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Rhagair  
 

Croeso i’n hadroddiad blynyddol sy’n darparu gwybodaeth ynghylch sut y gwnaethom berfformio ym mlwyddyn ariannol 2012-13.  
 

Ar y cyfan fe wnaethom berfformio’n dda yn 2012-13, gyda mwy na chwarter ein dangosyddion perfformiad yn y chwartel uchaf 
neu’r 25% uchaf yn set ddata Cymru gyfan. Y maes y gwnaethom berfformio orau ynddo oedd rheoli gwastraff. Fe wnaethom 
gydnabod bod angen i ni fel Cyngor godi safonau cyflawniad mewn ysgolion, gan fod hwn yn faes lle’r ydym yn perfformio’n is na’r 
cyfartaledd ar gyfer Cymru. 
 

Caiff rhai o’r prif ddeilliannau a gyflawnwyd gennym a’r camau gweithredu allweddol a gwblhawyd gennym yn 2012-13 eu hamlygu 
isod, gyda manylion llawn yn cael eu darparu yn y prif adroddiad: 
 

 Fe wnaethom weithio’n llwyddiannus gyda phartneriaid gan gynnwys Heddlu De Cymru i fynd i’r afael â throseddau ac 
anhrefn sydd wedi arwain at y gyfradd troseddau isaf erioed yn y Fwrdeistref Sirol. 

 

 Mae cyflwr ein ffyrdd wedi gwella ac mae bellach yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Mae’r ffyrdd hefyd yn fwy diogel, 
fel a ddangosir gan y gostyngiad yn nifer y bobl a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol mewn damweiniau ar ein ffyrdd. 

 

 Mae nifer y dinasyddion sy’n byw yn y Fwrdeistref ac sy’n ddigartref wedi gostwng a hefyd, trwy ein cymorth ni, bu’n bosib i 
fwy o ddinasyddion aros yn eu cartrefi pan oeddent yn wynebu risg o ddigartrefedd.  

 

 Bu cynnydd yn y ganran o’r bobl ifanc (19 oed) a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol gan yr awdurdod ac y gwyddys eu bod 
yn awr mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. 

 

 Mae ein darpariaeth Dechrau’n Deg i roi cymorth i deuluoedd a phlant dan bedair oed wedi cael ei hehangu yn rhai o’r 
ardaloedd mwyaf amddifadus yn y Fwrdeistref, i ddarparu gofal plant rhan-amser am ddim a rhaglenni rhianta. 

 

 Mae’r rhaglen moderneiddio ysgolion wedi datblygu yn unol â’r amserlen, gan gynnwys yr ysgol wobrwyol, flaenllaw, Coleg 
Cymunedol Y Dderwen. 

 

 Mae’r ganran o’r disgyblion sy’n gadael yr ysgol heb gymhwyster cydnabyddedig wedi gostwng, gyda’r perfformiad bellach 
yn well na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru.  

 

 Mae nifer cynyddol o bobl hŷn yn cael cymorth yn y gymuned a bu cynnydd o fwy na 60% yn y gyfran sy’n defnyddio 
Gwasanaethau arloesol ein Tîm Adnoddau Cymunedol, sy’n cynnig ymyriadau sy’n darparu dewis yn lle derbyn pobl i’r 
ysbyty. 
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 Mae dull ‘tîm o amgylch y teulu’ (TAF) wedi cael ei ddatblygu a’i roi ar waith hefyd, a oedd yn cynnwys sefydlu Gwasanaeth 
Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) Bae’r Gorllewin a’r gwasanaeth Cysylltu Teuluoedd. 

 

 Er bod ein cyfraddau cyflogaeth wedi gostwng, maent yn dal i fod uwchlaw’r cyfartaledd ar gyfer Cymru.  
 

 Fe wnaethom gynnydd da gyda phrosiectau adfywio allweddol, gan gynnwys datblygu canolau trefi Pen-y-bont a Maesteg a 
Harbwr newydd Porthcawl.  

 

 Rydym wedi gwella mynediad at weithgareddau hamdden a chefn gwlad agored. 
 

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar ôl darllen yr adroddiad hwn, anfonwch hwy atom os gwelwch yn dda trwy ddefnyddio’r 
manylion cyswllt isod: 
 

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

E-bost: Improvement@Bridgend.gov.uk 

Ffôn:  (01656) 643224 

 

Mae’r adroddiad ar gael mewn iaith neu fformat arall ar gais. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Y Cynghorydd Mel Nott 

Arweinydd y Cyngor 

Darren Mepham 

Prif Weithredwr 

mailto:Improvement@Bridgend.gov.uk
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Cyflwyniad  
 
Mae ein Hadroddiad Blynyddol yn crynhoi ein perfformiad yn 2012-13 trwy ganolbwyntio ar y deilliannau yr ydym wedi’u cyflawni i 
ddinasyddion sy’n byw yn y Fwrdeistref Sirol.  
 
Rydym yn adrodd mewn perthynas â’r naw amcan gwella o’n Cynllun Corfforaethol 2010-2013 (Amcanion Gwella 2012-13), sy’n 
cynrychioli ein blaenoriaethau allweddol am y flwyddyn. Mae’r rhain wedi’u categoreiddio’n chwe phrif thema, fel a ddangosir isod:  

 
Caiff rhestr lawn o’n dangosyddion perfformiad (DP) ar gyfer 2012-13 ei chyhoeddi ar wahân. Mae’r rhestr o Ddangosyddion 

Perfformiad yn darparu gwybodaeth fanwl, gan gynnwys perfformiad dros y tair blynedd ddiwethaf a chymhariaeth â chyfartaleddau 

rhanbarthol ac ar gyfer Cymru gyfan. 

Cymunedau Cryfion 

• 1 - Creu cymunedau diogel a 
chynhwysol  

• 2  - Datblygu ac ategu datrysiadau tai 
cynaliadwy a fforddiadwy ar gyfer y 
rheiny sy’n ddigartref neu mewn 
angen  

Lleisiau Ifainc 

•  3 - Cydweithio gyda phartneriaid i 
ddiwallu gwahanol anghenion yr holl 
blant a phobl ifanc a rhoi iddynt y 
dechrau gorau mewn bywyd 

• 4 - Helpu’r holl blant a phobl ifanc i 
gyflawni cyrhaeddiad uwch trwy wella 
cyfleoedd dysgu a’u gwneud yn fwy 
hygyrch 

Byw'n Iach 

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

• 6 - Gweithredu gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol integredig 
effeithiol i ategu annibyniaeth, iechyd 
a lles   

Cyfleoedd Newydd 

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

Gorffennol Clodfawr a Mannau 
Gwyrdd 

• 8 - Rheoli a hyrwyddo ein 
hamgylchedd naturiol a hanesyddol 

Llywodraethu Corfforaethol 

• 9 - Gwella’r ffordd yr ydym yn 
gweithio i sicrhau defnydd effeithiol 
ac effeithlon o’n hasedau ariannol, 
technolegol, ffisegol a dynol 
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Adran 1 – Crynodeb o’n perfformiad mewn perthynas â Dangosyddion Cenedlaethol 
 

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru a’r Uned Ddata Llywodraeth Leol yn cyhoeddi gwybodaeth am berfformiad awdurdodau 
lleol mewn ystod o wasanaethau, gan amlygu meysydd lle bu newidiadau nodedig yn lefel y perfformiad ar y cyfan. Mae hyn yn ei 
gwneud yn bosib cymharu perfformiad y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar draws y gwasanaethau hynny. 
  

Mae’r adran hon yn crynhoi perfformiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2012-13 o’i gymharu â’i berfformiad ei hun 
yn y flwyddyn flaenorol ac o’i gymharu â pherfformiad awdurdodau lleol eraill. 
 
Perfformiad o’i Gymharu â’r Flwyddyn Flaenorol 
 

Yn 2012-13, cafodd data mewn perthynas â 44 o ddangosyddion perfformiad ei gasglu a’i gyhoeddi’n genedlaethol. O’r 44 o 
ddangosyddion, mae gan 36 ddata y gellir ei gymharu â’r perfformiad yn 2011-12, ac o’r rheiny: 
 

 roedd 26 wedi gwella, neu wedi aros ar 100%;  

 roedd 0 wedi aros yr un fath; ac  
 roedd 10 yn dangos dirywiad.   
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Perfformiad o’i Gymharu â Chymru 
 
Mae’r tabl isod yn dangos sut y gwnaethom berfformio yn 2012-13 fesul maes gwasanaeth, o’i gymharu â gweddill Cymru. 
 

Maes Gwasanaeth 
Nifer y 

dangosyddion 

% o’r dangosyddion lle bu gwelliant 

Pen-y-bont ar Ogwr Cymru 

Addysg 10 70% (7) 70% (7) 

Gofal Cymdeithasol 17 71% (12) 71% (12) 

Tai 3 100% (3) 100% (3) 

Yr Amgylchedd a Chludiant 4 75% (3) 100% (4) 

Gwasanaethau Cynllunio a 
Rheoleiddio 

1 100% (1) 100% (1) 

Hamdden a Diwylliant 1 0% (0) 0% (0) 

Ar y Cyfan 36 72% (26) 75% (27) 

 
Mae’r dadansoddiad isod yn dangos sut y gwnaethom berfformio ym mhob un o’r chwartelau o’i gymharu ag Awdurdodau Lleol 
eraill yng Nghymru: 

 
 

 roedd 12 yn y 25% uchaf (y chwartel uchaf); 

 roedd 19 yn y 50% canol (yr amrediad rhyngchwartel);  

 roedd 13 yn y 25% isaf (y chwartel isaf).  
 
 

Yn 2012-13 fe wnaethom berfformio uwchlaw neu’r 
 un fath â’r cyfartaledd yng Nghymru ar gyfer dros 
 hanner y dangosyddion cenedlaethol gyda thros 
 chwarter yn y chwartel uchaf. 
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Adran 2 – Crynodeb o’n perfformiad mewn perthynas â’n Hamcanion Gwella 
 

Mae’r adran hon yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol ar gyfer pob un o’n Hamcanion Gwella yn 2012-13: 
 

Hunanasesiad 
 

Dyma ein barn neu’n ‘hunanasesiad’ ni sy’n nodi pa un a wnaethom gyflawni’r Amcan Gwella yn 2012-13 ai peidio. Mae’n seiliedig 
ar y mesurau llwyddiant a adnabuwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol 2010-13. Fe wnaethom hefyd ystyried ein cynnydd 
mewn perthynas â’r camau gweithredu allweddol arfaethedig. 
 

