a hanesyddol
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Fe ehangon ni ein rhaglen 
Dechrau’n Deg i’r Felin Wyllt a 
Gogledd Corneli, gan gynyddu 
nifer y plant sy’n elwa o’r 
gwasanaeth i 950, o’i gymharu â 
752 yn 2011-12. 
Cafodd ein gwasanaeth ôl-ofal ac 
ieuenctid eu huno i greu ‘Just @
sk+’: gwasanaeth integredig i roi 
cymorth i bobl ifanc 16-25 oed sy’n 
agored i niwed.

Fe agoron ni ddwy uned breswyl 
wedi’u hail-ddylunio o’r newydd, 
Sunnybank a Newbridge House, 
i gynyddu’r ddarpariaeth ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal yn y 
Fwrdeistref. 
Fe gadwon ni gyswllt â’r holl bobl 
ifanc (19 oed) a oedd yn derbyn 
gofal yn flaenorol. O’r rhain, 
gostyngodd y ganran y gwyddys 
eu bod mewn llety addas, nad yw’n 
llety argyfwng o 94.1% yn 2011-12 

i 93.3%, ond cynyddodd y ganran y 
gwyddys eu bod yn ymgymryd ag 
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 
o 29.4% yn 2011-12 i 73.3%
Cynyddodd y ganran o’r plant sy’n 
derbyn gofal a gafodd dri lleoliad 
neu fwy yn ystod y flwyddyn o 
7.83% i 10.60%, ac fe gynyddodd 
y ganran o’r plant sy’n derbyn 
gofal sydd â phrofiad o symud 
ysgol unwaith neu fwy, nad oedd y 
symud hwnnw oherwydd trefniadau 

trosiannol, o 14.4% yn 2011-12 i 
15.2%.

Mae niferoedd cynyddol o blant 
sy’n derbyn gofal yn y Fwrdeistref 
ac mae hyn yn dwyn goblygiadau 
ariannol mawr. Mae angen i ni 
ymateb i’r heriau sy’n gysylltiedig 
â’r ddarpariaeth hon sy’n seiliedig 
ar y galw a sicrhau ein bod yn gallu 
darparu gofal o’r ansawdd uchaf 
ar gyfer y grŵp yma o bobl ifanc 
agored i niwed. 

Fe wnaethom gwblhau’r holl 
gynlluniau i wella ein rhwydwaith 
Hawliau Tramwy, a oedd yn 
cynnwys gwelliannau i 9.6 milltir 
o lwybrau ac 1.9 milltir o lwybrau 
newydd. Mae naw deg y cant o 
gyfanswm hyd y rhwydwaith wedi 
cael eu mesur fel llwybrau sy’n 
hawdd i’w defnyddio gan aelodau 
o’r cyhoedd, a dyma’r ganran 
orau yng Nghymru. 
Fe wellodd cyfradd glendid priffyrdd 
a thir perthnasol hefyd, o 97.7% yn 
2011-12 i 98.5% yn 2012-13.

Fe ddatblygon ni arweiniad 
isadeiledd gwyrdd, tirlun a 
bioamrywiaeth i ategu’r Cynllun 
Datblygu Lleol newydd a’r broses 
gynllunio. 

Fe ostyngodd ein hallyriadau carbon 
deuocsid o 16,623 o dunelli yn 
2011-12 i 15,757 yn 2012-13. 

Fe enillon ni Wobr y Faner Werdd 
(safon ragoriaeth genedlaethol ar 
gyfer mannau adloniadol gwyrdd) 
am y tro cyntaf ar gyfer Parc 
Llesiant Maesteg ac am y drydedd 
flwyddyn o’r bron ar gyfer Llyn y 
Diffeithwch ym Mhorthcawl.

Mewn partneriaeth gyda May 
Gurney, fe gyflawnon ni gyfradd 
ailgylchu o 57.1% a chyfradd 
compostio o 16.7%. Gyda dim ond 
16.69% o’n gwastraff trefol yn cael 
ei anfon i safleoedd tirlenwi, ni yw’r 
awdurdod sy’n perfformio orau yng 
Nghymru.