Cynnydd mewn perthynas â’r Camau Gweithredu Allweddol 
 

Y camau gweithredu allweddol yw’r prif gamau gweithredu neu dasgau yr oeddem yn bwriadu eu cwblhau yn 2012-13. Gall y rhain 
gynnwys darn penodol o waith megis gweithredu strategaeth neu brosiect, neu gam gweithredu mwy cyffredinol i wella perfformiad 
mewn maes arbennig e.e. gwella presenoldeb mewn ysgolion. 
 

Er mwyn eich helpu i weld sut y gwnaethom berfformio, rydym wedi defnyddio’r symbolau canlynol ar gyfer ein mesurau llwyddiant. 
(Caiff Dangosyddion Perfformiad ar gyfer pob Amcan Gwella eu cyhoeddi yn Atodiad A). Rydym yn defnyddio’r meini prawf 
canlynol i farnu ein llwyddiant:  
 

 Mesurau Llwyddiant 

 
Cyflawnwyd y deilliant arfaethedig 

 
Methwyd â chyflawni’r deilliant arfaethedig 

 Data neu ddata cymaradwy ddim ar gael  

 
Y prif heriau 
 

Mae hyn yn nodi ein prif heriau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yn 2013-14 h.y. unrhyw beth a allai achosi i ni beidio â chyflawni’r 

blaenoriaethau a nodwyd gennym yng Nghynllun Corfforaethol 2013-2017. Bydd yr adran hon hefyd yn egluro pa gamau 

gweithredu y byddwn yn eu cymryd i ymateb i’r heriau hyn.  
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Thema Strategol Un: Cymunedau Cryfion 

 

   

Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym 

Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?  

 

Rydym am i bobl yn y fwrdeistref fyw 

mewn cymunedau diogel, 

cynhwysol a chynaliadwy 
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Amcan Gwella Un – Creu cymunedau diogel a chynhwysol 
 

Hunanasesiad 
 

Mae’r Amcan Gwella hwn wedi cael ei gyflawni’n bennaf, fel a ddangosir gan y canlynol: 
 

 
Mae’r holl gamau gweithredu allweddol ar gyfer yr Amcan Gwella hwn wedi cael eu cwblhau. Ceir manylion llawn ar y dudalen 
nesaf. 

 
 
 
 
 
 

Sut ddywedon ni y byddem yn 
mesur llwyddiant? 

Sut wnaethom ni 
Golau 
Traffig 

Mwy o drigolion yn dweud eu bod 
yn teimlo’n ddiogel 

Data ddim ar gael ar gyfer 2012-13. Mae ein harolwg i fod i gael ei gynnal ym mis 
Hydref 2013. 

 

Mwy o drigolion yn teimlo’n rhan o’r 
cymunedau y maent yn byw 
ynddynt 

Yn 2012, roedd 49.7% o’r trigolion a holwyd yn teimlo’n rhan o’r gymuned y maent 
yn byw ynddi, sy’n ostyngiad o’i gymharu â 49.9% yn 2010. Yn yr un arolwg, roedd 
40.4% o’r ymatebwyr yn 2012 yn teimlo bod ymdeimlad cryf o gymuned yn eu 
hardal leol, sy’n ostyngiad o’i gymharu â 45.4% yn 2010. 

 

Cyfraddau troseddau’n parhau i 
ostwng 

Mae ffigyrau troseddau’n dangos bod yr holl droseddau yr hysbyswyd yn eu cylch 
ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gostwng 8% o 8,021 yn 2011-12 i 
7,375 yn 2012-13, sy’n golygu bod 646 yn llai o ddioddefwyr troseddau yn yr ardal. 
Mae lefelau troseddau bellach yn is nag erioed. 

 

Mae gennym lai o ddamweiniau 
traffig ar y ffyrdd 

Mae nifer y bobl a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol ar ein ffyrdd wedi gostwng fwy 
nag 11%, o 3.61 am bob 10,000 yn 2009, i 3.20 am bob 10,000 yn 2011. 
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Er mwyn mynd i’r afael yn well â throseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, mae’r Cyngor wedi datblygu ymhellach ei 
drefniadau cydweithio gyda’n partneriaid sy’n cynnwys Heddlu De Cymru, Tai Cymoedd i’r Arfordir, Tai Wales and West  a Tai 
Hafod. 
 

Mae’r cynllun ‘Don’t Miss a TRICK’ yn fenter allweddol i wneud i bobl deimlo’n fwy diogel ac i leihau ofn troseddau. Mae’r cynllun 
wedi cael ei gyflwyno’n raddol ledled y Fwrdeistref, a’r nod yw bod swyddogion yn tawelu meddwl ac yn rhoi cymorth i ddioddefwyr 
troseddau neu ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 

Mae sesiynau ymwybyddiaeth o droseddau casineb ar gyfer staff perthnasol wedi cael eu cynnal. Mae ‘trosedd casineb’ yn golygu 
unrhyw drosedd lle mae rhywun yn cael ei dargedu oherwydd gelyniaeth neu ragfarn tuag at anabledd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, 
crefydd neu gred, statws trawsryweddol neu statws ailbennu rhywedd y person hwnnw.  
 

Mae camau gweithredu wedi cael eu cymryd i fynd i’r afael ag achosion ac effeithiau cam-drin domestig, ac mae 150 o gyfranogwyr 
gweithredol ledled y fwrdeistref wedi elwa o’r rhaglen Genesis 2. Prosiect sy’n cael ei arwain gan Lywodraeth Cymru yw Genesis 2, 
sy’n mynd i’r afael â rhwystrau megis diffyg cymorth gyda gofal plant; hygyrchedd cludiant; dyledion; camddefnyddio alcohol a 
chyffuriau; a chyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar allu pobl i weithio. Mae hefyd yn helpu i gynyddu hyder pobl a’u gwneud yn barod ar 
gyfer gwaith.  
 

Fe wnaethom hefyd gyflwyno camerâu teledu cylch cyfyng newydd i atal troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 
Mae pob un o’r uchod wedi cyfrannu at y gwelliannau canlynol yn 
2012-13: 
 

a. Mae’r gyfradd 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. Mae 
digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol hefyd wedi 
gostwng 36% o 6,875 yn 2011-12 i 4,401 yn 2012-13. 

 

1.1 
Gweithio gyda Heddlu De Cymru a phartneriaid eraill i ostwng troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn 
enwedig nifer y troseddwyr sy’n dod yn rhan o’r gyfundrefn cyfiawnder troseddol am y tro cyntaf 
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b. Fe wnaeth y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid leihau’r defnydd o garchardai ymhellach hefyd. O fis Ebrill i fis Rhagfyr 2011 
gwelwyd 9 dedfryd o garchar, ac o fewn yr un ffrâm amser yn 2012 gwelwyd 1 person ifanc yn unig yn y Fwrdeistref yn cael 
dedfryd o garchar. 

 

c. Mae nifer y troseddwyr ifainc wedi parhau i ostwng o 251 yn 2011-12 i 161 yn 2012-13; dyma’r perfformiad ail orau yng 
Nghymru bellach. 

 

 

Mae trefniadau cydweithio wedi’u sefydlu gyda’n partneriaid, gan gynnwys: Heddlu De Cymru, Adrannau Gwarchod y Cyhoedd a 
Chynllunio’r Cyngor, y Bwrdd Iechyd Lleol, y Bwrdd Diogelu Lleol a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Mae cyfarfodydd 
rheolaidd yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn, lle mae safleoedd sy’n broblem yn cael eu 
trafod a chamau gweithredu priodol yn cael eu cymryd.  
 

Fe wnaethom barhau i ddatblygu ‘Counter Act’ (cynllun i wella cydymffurfiaeth safleoedd â’r 
gyfraith, mewn partneriaeth gyda Heddlu De Cymru) ynghyd â thrafodaethau ynghylch datblygu’r 
cynllun gyda’n partneriaid cyhoeddus a’r fasnach trwy’r cynllun Gwylio Tafarndai. Mae’r pecyn 
cyfarwyddyd i fasnachwyr wedi cael ei adolygu ac rydym bellach yn cynllunio busnes ar y cyd â’r 
Heddlu. 
 

Mae profion gwerthu i bobl dan oed wedi cael eu cwblhau yn unol â’r rhaglen a ragnodir yng 
nghynllun y Gwasanaeth Safonau Masnach, ac mewn ymateb i unrhyw gwynion a geir. Mae’r 
uchod i gyd wedi bod yn ffactorau cadarnhaol wrth ostwng cyfraddau ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddwyr ifainc. 

 

 

Mae cydraddoldeb yn ganolog i bopeth a wnawn; mae’n golygu dealltwriaeth a dileu rhwystrau fel bod gan bawb siawns deg i 
gyflawni eu potensial. Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor yn nodi sut y byddwn yn cyflawni ein dyletswyddau 
cydraddoldeb ac yn gwneud ein gwasanaethau’n hygyrch ac yn ymatebol i anghenion amrywiol y bobl sy’n byw yn, yn gweithio yn, 
ac yn ymweld â’r Fwrdeistref Sirol. 
 

1.2 Gweithio tuag at atal achosion o gyflenwi plant ag alcohol a nwyddau eraill â chyfyngiad oedran 

1.3 
Canlyn arni â chamau gweithredu a nodwyd yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol newydd y Cyngor i helpu i 
feithrin cysylltiadau da a mynd i’r afael â gwahaniaethu 
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Nod y cynllun yw sicrhau bod cydraddoldeb yn rhan annatod o’n trefn cyflenwi gwasanaethau, gan roi ystyriaeth i nodweddion 
gwarchodedig unigolion, gan gynnwys hil, rhyw, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, statws trawsryweddol, 
beichiogrwydd a mamolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil.  
 

Cafodd y Cynllun Gweithredu i gyflawni’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2012-16 ei adolygu ym mis Medi 2012 a chaiff ei 
gyhoeddi ar ein gwefan. Cafodd chwe cham gweithredu mewn perthynas â gwasanaethau eu hadnabod a’u cynnwys yn ein 
cynlluniau gwaith ar gyfer 2012-13, a chafodd pump ohonynt eu cwblhau’n llawn. Cafodd un cam gweithredu ei gwblhau dim ond 
yn rhannol, a hwnnw’n ymwneud â thrafodaethau gyda First Cymru, y bu’n rhaid eu haildrefnu am resymau a oedd y tu hwnt i’n 
rheolaeth.  
 

Mae’r tudalennau cydraddoldebau ar wefan y Cyngor yn darparu mwy o fanylion am y gwaith yr ydym yn ei wneud mewn perthynas 
â chludiant, meithrin cysylltiadau da, cyfathrebu, ymgynghori ac ymgysylltu. 
 