Os na fyddwn yn cyrraedd y 
targedau gwaredu gwastraff heriol 
sydd wedi cael eu pennu gan 
Lywodraeth Cymru byddwn yn cael 
dirwyon, gan gynnwys cosbau o 
£200 y dunnell.
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Helpu’r holl blant a phobl ifanc i gyflawni 
cyrhaeddiad uwch trwy wella cyfleoedd dysgu a’u 
gwneud yn fwy hygyrch

Rhoi cymorth i’n cymunedau a buddsoddi ynddynt 
i hybu twf economaidd, adnewyddu ffisegol a 
chynaliadwyedd

Gwella lles corfforol ac emosiynol trwy hybu ac 
ategu ffyrdd egnïol o fyw, cyfranogiad a dysgu

Gweithredu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig effeithiol i ategu 
annibyniaeth, iechyd a llesCyflawnwyd yn llawn 

Cyflawnwyd yn llawn Cyflawnwyd yn bennaf

Cyflawnwyd yn llawn 

Fe wnaethom barhau â’n 
rhaglen moderneiddio ysgolion, 
gan gynnwys datblygu Coleg 
Cymunedol Y Dderwen – un 
o’r buddsoddiadau mwyaf 
yng Nghymru mewn adeilad 
ar y cyd ar gyfer y gymuned a 
gwasanaethau addysg. 
Fe greon ni fwy o gyfleoedd i 
ddisgyblion 14-19 oed ennill 
cymwysterau mewn ystod 
ehangach o bynciau, ac fe gododd 
y sgôr pwyntiau cyfartalog ar gyfer 
disgyblion 15 oed o 389.11 i 425.2. 

Bu cynnydd yn nifer y disgyblion 
a enillodd bum gradd TGAU A*-C 
gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a 
mathemateg, o 44.6% i 50.7%. Fe 
wellodd y ganran o’r disgyblion sy’n 
gadael addysg orfodol, hyfforddiant 
a dysgu seiliedig-ar-waith heb 
gymhwyster allanol cymeradwy, o 
0.58% i 0.33%.

O ran y rhai iau, fe gynyddodd 
nifer y disgyblion sy’n cyflawni’r 
Dangosydd Pynciau Craidd yng 
Nghyfnod Allweddol 2 o 77.1% yn 
2011-12 i 80.6% yn 2012-13, ac yng 
Nghyfnod Allweddol 3 fe gynyddodd 
o 67% i 67.1% dros yr un cyfnod.

Fe wellodd presenoldeb mewn 
ysgolion o’i gymharu â’r flwyddyn 
flaenorol (cododd presenoldeb 
mewn ysgolion cynradd o 93.3% 
i 93.7%, a phresenoldeb mewn 
ysgolion uwchradd o 91.3% i 92%). 

Fe gynhalion ni adolygiad o’n 
protocol symudiadau ‘a reolir’ a 
Chynlluniau Cymorth Bugeiliol. 
Fe helpodd hyn ni i ostwng nifer 
y gwaharddiadau parhaol mewn 
ysgolion uwchradd o 0.5 i 0.4 am 
bob 1,000 o ddisgyblion.

Fe wellodd cyrhaeddiad addysgol 
ar gyfer ein plant sy’n derbyn 
gofal (LAC) hefyd. Fe gododd y 
sgôr pwyntiau cyfartalog ar gyfer 
disgyblion LAC 15 oed o 193.75 i 
273. Fodd bynnag, fe gynyddodd 
y ganran o’r disgyblion LAC sy’n 
gadael addysg orfodol, hyfforddiant 
a dysgu seiliedig-ar-waith heb 
gymhwyster cymeradwy o 5.88% i 
6.25%. 
Er gwaethaf cynnydd yng 
nghyrhaeddiad disgyblion, mae’r 
safonau a gyflawnir gan ein plant 
a phobl ifanc yn dal i fod islaw’r 
cyfartaledd ar gyfer Cymru ac mae 
hyn yn rhywbeth y bydd angen i 
ni fynd i’r afael ag ef. Rydym yn 

wynebu gostyngiadau pellach mewn 
cyllidebau yn ystod 2014-15 ond 
mae’n rhaid i ni ymateb i’r her sy’n 
gysylltiedig â nifer cynyddol y plant 
sy’n derbyn gofal a disgyblion ag 
anghenion dysgu ychwanegol. 

Fe wnaethom ganlyn arni â nifer 
o fentrau i wella gwasanaethau 
iechyd meddwl trwy 
gydweithrediad Bae’r Gorllewin, 
gan gynnwys Strategaeth Iechyd 
Meddwl ar y cyd.  
Erbyn Mai 2013, roedd Cynllun 
Gofal a Thriniaeth gan 92.8% o’r 
bobl hŷn a 95.4% o’r oedolion yr 
oedd yn ofynnol sefydlu un ar eu 
cyfer, ac mae’r ddau ffigwr yma 
uwchlaw targed Llywodraeth Cymru.