 

Fe wnaethom adnabod y camau gweithredu canlynol fel ein blaenoriaethau ar gyfer 2012-13: 
 

 Gwella’r cyfleoedd i’r gymuned allu mynegi eu safbwyntiau. 

 Darparu isadeiledd a fydd yn ategu gweithgareddau ymgysylltu cydgysylltiedig ac yn lleihau unrhyw rwystrau sefydliadol. 

 Gwella ymwybyddiaeth a sgiliau staff i gyflawni gweithgareddau ymgysylltu da a chyfranogiad effeithiol gan y cyhoedd. 

 Rheoli gweithgareddau ymgysylltu i wella cysondeb ac ansawdd – o’r cyfnod cynllunio i wneud y defnydd gorau o’r 
canlyniadau. 

 

Fe wnaethom ymgysylltu â dinasyddion trwy gydol y flwyddyn gan ddefnyddio ystod o offer i ddarganfod eu hanghenion a’u 
profiadau o’n gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys ein gwefan, cyfathrebu trwy’r e-bost, ein llinell gymorth gwasanaeth cwsmeriaid 
24 awr, arolygon, grwpiau ffocws, cyfryngau lleol a chyfryngau cymdeithasol.  
 

Fe gynhalion ni ymgynghoriadau penodol i geisio safbwyntiau dinasyddion am gynigion polisi penodol ac i gael adborth ar ansawdd 
a phwysigrwydd gwasanaethau. Er enghraifft, fe gynhalion ni weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu helaeth pan oeddem yn 
datblygu ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2013-17, gan geisio safbwyntiau gan bobl, busnesau a phartneriaid lleol. Mae’r adborth 
a’n hymatebion ni i’w cael ar ein tudalennau Gwella Corfforaethol. 
 

Fe gynhalion ni weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu cynhwysfawr gyda’n dinasyddion i adnabod eu blaenoriaethau. Roedd y 
canfyddiadau wedi cael eu defnyddio fel sylfaen i’r Cynllun Partneriaethau Integredig Sengl, ‘Sir Pen-y-bont Ynghyd’. Mae’r cynllun 

1.4 
Canlyn arni â’r camau gweithredu sy’n ategu Strategaeth Ymgysylltu â Dinasyddion y Cyngor i helpu i sicrhau bod 
dinasyddion a defnyddwyr gwasanaethau’n rhan o’r broses o drefnu gwasanaethau lleol 

http://www1.bridgend.gov.uk/services/equalities/strategic-equality-plan.aspx
http://www1.bridgend.gov.uk/services/equalities.aspx
http://www1.bridgend.gov.uk/services/corporate-improvement.aspx
http://www.bridgendlsb.org.uk/Bridgend-County-Together
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hwn yn nodi’r deilliannau hirdymor y mae’r Cyngor a’i bartneriaid lleol yn dymuno’u cyflawni ar gyfer ein dinasyddion ac yn darparu 
canolbwynt ar gyfer yr holl weithgareddau gwaith a gyflawnir gan ein partneriaid ar y BGLl.  
 

Mae ‘Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’ newydd wedi cael ei drafftio sy’n cynnwys mesurau pellach i gyrraedd grwpiau ‘nas 
clywir yn aml’, yn ogystal ag i gynyddu nifer y rhai sy’n cymryd rhan yn y Panel Dinasyddion a chyfansoddiad y Panel hwnnw. Mae’r 
term ‘nas clywir yn aml’ yn cyfeirio at bobl a dangynrychiolir sydd o bosib yn defnyddio neu a allai ddefnyddio gwasanaethau’r 
Cyngor ond sy’n llai tebygol o wneud eu hanghenion yn hysbys i lunwyr polisïau a phenderfynwyr. Mae’r mesurau penodol i 
gyrraedd y grwpiau nas clywir yn aml yn dal i gael eu cynllunio’n fanwl, ond byddant yn cynnwys y canlynol: 
 

 canfod pa grwpiau a dangynrychiolir ar y Panel Dinasyddion trwy gymharu demograffeg y panel â data Cyfrifiad 2011 (mae’r 
gwaith yma wedi dechrau); 

 cydweithio’n agos gyda Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr i bennu’r ffyrdd mwyaf effeithiol a phriodol o ymgysylltu â 
grwpiau nas clywir yn aml yn y Fwrdeistref Sirol; ac 

 ymgyrch marchnata wedi’i dargedu ar gyfer grwpiau nas clywir yn aml i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu. 
 

 

Mae’r holl gynlluniau gwella ffyrdd dan y ‘Rhaglen Cynnal a Chadw Priffyrdd’ ar gyfer 2012-13 (Blwyddyn Un) wedi cael eu 
cwblhau, yn unol â’r Achos Busnes cytunedig i Fenter Benthyca Llywodraeth Leol. Ar gyfer blynyddoedd dau a thri, mae ein cynnig 
i Fenter Benthyca Llywodraeth Leol wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ac mae gwaith pellach i wella ffyrdd i fod i 
ddechrau yn 2013.  
 

Ar y cyfan, adroddwyd fod 8.6% o ffyrdd Pen-y-bont ar Ogwr 
mewn cyflwr gwael (mae’r dadansoddiad o’r ffigwr hwn i’w weld 
isod); roedd hyn islaw’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 13.4% 
ac yn welliant o 9.9% o’i gymharu â’n perfformiad yn 2011-12.  
 

 Prif ffyrdd (A) mewn cyflwr gwael – 7.1% yn 2011-12, 
wedi gostwng i 5.7% yn 2012-13 

 Ffyrdd nad ydynt yn briff ffyrdd/ffyrdd dosbarthiadol (B) 
sydd mewn cyflwr gwael – 9.0% yn 2011-12, wedi 
gostwng i 7.7% yn 2012-13 

1.5 Cynnal a gwella ein hisadeiledd a’n hamgylchedd, gan gynnwys ein priffyrdd 
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 Ffyrdd nad ydynt yn brif ffyrdd/ffyrdd dosbarthiadol (C) mewn cyflwr gwael – 13.0% yn 2011-12, wedi gostwng i 11.8% yn 
2012-13  

 

Mae ‘cyfradd glendid’ ein ffyrdd a’n tir wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynyddu o 97.7% yn 2011 i 98.5% yn 2012. Fel y 
bu ers 2007, mae’r gyfradd glendid yn ein Bwrdeistref yn dal i fod uwchlaw’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 95.8% yn 2012. 
 

Er mwyn cadw ein hardaloedd trefol prysur yn ddiogel i’n gyrwyr, beicwyr a cherddwyr fel ei gilydd, mae trefn Gorfodi Sifil ar 
Dramgwyddau Parcio wedi cael ei chyflwyno. Mae cynlluniau diogelwch ffyrdd wedi cael eu datblygu hefyd, a’r rheiny’n cael eu 
hariannu trwy SEWTA (Cynghrair Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru).  
 

O 2009 i 2011, mae nifer y bobl a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol ar ein ffyrdd (am bob 10,000 yn y boblogaeth) wedi gostwng, 
o 3.61 i 3.2. 
 

 

Yn ystod 2012-13, fe arolygon ni safleoedd bwyd a dyfarnu sgôr priodol dan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd. Rydym ni, ynghyd â’r 
holl awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, wedi mabwysiadu’r cynllun sy’n galluogi defnyddwyr i wneud dewisiadau gwybodus wrth 
brynu bwyd.  
 

Cafodd pob arolygiad o safleoedd risg uchel a chanolig a oedd wedi’u trefnu eu cwblhau ar amser ac o’r busnesau newydd a 
adnabuwyd fel rhai a oedd yn agored i orfod cael arolwg cafodd 96% eu harolygu, a oedd 16% yn uwch na’n targed o 80%. 
 

Gyda chymorth cyllid grant gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, mae’r Tîm Diogelwch Bwyd wedi hwyluso hyfforddiant a choetsio i 
weithredwyr busnesau bwyd yn y Fwrdeistref. Mae’r hyfforddiant wedi’i fwriadu i addysgu busnesau bwyd am eu systemau rheoli 
diogelwch bwyd ac mae’n cyfrannu at welliant cyffredinol mewn safonau diogelwch bwyd. O ganlyniad, yn 2012-13, roedd 84% o’r 
sefydliadau bwyd yn ‘cydymffurfio’n eang gyda safonau hylendid bwyd’, sy’n welliant o 10% o’i gymharu â 2011-12 ac yn uwch na’n 
targed o 75%. 
 

Beth yw ein heriau ar gyfer 2013-14 a sut fyddwn ni’n ymateb? 

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, roedd llai na hanner y dinasyddion (49.7%) a holwyd gennym yn teimlo’n rhan o’u cymuned a llai byth (40.4%) yn 
teimlo bod ymdeimlad cryf o gymuned lle’r oeddent yn byw. Rydym yn gobeithio gwella hyn trwy ymgynghori â’n dinasyddion 
ynghylch unrhyw benderfyniadau a allai effeithio ar eu cymuned, i sicrhau eu bod yn cael y cyfle i rannu unrhyw safbwyntiau 

1.6 
Cryfhau’r drefn o arolygu safleoedd bwyd a safleoedd trwyddedig a pharhau i gryfhau gwaith gorfodi ac addysg 
mewn perthynas â hylendid bwyd 
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ynghylch newidiadau posib. Hefyd, bydd cynlluniau sy’n annog pobl i gyfranogi mewn chwaraeon a gweithgareddau eraill ar gyfer 
byw’n iach yn dod â phobl ynghyd ac yn ysgogi ymdeimlad cryfach o ysbryd cymunedol. 
 

Rydym ni am i’n dinasyddion deimlo’n ddiogel. Ochr yn ochr â’n partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol, rydym wedi gwneud 
cynnydd gyda hyn yn ddiweddar, gyda’n cyfraddau troseddau y llynedd yn is nag erioed. Fodd bynnag, gyda’r argoelion 
economaidd a’r rhagolygon ar gyfer swyddi’n dal yn ansicr, mae her sylweddol yn ein hwynebu o hyd o ran cadw ein cartrefi a’n 
strydoedd yn ddiogel. Byddwn yn parhau i gydweithio’n agos gyda’n partneriaid, i ddatblygu cynlluniau a mentrau megis ‘don’t miss 
a TRICK’ a’r cynlluniau ymwybyddiaeth o droseddau casineb. 
 

Mae cyflwr ein ffyrdd ac isadeiledd yn flaenoriaeth uchel i’n trigolion ac yn hollbwysig er mwyn i ni ddenu busnesau a buddsoddiad 
i’r ardal. Bydd gwella ein hisadeiledd yn her fawr i ni, yn enwedig mewn cyfnod pan fo adnoddau’n mynd yn llai, pan fo llai o 
grantiau ar gael a phan fo disgwyliadau uwch nag erioed gan y cyhoedd. Byddwn yn gweithio gyda chymunedau ac ochr yn ochr â 
darparwyr cludiant cyhoeddus i wella cysylltiadau cludiant. Byddwn yn gwneud gwaith ar briffyrdd i wella’r rhwydwaith a diogelwch 
priffyrdd ar y cyfan, gan ganfod cyllid cyfatebol (sy’n gostwng y swm y mae’n rhaid i ni ein hunain ei dalu) lle y bo’n bosib. 
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Amcan Gwella Dau – Datblygu ac ategu datrysiadau tai cynaliadwy a fforddiadwy ar gyfer y rheiny sy’n 

ddigartref neu mewn angen 

Hunanasesiad 
 
Mae’r Amcan Gwella hwn wedi cael ei gyflawni’n llawn, fel a ddangosir gan y canlynol: 
 

 
 
Mae’r mwyafrif o’r camau gweithredu allweddol ar gyfer yr Amcan Gwella hwn wedi cael eu cwblhau. Darperir manylion llawn ar y 
dudalen nesaf. 
  

                                                           
1
 Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru amheuon ynghylch cadernid data a gesglir yn genedlaethol gan Lywodraeth Cymru ac mae felly wedi penderfynu ychwanegu amod at y 

dangosydd hwn yn gyffredinol ar gyfer 2012-13. 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni 
Golau 
Traffig 

Mae nifer yr aelwydydd digartref wedi gostwng 
Mae cyfradd yr aelwydydd a dderbyniwyd fel rhai ‘digartref’ (am bob 
10,000 o aelwydydd) wedi gostwng o 40.01 yn 2010-11 i 35.57 yn 
2011-12. 

 

Cynnydd yn y ganran o’r holl aelwydydd a allai 
fod yn ddigartref yr ataliwyd iddynt fod yn 
ddigartref am 6 mis o leiaf 

Cynyddodd y ganran o’r holl aelwydydd a allai fod yn ddigartref yr 
ataliwyd iddynt fod yn ddigartref am 6 mis o leiaf o 43.2% yn 2011-12 i 
52.9% yn 2012-13.   

 

Gostyngiad yn nifer y diwrnodau calendr ar 
gyfartaledd a gymerwyd i roi Grant Cyfleusterau 
i'r Anabl 

Gostyngodd nifer y diwrnodau calendr ar gyfartaledd a gymerwyd i roi 
Grant Cyfleusterau i'r Anabl o 251 diwrnod yn 2011-12 i 201 diwrnod 
yn 2012-13, gan fynd y tu hwnt i’n targed o 279 diwrnod. 

 

Cynyddu nifer yr unedau tai fforddiadwy 
ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn 
fel canran o’r holl unedau tai ychwanegol a 
ddarparwyd yn ystod y flwyddyn 

Yn 2012-13, roedd 37%1 o’r tai a ddarparwyd yn rhai fforddiadwy, a 
oedd yn well na’n perfformiad o 23% yn 2011-12.   
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Cynnydd mewn perthynas â’r Camau Gweithredu Allweddol 
  

 

Mae ein gwasanaeth ‘cefnogi pobl’ yn helpu pobl agored i niwed, gan gynnwys y rheiny â phroblemau iechyd meddwl neu 
anableddau, trwy roi cymorth gyda thenantiaethau a help i atal digartrefedd. Mae ar rai o’r grwpiau agored i niwed hyn angen 
cymorth hefyd fel rhan o’u llety. 
 

Yn 2012-13, fe wnaethom gwblhau 44 uned o lety â chymorth fel a fwriadwyd (cafodd 28 o unedau eu cwblhau erbyn diwedd 
Mawrth 2013 a’r 16 a oedd yn weddill ym mis Awst 2013), sy’n gynnydd o’i gymharu â’r 22 uned a gwblhawyd yn y flwyddyn 
flaenorol. Mae’r unedau hyn yn cynnwys llety dros dro â chymorth i bobl ddigartref ac i bobl â phroblemau iechyd meddwl. 
 

Fe wnaethom hefyd adolygu ein gwasanaeth a dechrau’r broses gomisiynu ar gyfer gwasanaeth gwell a fydd yn cysylltu â 
phwyllgorau rhanbarthol newydd, i wella’r modd yr ydym yn cydweithio gyda sefydliadau ac ardaloedd eraill.  
 

Roedd model gwasanaeth i ddarparu man mynediad ac atgyfeirio unigol ar gyfer llety â chymorth i fod i gael ei gwblhau yn 2012-
13. Mae’r cam gweithredu hwn wedi cael ei ohirio er mwyn iddo allu cael ei gynnwys yn y Gofrestr Tai newydd sy’n cael ei 
ddatblygu gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i sicrhau’r defnydd gorau o dai rhent cymdeithasol sydd ar gael. Dechreuodd 
y gwaith i ddatblygu’r model gwasanaeth ym mis Ebrill 2013.   
 

Mae’r flaenoriaeth hon yn cysylltu ag Amcanion Gwella pump a chwech ar gyfer cymorth a llety i bobl â phroblemau iechyd meddwl 
a chamddefnyddio sylweddau ac i bobl hŷn. 
  

2.1 Datblygu gwasanaethau cymorth priodol ac ystod o fathau o lety â chymorth o ansawdd 
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CBSP Cymru

 
Yn 2012-13, fe gysylltodd 242 o aelwydydd â ni ynghylch y risg o golli eu cartref a dod yn ddigartref. Fe arweiniodd ein hymyrraeth 
a’n cymorth ni at gadw 128 (52.9%) o’r aelwydydd yn eu cartrefi am o leiaf chwech mis. Roedd hyn yn welliant o’i gymharu â’n 
perfformiad o 43.2% yn 2011-12, er bod hyn yn dal i fod yn is na’r 
cyfartaledd ar gyfer Cymru fel a ddangosir yn y graff gyferbyn.  
 
Fe wnaethom hefyd gynyddu niferoedd yr unedau tai fforddiadwy o 
105 yn 2011-12 i 120 yn 2012-13. Mae hyn yn gyfystyr â 37% o’r 
holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn, sy’n 
welliant o’i gymharu â 23% yn 2011-12.    
 
Fe ddefnyddion ni’r Grant Cartrefi Gwag i wella anheddau gwag er 
mwyn eu defnyddio eto i ddarparu llety rhent ychwanegol. Erbyn 
diwedd mis Mawrth 2013, roedd pum eiddo naill ai wrthi’n cael eu 
hadnewyddu, neu wedi’u cwblhau a’u meddiannu.  
 
Fe wnaethom gynnwys mwy o waith atal yn ein contract gyda 
Shelter Cymru a Cymorth i Fenywod ar gyfer dioddefwyr cam-drin 
domestig.  
 
Fe wnaethom roi cymorth ychwanegol i bobl ifanc (16-25 oed) gyda phroblemau tai trwy leoli staff tai yng ngwasanaeth ‘Just @sk’ y 
Cyngor a thrwy wasanaethau cyfryngu i helpu i ymdrin ag anghydfodau ynghylch materion llety. Mae hyn yn cysylltu â’r 
datblygiadau o fewn y gwasanaeth ‘Just @sk’ a ddisgrifir dan Amcan Gwella tri.   
 
Buom yn gweithio gyda’r Undeb Credyd i roi help ariannol i alluogi pobl i gael mynediad at lety rhent preifat. 
 
 
 
 

2.2 
Darparu ystod o ddewisiadau i ddiwallu anghenion tai, atal digartrefedd a chynyddu’r cyflenwad o dai dros dro a 
thai fforddiadwy 
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Fe ddechreuon ni weithredu cynllun benthyciadau cartrefi gwag ‘Troi Tai’n Gartrefi’ Llywodraeth Cymru i ddechrau defnyddio 
adeiladau adfeiliedig unwaith eto. Erbyn Mawrth 2013 roeddem wedi cael 14 cais a fydd, yn amodol ar ganiatâd cynllunio a 
chymeradwyaeth rheoliadau adeiladu, yn defnyddio £450,000 o gyllid Llywodraeth Cymru ac yn gwella 14 eiddo er mwyn iddynt 
gael eu defnyddio unwaith eto fel cartrefi.   
 

Mae rhaglen Ardal Adnewyddu Tai Caerau yn defnyddio grantiau eraill gan Lywodraeth Cymru i wella cartrefi mewn cyflwr gwael. 
Fe wnaethom gwblhau gwaith ar 47 eiddo eleni a dechrau gwaith ar 13 eiddo arall. 
 

O’r anheddau yn y sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na chwe mis ar 1 Ebrill, cafodd 73 (7.19%) eu meddiannu eto yn 
ystod 2012-13 trwy roi cyngor a grantiau i berchnogion. Roedd hyn yn welliant o’i gymharu â’n perfformiad o 13 (1.27%) yn 2011-12 
ac mae’n uwch na’r cyfartaledd o 5.11% ar gyfer Cymru yn 2012-13 a’n targed ni ein hunain o 4.34%. Yn 2012-13 fe wnaethom 
hefyd sicrhau £2.2m mewn grantiau i ddatblygu cynlluniau tai newydd ar dir a oedd yn ddiffaith yn flaenorol yn y Fwrdeistref Sirol. 
 

Rydym yn darparu grantiau cyfleusterau i’r anabl (DFG) ar gyfer perchentywyr anabl, a’r rheiny’n cael eu defnyddio i ariannu 
addasiadau i’w cartrefi i’w galluogi i fyw’n ddiogel. Yn 2012-13 fe ddarparon ni 214 o grantiau a nifer y diwrnodau a gymerwyd ar 
gyfartaledd i ddarparu grand cyfleusterau i’r anabl oedd 201 diwrnod. Roedd hyn yn welliant o’i gymharu â’n perfformiad yn 2011-
12, o 251 diwrnod, ac roedd yn uwch na’n targed yn 2012-13 o 279 diwrnod a’r cyfartaledd ar gyfer Cymru o 271 diwrnod.  
 
Beth yw ein heriau ar gyfer 2013-14 a sut fyddwn ni’n ymateb? 
 

Dechreuwyd gweithredu diwygiadau lles Llywodraeth y DU ym mis Ebrill 2013. Rydym yn rhagweld effaith ar ddigartrefedd wrth i 
fudd-dal tai gael ei ostwng, rhywbeth a allai achosi i denantiaid syrthio ar ei hôl hi gyda’u rhent a wynebu cael eu troi allan o bosib. 
Wrth i aelwydydd llai orfod symud i gartrefi ag un a dwy ystafell wely, efallai y byddwn hefyd yn wynebu her o ran ateb y galw am 
gartrefi llai.  
 