Fe sefydlon ni bartneriaeth 15 
mlynedd gyda HALO Leisure Ltd 
i redeg ein canolfannau hamdden 
a phyllau nofio, gyda’r bwriad o 
gynyddu presenoldeb ac annog pobl 
i fabwysiadu ffyrdd iach o fyw. 
Fe gydweithion ni’n agos gyda 
phartneriaid i gynnal lefelau 
cyfranogiad yn y cynllun 
cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i 
wneud ymarfer corff, ac fe gawsom 
1,741 o atgyfeiriadau gan feddygon 
teulu at y cynllun, a oedd yn uwch 

na’n targed o 1,200 ar gyfer y 
flwyddyn. Fe ostyngodd y ganran o’r 
dinasyddion â mynegai màs y corff 
(BMI) o 30 neu fwy o 25% i 23%.

Cafodd y llyfrgell newydd ar gyfer 
Cwm Garw ei chwblhau ar amser a’i 
hagor i’r cyhoedd ar 2 Ebrill 2013. 
Mae oriau agor y llyfrgell wedi cael 
eu hymestyn o ddau ddiwrnod a 
hanner i bum niwrnod yr wythnos. Y 
gobaith yw y bydd hyn yn cyfrannu 
at nifer uwch o ymweliadau â’n 
llyfrgelloedd gan mai ein cyfradd 
presenoldeb mewn llyfrgelloedd y 
llynedd oedd y waethaf ymhlith y 22 
awdurdod lleol.

Fe wellodd disgwyliadau oes ar 
gyfer dynion a menywod lleol, i 
76.8 o flynyddoedd ar gyfer dynion 
ac 81.4 o flynyddoedd ar gyfer 
menywod, ac fe ostyngodd y ganran 
o’r babanod â phwysau geni isel (llai 
na 2,500 gram) i 7.4%. 

Mae anghydraddoldebau iechyd 
sylweddol yn dal i fodoli yn y 

Fwrdeistref. Mae ein cyfradd 
beichiogi yn yr arddegau’n dal i fod 
yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer 
Cymru, ac mae’r ffigyrau diweddaraf 
yn dangos cynnydd o 40.4 am bob 
1,000 i 41.1.

Fe weithredon ni’r rhaglen 
Teuluoedd yn Gyntaf, menter gan 
Lywodraeth Cymru sydd wedi’i 
bwriadu i wella deilliannau i blant, 
pobl ifanc a theuluoedd, gan 
bwysleisio atal ac ymyrryd yn 
gynnar yn enwedig ar gyfer y rhai 
sydd mewn tlodi.
Fe sefydlon ni ganolbwyntiau 
neu rwydweithiau cymunedol 
amlasiantaeth, fel rhan o 
ymrwymiad y Cyngor i integreiddio 
gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mae ein tîm ‘Cysylltu 
Teuluoedd’ yn archwilio gwahanol 
ffyrdd o weithio’n fwy effeithiol gyda 
theuluoedd sydd â’r anawsterau 
mwyaf cronig a chymhleth, ac sy’n 
tynnu ar ystod eang o wasanaethau 
amlasiantaeth. 

Fe ddatblygon ni ganolfan 
rheoli atgyfeiriadau integredig i 
ddarparu un pwynt mynediad ar 
draws y gyfundrefn iechyd a gofal 
cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn a 
phobl ag anableddau. 
Fe gynyddodd cyfradd y bobl 
hŷn (65 oed a throsodd) sy’n 
cael cymorth yn y gymuned yn 
2012-13 i 86.1 am bob 1,000 ac 

fe gynyddodd nifer y dinasyddion 
sy’n cael cymorth gan y tîm 
Gwasanaethau Gofal Canolradd 
Integredig Cymunedol fwy na 60%, 
o 680 i 1,112. Fe gynyddodd nifer 
y gosodiadau Teleofal byw, llwyr 
o 1,089 i 1,312 dros y flwyddyn 
ddiwethaf, ac roedd 94% o’r 
cleientiaid Teleofal yn teimlo bod y 
gwasanaeth yn ei gwneud yn haws 
iddynt ymdopi yn eu cartref eu 
hunain, sy’n gynnydd o’i gymharu â 
93% yn 2011-12.