Byddwn yn monitro effaith diwygio’r gyfundrefn lles ar ein gwasanaethau tai. Bydd hyn yn cynnwys cydweithio’n agos gyda 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i wella’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu ac i sicrhau dull cyffredin mewn perthynas â throi allan 
a chysylltiadau â chymorth i aelwydydd a allai ddod yn ddigartref. Byddwn yn parhau i fabwysiadu dull ataliol mewn perthynas â 
phroblem digartrefedd trwy helpu trigolion i ddod o hyd i ddatrysiadau i’w hanghenion tai a mynd at wraidd y broblem i ganfod pam 
fod pobl yn dod yn ddigartref. 

2.3 Gwella amodau tai’r sector preifat ac ailddechrau defnyddio cartrefi gwag 
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Thema Strategol Dau: Lleisiau Ifainc 

 

 

  

 

 

 

  

Beth ydym yn ei ddymuno i blant a phobl 

ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr?  

 

Rydym am i blant a phobl ifanc yn y 

fwrdeistref ffynnu, dysgu a 

chyflawni eu llawn botensial  
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Amcan Gwella Tri – Cydweithio gyda phartneriaid i ddiwallu gwahanol anghenion yr holl blant a phobl 
ifanc a rhoi iddynt y dechrau gorau mewn bywyd 
 
Hunanasesiad 
 
Mae’r Amcan Gwella hwn wedi cael ei gyflawni’n rhannol yn seiliedig ar y mesurau llwyddiant isod: 
 

 
Mae’r holl gamau gweithredu allweddol ar gyfer yr Amcan Gwella hwn wedi cael eu cwblhau. Ceir manylion llawn ar y dudalen 
nesaf. 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur llwyddiant? Sut wnaethom ni 
Golau 
Traffig 

Mae nifer y lleoliadau hirdymor a sefydlog ar gyfer ein plant 
sy’n derbyn gofal wedi cynyddu 

Fe wnaeth y ganran o blant a oedd yn derbyn gofal ar 31 
Mawrth a gafodd dri neu fwy o leoliadau yn ystod y 
flwyddyn gynyddu o 7.8% yn 2011-12 i 10.6% 2012-13.  

 

Gostyngiad yn y ganran o’r plant sy'n derbyn gofal ar 31 
Mawrth sydd â phrofiad o symud ysgol unwaith neu fwy yn 
ystod cyfnod/cyfnodau o dderbyn gofal, nad oedd y symud 
hwnnw oherwydd trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 
31 Mawrth 

Bu cynnydd yn 2012-13, o 14.4% yn y flwyddyn flaenorol i 
15.2%.  

 

Cynnydd yn y ganran o bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn 
flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a 
hwythau'n 19 oed 

Cafodd ein perfformiad o 100% ei gynnal. 
 
 
 

Cynnydd yn y ganran o bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn 
flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y 
gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng 
a hwythau'n 19 oed 

Bu gostyngiad yn 2012-13, o 94.1% yn y flwyddyn flaenorol 
i 93.3%. Roedd hyn yn adlewyrchu’r ffaith nad oedd un o’r 
pymtheg o bobl ifanc mewn llety addas. 

 
 
 

Cynnydd yn y ganran o bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn 
flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y 
gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu 
gyflogaeth a hwythau'n 19 oed 

Bu gwelliant yn 2012-13, o 29.4% yn y flwyddyn flaenorol i 
73.3%, a oedd yn uwch na’n targed o 45% a’r cyfartaledd 
ar gyfer Cymru o 56.4%. 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Camau Gweithredu Allweddol 
 

 

Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg, sydd wedi’i bwriadu i roi cymorth i deuluoedd a phlant dan 
bedair oed sy’n byw mewn rhai o’r ardaloedd mwyaf amddifadus yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn darparu 
gwasanaeth ymwelwyr iechyd dwys, lleoedd gofal plant rhan-amser am ddim, datblygiad iaith cynnar a rhaglenni 
rhianta. 
 

Yn 2012-13 fe wnaethom gwblhau’r holl gamau gweithredu arfaethedig i ehangu’r ddarpariaeth Dechrau’n Deg yn 
y Felin Wyllt ac mewn strydoedd ychwanegol yn ardal Dechrau’n Deg bresennol Gogledd Corneli. O ganlyniad i 
hyn fe elwodd 950 o blant o’r gwasanaeth, sy’n uwch na tharged Llywodraeth Cymru o 794. 
 

Fe wnaethom hefyd gwblhau tri phrosiect cyfalaf (adeiladu) i ddatblygu adeiladau addas ar gyfer Dechrau’n Deg yn ysgolion 
cynradd Bracla, Plasnewydd a Chefn Glas. Fe ddechreuodd y rhaglen Dechrau’n Deg gyflenwi gwasanaethau yn yr ardaloedd 
ehangu newydd hyn ym mis Ebrill 2013.  
 

Bwriedir cwblhau tri phrosiect arall ym mlwyddyn ariannol 2014-15 fel rhan o’r camau i ehangu’r rhaglen. 
 

 

Gosododd Mesur Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2010 ddyletswydd ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i gyhoeddi Strategaeth Tlodi Plant 
i Gymru sy’n rhoi ffocws ar yr amcanion canlynol: 
 

 gostwng nifer y teuluoedd sy’n byw mewn aelwydydd heb waith; 

 gwella sgiliau rhieni/gofalwyr a phobl ifanc sy’n byw mewn aelwydydd ar incwm isel; a 

 lleihau anghydraddoldebau sy’n bodoli yn neilliannau iechyd, addysg ac economaidd plant a theuluoedd trwy wella 
deilliannau. 

 

Mae Strategaeth Tlodi Plant Sir Pen-y-bont ar gyfer 2012-15 yn dangos sut y mae’r Cynllun Plant a Phobl Ifanc (PPhI) a’i 
weithgareddau cysylltiedig yn mynd i’r afael â phob un o’r amcanion hyn. Fodd bynnag, mae’r Cynllun PPhI bellach wedi cael ei 
ddisodli gan y Cynllun Partneriaethau Integredig Sengl, ‘Sir Pen-y-bont Ynghyd’. Mae camau gweithredu o fewn y strategaeth wedi 

3.1 Cyflenwi ac ehangu darpariaeth Dechrau’n Deg i helpu plant 0-3 oed i gael dechrau da mewn bywyd 

3.2 Canlyn arni â’r camau gweithredu a adnabuwyd gan Strategaeth Tlodi Plant y Cyngor i fynd i’r afael â thlodi plant 
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cael eu hymgorffori yn y cynllun newydd ac yn cael eu monitro trwy Fwrdd y Bartneriaeth Cymunedau, sy’n rhan o’r Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol (BGLl). 
 

Roedd camau gweithredu lefel-uchel a gymerwyd yn 2012-13 yn cynnwys cytundeb gan y BGLl a’r Cabinet i ddangos ymrwymiad y 
bydd cynlluniau strategol yn gwella deilliannau i deuluoedd sy’n byw mewn tlodi neu sydd mewn perygl o dlodi, datblygu cynllun 
comisiynu ar gyfer cymorth i deuluoedd a rhianta, a datblygu gwasanaethau cymunedol amlasiantaeth. 
 

 

Mae ein Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth ac arweiniad ynghylch gofal plant a 

gwasanaethau i deuluoedd wrth i’w plant dyfu’n oedolion ifainc, ynghyd â rhoi cymorth i leoliadau gofal plant presennol a rhoi 

cyngor a chynhorthwy i ddarpar weithwyr gofal plant. Rydym yn adolygu cynnwys gwefan ein Gwasanaeth Gwybodaeth i 

Deuluoedd yn rheolaidd i ganfod a oes unrhyw feysydd i’w gwella. Yn 2012-13 fe arweiniodd y broses hon at nifer o 

ddiweddariadau i’r wefan, gan gynnwys ymgorffori dolenni uniongyrchol i’r gwasanaeth Llinell Gymorth Genedlaethol ynghylch 

Eiriolaeth, Gwybodaeth a Chyngor i blant a phobl ifanc yng Nghymru (MEIC) a’n Gwasanaeth Ieuenctid. 
 

Cynhaliwyd y digwyddiad blynyddol ‘Diwrnod Hwyl Pen-y-bont ar Ogwr’ ym mis Ebrill 2012, ac amcangyfrifir bod dros 2,000 o bobl 

yn bresennol. Yn ogystal â darparu gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc, megis cestyll neidio a ‘Gwibgertiau Gwyllt’, defnyddiwyd y 

digwyddiad i hysbysu ein dinasyddion ynghylch yr ystod o wasanaethau sydd ar gael i blant a theuluoedd. Roedd y darparwyr a 

oedd yn bresennol yn y digwyddiad yn cynnwys Dechrau’n Deg, Y Tîm Iechyd Cyhoeddus, Llyfrgell Pen-y-bont o fewn CBS Pen-y-

bont ar Ogwr, Tîm Gofal Plant CBS Pen-y-bont ar Ogwr, Mudiad Meithrin, Cylch Chwarae Fingers & Thumbs, Meithrinfa Ddydd 

Fast Track Solutions, Adran Pobl Ifanc Heini CBS Pen-y-bont ar Ogwr, Tiny Talk (gweithdy canu i fabanod), Tîm Diogelwch ar y 

Ffyrdd CBS Pen-y-bont ar Ogwr, Chwarae Teg, a thimau amlasiantaeth.  
 

3.3 Adolygu a gwella’r ddarpariaeth o ran cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd 
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Y ganran o’r bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol 
ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys 

eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu 
gyflogaeth a hwythau'n 19 oed 

CBSP

Cymru

Darparodd y deiliaid stondinau hyn weithgareddau rhad-ac-am-ddim ar gyfer y plant, megis gwneud medalau a ffaglau Olympaidd, 

plannu hadau, paentio wynebau, gweithgareddau chwaraeon a gweithdy drymio, gan alluogi rhieni i ymgysylltu â deiliaid y 

stondinau i gasglu gwybodaeth am y gwasanaethau y maent yn eu cynnig. 

 

 

Ym mis Ebrill 2012 fe unodd ein gwasanaeth ôl-ofal a’n gwasanaeth ieuenctid ‘Just Ask’ i greu’r gwasanaeth newydd ‘Just @sk+’. 
Gwasanaeth integredig yw hwn i bobl ifanc agored i niwed 16-25 oed, sydd wedi’i fwriadu i roi cymorth ar draws ystod o feysydd 
gan gynnwys tai, datblygiad personol, addysg a hyfforddiant. Mae’r gwasanaethau a oedd yn cael eu darparu gan y gwasanaeth 
‘Just Ask’ blaenorol yn dal i gael eu darparu, megis gwasanaeth cyngor a gwybodaeth ‘galw heibio’, cwnsela, cyngor ynghylch 
iechyd rhyw, a gweithdai/cyrsiau amrywiol ar destunau megis meithrin hyder, sgiliau’r cyfryngau, rheoli arian a chyngor ynghylch 
gyrfaoedd.  
 

Mae gwaith llwyddiannus y gwasanaeth Just @sk+ o ran rhoi 
cymorth i rai sy’n gadael gofal gael mynediad at gyfleoedd 
hyfforddiant, addysg a chyflogaeth priodol wedi cyfrannu at welliant 
yn y ganran o’r bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol a 
hwythau’n 19 oed yr ydym mewn cysylltiad â hwy ac y gwyddys eu 
bod mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. Fe gododd y ganran 
hon o 29.4% yn 2011-12 i 73.3% yn 2012-13 sy’n golygu gwelliant o 
fod yn un o’r canlyniadau isaf yng Nghymru i fod y 6ed uchaf.   
 

Fe wnaed nifer o benodiadau allweddol yn ystod 2012-13, gan 
gynnwys Gweithiwr Cymdeithasol i gymryd cyfrifoldeb rheoli 
achosion am yr holl blant sy’n derbyn gofal sy’n 16 oed ac yn hŷn, 
gweithiwr cymorth i bobl ddigartref, ymarferydd camddefnyddio 
sylweddau a gweithiwr ‘cadw mewn cysylltiad’ i roi cymorth i bobl 
ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. 

 
 

3.4 Gwella’r ffocws ôl-ofal ar wasanaethau ôl-16 
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Mae ein gwasanaeth mabwysiadu’n parhau i ddarparu gwasanaeth cryf ac effeithiol ar draws pob agwedd ar y ddarpariaeth. Yn 
2012-13 fe wnaethom leoli 19 o blant i gael eu mabwysiadu, a oedd yn uwch na’n targed o 15. Cafodd dau ar bymtheg o’r plant hyn 
eu mabwysiadu, a oedd yn welliant o’i gymharu â pherfformiad y flwyddyn flaenorol, sef 15. Rhoddwyd saith cymeradwyaeth 
gyffredinol ar gyfer maethu yn ystod y flwyddyn hefyd, a arweiniodd at gynnydd net o un gofalwr. Digwyddodd y cynnydd isel iawn 
gan fod tri gofalwr wedi ymddeol, un wedi ymddiswyddo a’r trefniant gyda dau ohonynt wedi cael ei derfynu. 
 

Yn 2012-13 fe dderbynion ni adroddiadau arolygu cadarnhaol gan AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru) ar gyfer ein holl gartrefi plant a’n gwasanaeth maethu; nid oes unrhyw faterion sy’n ymwneud â diffyg cydymffurfio mewn 
unrhyw faes ar gyfer y gwasanaethau hyn. 
 

 

Mae lleoliadau ‘Y Tu Allan i’r Sir’ yn cyfeirio at sefyllfaoedd lle mae plentyn yn cael ei leoli mewn lleoliad gofal preswyl sydd y tu 
allan i’r Fwrdeistref Sirol. Mae hyn yn angenrheidiol pan na ellir diwallu anghenion penodol plentyn ‘yn fewnol’ e.e. anawsterau 
ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol difrifol neu anghenion addysg arbennig cymhleth.  
 

Yn 2012-13, 15 oedd cyfanswm nifer y plant sy’n derbyn gofal a oedd wedi’u lleoli mewn lleoliadau preswyl y tu allan i’r sir (ar 
31/03/13). Roedd y ffigwr hwn yr un fath â’r flwyddyn flaenorol ac yn uwch na’n targed o 11. Chwaraeodd ein panel ‘Gofal y Tu 
Allan i’r Awdurdod’ ran allweddol i sicrhau na chafwyd cynnydd yn y ffigwr, wrth iddynt gwblhau’r holl adolygiadau chwarterol o 
gynlluniau gofal ar gyfer plant perthnasol. O ganlyniad i hyn fe ddychwelodd pump o blant/pobl ifanc i’r Fwrdeistref Sirol; 
dychwelodd pedwar i ddarpariaeth ‘fewnol’ ac fe ddychwelodd un adref at rieni.  
 

Fe agoron ni ddwy uned gofal preswyl wedi’u hailddylunio o’r newydd ym mis Ionawr 2012 gan amcanu at leihau’r ddibyniaeth ar 
ddarpariaeth gofal y tu allan i’r sir. Mae ‘Sunnybank’ yn cartrefu plant ag anghenion cymhleth a Newbridge House yn rhoi cymorth i 
bobl ifanc trwy’r broses bontio wrth iddynt ddod yn annibynnol. Fe ddisodlodd y ddwy uned newydd hon y cartrefi preswyl blaenorol 
Cartrefle a Phant Morfa, a Chartref Cymunedol Maesteg a gafodd ei ddatgomisiynu a’i werthu. Fe wnaethom gwblhau ein cynllun i 
gynnal gwerthusiad cychwynnol o’r unedau newydd ym mis Awst 2012, a amlygodd y ffaith bod cysylltiadau cryfach wedi cael eu 
datblygu rhwng staff a gweithwyr proffesiynol amlasiantaeth, ac mae pobl ifanc sy’n cael eu cartrefu mewn lleoliadau y tu allan i’r 
awdurdod ar hyn o bryd wedi cael eu hystyried ar gyfer dychwelyd i ddarpariaeth fewnol. 
 

3.5 Gwella parhad mewn perthynas â maethu a mabwysiadu 

3.6 Gweithredu i ostwng nifer y lleoliadau y tu allan i’r sir ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 
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Rydym yn ystyried arbedion effeithlonrwydd posib ar gost lleoliadau y tu allan i’r sir trwy weithio gyda Chonsortiwm Comisiynu ar 
gyfer Plant Cymru. Mae’r gwaith yma’n parhau yn 2013-14. 
 
Beth yw ein heriau ar gyfer 2013-14 a sut fyddwn ni’n ymateb? 
 

Mae’r pwysau ariannol sy’n deillio o leoliadau gofal plant preswyl y tu allan i’r sir yn fater arwyddocaol. Yn 2012-13 fe warion ni dros 
£2m yn y maes yma. Yn 2013-14 byddwn yn amcanu at ddefnyddio ein hunedau preswyl newydd yn Sunnybank a Newbridge 
House yn llawn, a ddylai leihau’r angen i anfon pobl ifanc allan o’r sir. 
 

Mae angen i ni ymateb i her y niferoedd cynyddol o blant sy’n derbyn gofal sy’n byw yn y Fwrdeistref Sirol. Mae hyn yn golygu 
ymateb i’r her ariannol sy’n gysylltiedig â’r ddarpariaeth hon sy’n seiliedig ar alw a sicrhau ein bod yn gallu darparu gofal o’r 
ansawdd uchaf ar gyfer y grŵp yma o bobl ifanc agored i niwed. Bydd ystod o gamau gweithredu penodol yn cael eu cymryd i roi 
cymorth i’r grŵp yma megis datblygu cyfleoedd profiad gwaith a chynlluniau prentisiaeth. 
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Amcan Gwella Pedwar – Helpu’r holl blant a phobl ifanc i gyflawni cyrhaeddiad uwch trwy wella 
cyfleoedd dysgu a’u gwneud yn fwy hygyrch 

 
Hunanasesiad 
 
Mae’r Amcan Gwella hwn wedi cael ei gyflawni, fel a ddangosir gan y canlynol: 
 

 
Mae’r mwyafrif o’r camau gweithredu allweddol ar gyfer yr Amcan Gwella hwn wedi cael eu cwblhau. Darperir manylion llawn ar y 
dudalen nesaf. 
 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant?  

Sut wnaethom ni 
Golau 
Traffig 

Mwy o ddisgyblion yn cyrraedd y lefelau 
disgwyliedig o ran rhifedd a llythrennedd 
(cyflawni’r dangosydd pynciau craidd yng 
Nghyfnod Allweddol 2)  

Fe wellodd y Dangosydd Pynciau Craidd yng Nghyfnod Allweddol 2 o 77.1% 
yn 2011-12 i 80.6% yn 2012-13. 

 

Mae’r sgôr pwyntiau cyfartalog ar gyfer 
disgyblion 15 oed yn cynyddu 

Mae’r sgôr pwyntiau cyfartalog wedi gwella o 389.1 yn 2011-12 i 425.2 yn  
2012-13.  

 
 
 

Mwy o ddisgyblion yn ennill 5 TGAU â 
graddau A*-C, gan gynnwys 
Cymraeg/Saesneg a mathemateg 

Mae’r ganran o’r disgyblion sy’n ennill pum TGAU â graddau A*-C gan 
gynnwys Cymraeg/Saesneg a mathemateg wedi cynyddu o 44.6% yn 2011-
12 i 50.7% yn 2012-13. 

 

Mae’r sgôr pwyntiau cyfartalog ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal (LAC) sy’n 15+ 
oed o’i gymharu â phlant nad ydynt yn 
derbyn gofal yn cynyddu 

Fe gynyddodd y sgôr pwyntiau cyfartalog ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yng 
Nghyfnod Allweddol 4 o 193.8 yn 2011-12 i 273 yn 2012-13. O ganlyniad i 
hyn mae’r bwlch rhwng cyrhaeddiad yr holl ddisgyblion a chyrhaeddiad plant 
sy’n derbyn gofal wedi lleihau. 

 
 
 

Mae’r ganran o’r holl ddisgyblion sy’n 
gadael addysg orfodol, hyfforddiant a 
dysgu seiliedig-ar-waith heb gymhwyster 
allanol cymeradwy’n parhau i wella 

Bu gostyngiad yn y ganran o’r disgyblion sy’n gadael yr ysgol heb 
gymhwyster, o 0.58% yn 2011-12 i 0.33% yn 2012-13. Mae’r ffigwr o 0.33% 
yn cynrychioli pum disgybl yn 2012-13. 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Camau Gweithredu Allweddol 
 

 
Rydym wedi parhau i weithredu rhaglen moderneiddio ysgolion heriol, sydd wedi’i bwriadu i sicrhau bod safleoedd ein hysgolion yn 
addas er mwyn darparu addysg o'r radd flaenaf yn yr 21ain Ganrif. Fe wnaethom ganlyn arni â phob prosiect fel a fwriadwyd, a’r 
rheiny’n cynnwys y cynlluniau canlynol: 
 

 Coleg Cymunedol Y Dderwen, sy’n goleg newydd i ddisgyblion 11-18 
oed. Bydd y coleg yn darparu ar gyfer dros 1,570 o ddisgyblion ac mae 
ganddo gyfleusterau cymunedol neilltuedig, gan gynnwys ystafelloedd ar 
gyfer tîm amlasiantaeth y gogledd i roi cymorth i bobl ifanc a’r gymuned 
ehangach. Mae’n un o’r buddsoddiadau mwyaf mewn adeilad 
cymunedol ac addysgol ar y cyd yng Nghymru, mae wedi costio dros 
£34 miliwn, a hon oedd yr ysgol gyntaf yng Nghymru i gael sgôr 
BREEAM ‘rhagorol’, yr enillodd wobr genedlaethol amdano. Fe agorodd 
yr ysgol ym mis Medi 2013. Mae ail gam y cynllun, sy’n cynnwys 
darpariaeth chwaraeon awyr agored a meysydd parcio, i fod i gael ei 
gwblhau yng ngwanwyn 2014.   