Fe gyflawnon ni gyfradd defnyddio 
o 100% ar gyfer ystafelloedd yn 
y Cynllun Tai Gofal Ychwanegol, 
sy’n darparu cartrefi arbenigol ar 
gyfer pobl hŷn, ac fe gynyddon ni’r 
ddarpariaeth o ran gwelyau ar gyfer 
pobl â dementia yng Nglan yr Afon 
yn Ynysawdre, gan sicrhau bod 
gennym leoedd i’n cleifion gael y 
gofal a’r cymorth y mae eu hangen 
arnynt.

Ar unrhyw adeg benodol bydd 
rhyw 3.5 y cant o’n poblogaeth yn 
derbyn gofal cymdeithasol gan y 
Cyngor a’n partneriaid. Gallai Bil 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2013 gynyddu 

disgwyliadau’r cyhoedd ar adeg 
pan fo cyllidebau eisoes yn mynd 
yn llai ac adnoddau eisoes wedi’u 
hymestyn. 

Fe ddosbarthon ni grantiau â 
chyfanswm gwerth o £185,856 
trwy’r Gronfa Fuddsoddi Leol 
i roi cymorth i 116 o fusnesau 
presennol ac un fenter 
gymdeithasol. Fe wnaethom 
hefyd helpu 33 o bobl i sefydlu 
busnesau newydd a chreu dros 
275 o swyddi yn 2012-13.
Trwy’r prosiect Blagur Gwyrdd 
fe ddarparon ni grantiau bychain 
a chyngor ar gyfer microfentrau 
sy’n cyflogi naw neu lai o bobl ac 
sydd â throsiant o lai na £2 filiwn. 
Fe helpon ni saith o bobl i sefydlu 
microfentrau newydd ac fe roddon 
ni gymorth i 14 o ficrofentrau 
presennol. Fe arweiniodd hyn at 
greu 6.4 swydd.
Fe ddyfarnon ni £383,265 o gyllid 
Datblygu Economaidd Cymunedol 
De Ddwyrain Cymru (SEWCED) i un 
fenter gymdeithasol newydd a saith 
menter gymdeithasol sefydledig, a 
greodd 12.38 o swyddi.

Ochr yn ochr â phartneriaid, fe 
gyflawnon ni’r strategaeth sgiliau 
i addysgu sgiliau sylfaenol a 
galwedigaethol a meithrin hyder, 
ac fe helpon ni 165 o bobl i gael 
swyddi.

Fe wnaethom barhau i adfywio 
cymunedau ein trefi a’n cymoedd 
trwy’r amryw fentrau a grantiau sydd 
ar gael. 

Mae llai o blant yn byw mewn 
aelwydydd lle nad oes unrhyw un 
yn gweithio (gostyngiad o 20.4% 
yn 2011 i 17.5% yn 2012) ac fe 
ostyngodd nifer y plant sy’n byw 
mewn aelwydydd incwm isel hefyd, 
o 23.1% yn 2009 i 22.7% yn 2011. 

Mae’r amgylchedd economaidd 
yn dal i fod yn heriol ac mae 
wedi cyfyngu ar effaith y camau 
gweithredu yr ydym wedi’u cymryd 
mewn perthynas ag incwm a 
chyfraddau cyflogaeth: 

Gostyngodd cyfraddau cyflogaeth 

yn 2012-13, o 71.7% yn 2011-12 i 
68.9% ar gyfer pobl 16-64 oed, ac o 
55.8% yn 2011-12 i 47.1% ar gyfer 
pobl 16-24 oed.
Mae’r ganran o’r bobl ifanc sy’n 
gadael yr ysgol ym mlwyddyn 11 ac 
y gwyddys nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant wedi 
cynyddu o 4.4% yn 2011 i 6.4% yn 
2012.

Bu gostyngiad o 
167,000 yn nifer 
amcangyfrifiedig 
yr ymwelwyr 
â chanol tref 
Pen-y-bont 
o’i gymharu 
â’r flwyddyn 

flaenorol (gostyngiad o 3.2% yn 
yr ymwelwyr blynyddol), er bod 
cynnydd o 49,267 wedi bod yn nifer 
amcangyfrifiedig yr ymwelwyr â 
chanol tref Porthcawl, o 2,650,733 
yn 2011 i 2,700,000 yn 2012.