 

 Mae Ysgol Gynradd newydd yr Eglwys Yng Nghymru Pen-y-fai, sy’n 
costio £4.3m, yn cael ei datblygu ar safle’r ysgol flaenorol. Bydd dros 200 
o ddisgyblion yn trosglwyddo i’r ysgol newydd yn nhymor yr hydref 2013, 
gydag ail gam y cynllun, sy’n cynnwys maes chwarae a maes parcio i’r 
ysgol, i fod i gael ei gwblhau yng ngwanwyn 2014. 

 

 Mae Ysgol Gynradd Llidiard wedi elwa o waith ailfodelu helaeth, a oedd 
yn cynnwys addasiadau i’r adeilad presennol ac estyniad newydd sy’n darparu cyswllt rhwng adeiladau’r ysgol fabanod a’r ysgol 
plant iau gynt. Cwblhawyd y gwaith ailfodelu ym mis Ebrill 2012.     

 

Bu’n rhaid gohirio peth o’n gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio tan 2013-14, gan fod y cyllid wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer 
gwaith atgyweirio hanfodol yn lle hynny, megis ystafelloedd dros dro a ddarparwyd yn lle’r rhai presennol yn Ysgol Gynradd Betws 
yn dilyn tân yn adeilad y plant iau ym mis Mehefin 2012. 

4.1 Darparu ysgolion bro 
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Cafodd y camau gweithredu allweddol i wella sgiliau sylfaenol eu cwblhau fel a fwriadwyd yn 2012-13. Roedd hyn yn cynnwys 
ffocws penodol ar wella safonau mewn rhifedd a llythrennedd, ac yn golygu bod ein tîm Sgiliau Sylfaenol wedi ymweld ag ysgolion i 
roi hyfforddiant i staff cymorth ysgolion mewn ‘Dyfal Donc Rhifedd’, ‘Sbotolau Mathemateg’ a ‘Darllen Dan Arweiniad’.  
 

Er mwyn tracio cyflawniad disgyblion mewn sgiliau allweddol megis Cyfathrebu a TGCh ac i fonitro disgyblion â nodweddion 
penodol, gan gynnwys y rheiny mewn grwpiau difreintiedig, mae arnom angen system effeithiol i dracio disgyblion. Fel a fwriadwyd, 
fe wnaethom gwblhau’r gwaith profi cychwynnol ar system newydd a fydd yn cael ei defnyddio i dracio cynnydd disgyblion. Bydd y 
system yn cael ei chyflwyno’n raddol yn yr holl ysgolion yn ystod 2013-14. 
 

Mae gennym bellach dros 30 o ysgolion sy’n rhedeg naill ai rhaglenni Dysgu Fel Teulu neu Raglenni Iaith a Chwarae/Rhif a 
Chwarae. Mae’r rhaglenni hyn yn ennyn diddordeb rhieni ac aelodau o’r teulu ehangach ym mhrofiadau plentyn pan fo’n dysgu 
sgiliau sylfaenol. 
 

Fel rhan o’n gwaith gyda Chydwasanaeth Addysg Consortiwm Canol De Cymru byddwn yn datblygu dull cydweithredol gyda’n 
hawdurdodau lleol cyfagos o ran sut y bydd cymorth gyda sgiliau sylfaenol yn cael ei roi yn y dyfodol. Ar hyn o bryd rydym yn 
disgwyl i’r camau nesaf gael eu cadarnhau gan y Consortiwm. 
 

 

Mae gostwng nifer y disgyblion sy’n cael eu gwahardd o ysgolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn faes gwaith pwysig – os yw disgybl 
yn cael ei wahardd gall arwain at broblemau a fydd yn effeithio ar ansawdd bywyd y person ifanc hwnnw, gan gynnwys allgau 
cymdeithasol, diweithdra a throseddu. 
 

Fe wnaethom gwblhau ein holl gamau gweithredu arfaethedig, gan gynnwys adolygiad o’n protocol symudiadau ‘wedi’u rheoli’ a 
Chynlluniau Cymorth Bugeiliol. Roedd y cynlluniau hyn wedi’u bwriadu i osgoi gwaharddiadau parhaol trwy roi cymorth ychwanegol 
wedi’i deilwra i blant ag ymddygiad heriol. Mae enghreifftiau o gymorth o’r fath yn cynnwys atgyfeiriadau cynnar at asiantaethau 
cymorth a, lle y bo angen, trosglwyddo disgyblion i ysgol arall.  
 

Mae’r camau gweithredu hyn wedi cyfrannu at ostyngiad yn nifer y disgyblion a gafodd eu gwahardd o ysgolion uwchradd ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae nifer y gwaharddiadau parhaol am bob 1,000 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd wedi gostwng o 0.5 yn 

4.2 Gwella sgiliau sylfaenol ac allweddol i’r holl blant a phobl ifanc, yn enwedig o fewn grwpiau difreintiedig 

4.3 Gweithredu i ostwng nifer y gwaharddiadau o ysgolion 
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2011-12 2012-13 2011-12 2012-13

Ysgolion Cynradd Ysgolion Uwchradd

Canran presenoldeb disgyblion 

CBSP

Cymru

2011-12 i 0.4 yn 2012-13 (o bum disgybl i dri), sy’n is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 0.6. Yn yr un cyfnod, fe arhosodd y 
ganran o’r diwrnodau ysgol a gollwyd o ganlyniad i waharddiadau am gyfnod penodol mewn ysgolion uwchradd yn sefydlog, ar 
0.08%. Cafodd targedau 2012-13 eu cyrraedd ar gyfer y ddau ddangosydd yma. 
 

 

Mae gwella presenoldeb mewn ysgolion yn fater allweddol yr ydym yn canolbwyntio arno. Yn hanesyddol, mae cyfraddau 
presenoldeb yn y Fwrdeistref Sirol wedi bod yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol, ac mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn awyddus i 
fynd i’r afael ag ef gan fod ymchwil yn awgrymu y gall fod cydberthynas rhwng presenoldeb a chyrhaeddiad disgyblion lle bydd 
lefelau presenoldeb isel yn cael effaith niweidiol ar gyrhaeddiad disgybl. 
 
Yn 2012-13 bu gwelliant mewn presenoldeb yn yr ysgolion 
cynradd ac uwchradd o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol: 
cynyddodd presenoldeb mewn ysgolion cynradd o 93.3% i 
93.7% a chynyddodd presenoldeb mewn ysgolion uwchradd 
o 91.3% i 92.0%.  
 

Er bod y canlyniadau hyn yn galonogol, mae’r codiadau yn 
gyson â gwelliannau cenedlaethol ledled Cymru ac felly 
roedd y ddau ffigwr yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru yn 
2012-13 – presenoldeb o 93.9% mewn ysgolion cynradd a 
92.1% mewn ysgolion uwchradd. Dangosir hyn yn y graff 
gyferbyn. 
 

Roeddem wedi bwriadu cwblhau dadansoddiad manwl o 
ddata presenoldeb ysgolion, gyda’r nod o ddefnyddio’r 
wybodaeth i gyfarwyddo gwaith y Gwasanaeth Lles Addysg a 
thargedu adnoddau i ymateb i faterion penodol mewn 
ysgolion.  
 

Fe wnaethom gynnydd da mewn dadansoddi data ar draws y ddau faes allweddol canlynol: 
 

 absenoldeb anawdurdodedig, yn enwedig gwyliau 

4.4 Gweithredu i wella presenoldeb mewn ysgolion 
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 gwybodaeth am absenoldeb sy’n ganolbwyntio ar wahaniaethau rhwng clystyrau a grwpiau o ddisgyblion 
 

Rydym hefyd wedi dechrau gwaith ar ddatblygu gweithdrefn i ymdrin â cheisiadau i drosglwyddo a derbyn i ysgolion ar ganol 
blwyddyn. Ein nod yw gostwng nifer y symudiadau diangen rhwng ysgolion a lleihau i’r eithaf yr amhariad i ddisgyblion ac ysgolion. 
 

 

Yn 2012-13 fe weithredon ni’r holl geinciau arfaethedig yn y Fframwaith Sicrhau Ansawdd 14-19, a arweiniodd at y canlynol: 
 

 mwy o gyfleoedd i ddisgyblion 14-19 oed ennill cymwysterau mewn ystod ehangach o bynciau. Mae’r holl ysgolion uwchradd 
bellach yn darparu cyrsiau mewn cymwysterau achrededig ar gyfer gwaith, ac maent hefyd yn cynnig Cymhwyster 
Bagloriaeth Cymru ar lefelau sylfaen, canolradd ac uwch.  

 

 gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu prentisiaethau ar y cyd gyda ‘Sgiliau Adeiladu’, a fydd yn datblygu Academi Sgiliau i 
roi’r cyfle i bobl ifanc ennill cymwysterau galwedigaethol a phrofiad gwaith mewn cyrsiau megis bricio a gwaith plymwr.   

 

 nifer y cyrsiau lefel 3 (Safon Uwch neu gyfwerth) sydd ar gael yn cynyddu o 35 yn 2011-12 i 40 yn 2012-13.  
 

Fel a fwriadwyd, cafodd cyllid trwy Grant 14-19 Llywodraeth Cymru ei ddefnyddio i ddatblygu’r Consortiwm Opsiynau Ieuenctid o 
ddarparwyr yn y sector gwirfoddol a phartneriaid eraill. Mae hyn wedi cynyddu nifer y cyfleoedd dysgu heb fod yn ffurfiol o 
ansawdd. 
 

Mae grŵp newydd modelu’r cwricwlwm bellach wedi’i sefydlu a bydd meintiau grwpiau addysgu’n cael eu cytuno yn 2013-14. 
 

Cynhelir arolwg bob blwyddyn ymhlith y rhai sy’n gadael yr ysgol i ganfod faint o ddisgyblion nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant. Yn 2012-13, ein canlyniad ni o 6.4% oedd y perfformiad gwaethaf yng Nghymru ac roedd yn gynnydd o 4.4% o’i 
gymharu â’n canlyniad yn 2011-12. Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf yn dangos bod 97.2% o’r rhai a adawodd ein hysgolion 
wedi ymateb. Nid oes gwybodaeth gennym am y gyfradd ymateb mewn awdurdodau lleol eraill. 
 

 

Cafodd yr holl gynlluniau arfaethedig i ddatblygu TGCh mewn ysgolion yn ystod 2012-13 eu cwblhau. Roedd hyn yn cynnwys 
defnyddio grant o £700,000 gan ‘Dysgu yn y Gymru Ddigidol’ i ddatblygu isadeiledd TGCh mewn ysgolion.  
 

4.5 
Canlyn arni â’r cynllun gweithredu ar gyfer strategaeth 14-19 y Cyngor trwy wella llwybrau dysgu ôl-16, a gwella ein 
cyfleoedd dysgu ffurfiol a heb fod yn ffurfiol 

4.6 Rhoi TGCh effeithlon ac effeithiol ar waith ar draws yr holl ysgolion i hwyluso dysgu 
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Roeddem wedi bwriadu cyflwyno a gweithredu strategaeth TGCh i ysgolion yn ystod 2012-13. Cafodd y strategaeth ei 

chymeradwyo ond rydym wrthi’n trafod ei gweithredu gyda phob ysgol unigol yn ôl ei man cychwyn o ran TGCh, ei hanghenion a’r 

cyllid sydd ar gael iddi. Bydd hyn yn parhau yn ystod 2013-14. 

 

Yn 2012-13 fe wnaethom gwblhau dadansoddiad o anghenion dysgu i adnabod anghenion dysgu staff cymorth sy’n gweithio gyda 
disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Bydd yr hyfforddiant ei hun yn cael ei ddarparu yn ystod 2013-14. Y ddau faes 
cyntaf y bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio arnynt fydd rhoi cymorth i ddisgyblion ag anawsterau mathemategol ac Anhwylderau 
yn y Sbectrwm Awtistig. Yn ogystal â’r hyfforddiant hwn mae cymuned ddysgu broffesiynol wedi cael ei sefydlu i feithrin arferion 
dysgu cydweithredol ymhlith cyflogeion mewn ysgolion sy’n gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal (LAC).  
 

Er mwyn sicrhau bod proses sgrinio cynnar effeithiol ar waith i adnabod plant ag ADY, mae timau arbenigol wedi bod yn gweithio 
gydag ysgolion i ddatblygu erfyn mapio darpariaeth a fydd yn cael ei gyflwyno’n raddol yn ystod 2013-14. Bydd yr holl ddisgyblion a 
adnabyddir fel rhai ag anhawster dysgu, cyfathrebu neu ymddygiadol penodol yn cael eu rhoi ar gofrestr wedyn ar gyfer monitro ac 
adolygu. 
 

Fe wellodd y lefel cyrhaeddiad ar gyfer disgyblion LAC yng nghyfnod allweddol 4 yn 2012-13. Roedd 27 o bobl ifanc ym mintai 
2011-12, y darfu i dri ohonynt beidio ag ennill unrhyw gymhwyster cydnabyddedig ac y darfu i bedwar beidio ag ennill unrhyw 
gymwysterau TGAU. Mae hyn yn cymharu â 19 o bobl ifanc ym mintai 2012-13, lle enillodd 18 o ddisgyblion o leiaf un TGAU. O 
ganlyniad bu gwelliant yn y sgôr pwyntiau cyfartalog ar gyfer disgyblion LAC, a gynyddodd o 194 i 273, sy’n uwch na’r cyfartaledd 
ar gyfer Cymru, sef 221. 
 

Rydym yn cydnabod mai un maes y mae angen i ni wella’r perfformiad ynddo yw’r amser a gymerir i roi datganiad o angen 
addysgol arbennig (AAA) i blentyn. Mae’r ddau ddangosydd perfformiad a ddefnyddir i fonitro hyn yn dangos mai ein perfformiad ni 
yn 2012-13 oedd yr isaf yng Nghymru, lle’r oedd y ganran o’r datganiadau terfynol o AAA a roddwyd o fewn 26 wythnos gan 
gynnwys a heb gynnwys eithriadau’n 10.7% a 50% yn y drefn honno. 
 

Beth yw ein heriau ar gyfer 2013-14 a sut fyddwn ni’n ymateb? 
 

Un o’r prif heriau yr ydym yn eu hwynebu yw gwella cyrhaeddiad disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4 gan fod y safonau a 
gyflawnir gan ein plant a phobl ifanc yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Bu gwelliannau yn y dangosydd pynciau craidd a’r sgôr 
pwyntiau cyfartalog; fodd bynnag, mae’r gwelliannau hyn wedi bod yn is na’r cynnydd cyfartalog ledled Cymru. Mae manylion llawn 

4.7 
Rhoi’r Strategaeth Cynhwysiant Addysg ar waith trwy roi cymorth priodol i blant ag anghenion dysgu ychwanegol 
(ADY) a gwella cyfleoedd addysg a chyrhaeddiad ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 
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y ffyrdd y byddwn yn gwella safonau dros y blynyddoedd nesaf wedi’u cynnwys yn ein Cynllun Corfforaethol 2013-17, sy’n adeiladu 
ar nifer o gamau gweithredu allweddol sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad hwn megis y rhaglen moderneiddio ysgolion ac 
ehangu darpariaeth Dechrau’n Deg.  
 

Yn 2012-13 fe gynhaliodd ESTYN arolygiad o ansawdd ein gwasanaethau addysg. Y farn ar y cyfan oedd eu bod yn ‘ddigonol’ a 
daethpwyd i’r casgliad bod angen i ni wella deilliannau yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3, gwella presenoldeb mewn ysgolion, 
cryfhau prosesau hunanwerthuso, darparu gwybodaeth o ansawdd gwell ar gyfer aelodau etholedig a gostwng nifer y bobl ifanc 
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Rydym wedi paratoi cynllun gweithredu i fynd i’r afael â phob un o’r pwyntiau 
hyn yn ystod 2013-14. Er mai ‘digonol’ oedd y farn gan ESTYN, mae’n bwysig nodi bod y ganran o’n hysgolion a arolygwyd gan 
ESTYN ers 2010 a derbyn barn ar y cyfan sy’n nodi eu bod naill ai’n rhagorol neu’n dda yn 82%.  
 

Rydym yn disgwyl gostyngiadau pellach mewn cyllidebau yn ystod 2014-15 a fydd yn effeithio ar ein gallu i gyflawni’r rhaglen 
moderneiddio ysgolion gyfredol. Er mwyn paratoi ar gyfer hyn rydym wedi diwygio ein hamserlen ar gyfer prosiectau arfaethedig ac 
wedi adnabod yr holl ffynonellau cyllido ar gyfer 2014-15, sy’n cynnwys gwerthu safleoedd ysgolion am gyfanswm rhagamcanol o 
£11 miliwn. 
 

Rydym wedi canfod bod y galw am leoedd mewn ysgolion mewn rhai ardaloedd yn y Fwrdeistref Sirol yn uwch na’r cyflenwad 
cyfredol. Er mwyn mynd i’r afael â mater hwn rydym yn bwriadu adolygu ffiniau dalgylchoedd ysgolion yn ystod 2013-14. 
 

Mae niferoedd cynyddol o blant sy’n derbyn gofal a disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, sy’n rhoi pwysau cynyddol ar ein 
cyllideb. Mae’r rhain yn wasanaethau seiliedig-ar-alw y mae’n rhaid i ni eu darparu. Yr unig ffordd y gallwn ostwng costau posib yw 
trwy ymyrraeth gynnar effeithiol. Mae hyn yn golygu gweithio gyda theuluoedd sy’n wynebu anawsterau, mynd ati ar adeg gynnar i 
adnabod plant ag anghenion dysgu penodol a rhoi ar waith drefniadau cymorth effeithiol cyn bod eu problemau’n dod i fod yn fwy 
difrifol a chymhleth. 
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Thema Strategol Tri: Byw’n Iach 

 

 

 

  

Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym 

Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?  

 

Rydym am i bobl o bob oed yn y fwrdeistref 

fyw bywydau iach ac annibynnol  
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Amcan Gwella Pump – Gwella lles corfforol ac emosiynol trwy hybu ac ategu ffyrdd egnïol o fyw, 

cyfranogiad a dysgu 
 

Hunanasesiad 
 
Mae’r Amcan Gwella hwn wedi cael ei gyflawni’n bennaf, fel a ddangosir gan y canlynol: 
 

 
Mae’r holl gamau gweithredu allweddol ar gyfer yr Amcan Gwella hwn wedi cael eu cwblhau. Darperir manylion llawn ar y dudalen 
nesaf. 

                                                           
2
 Dim ond rhoi syniad y mae’r wybodaeth a ddarperir. Nid yw’n adlewyrchu’r sefyllfa yn 2012-13 gan nad yw’r data ar gael. Mae’r un peth yn wir am y mesurau sy’n 

ymwneud â phwysau geni a chyfraddau beichiogi. 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni 
Golau 
Traffig 

Mae disgwyliadau oes ar gyfer dynion a 
menywod lleol yn gwella 

Ar gyfer dynion, y disgwyliad oes cyfartalog yn 2010 oedd 76.8 o 
flynyddoedd, sy’n gynnydd o’i gymharu â 76.4 o flynyddoedd yn 2009. Ar 
gyfer menywod, y disgwyliad oes cyfartalog yn 2010 oedd 81.4 o 
flynyddoedd, sy’n gynnydd o’i gymharu ag 81.2 o flynyddoedd yn 2009.2 

 

Mae cyfraddau gordewdra (Mynegai Màs y Corff 
o 30 neu fwy) yn gostwng 

Mae’r cyfraddau gordewdra wedi bod yn gwella dros y blynyddoedd 
diwethaf, o 25% yn 2009 i lawr i 23% yn 2012. 

 
 
 

Mae’r gyfradd ysmygu ymhlith oedolion yn is 

Mae cyfraddau ysmygu wedi cynyddu, o 22.5% yn 2011 i 22.8% yn 2012. 
Fodd bynnag, ers 2007 mae cyfraddau ysmygu ymhlith oedolion yn y 
Fwrdeistref wedi aros yn gyson islaw’r cyfartaledd ar gyfer Cymru bob 
blwyddyn. 

 
 
 

Mae cyfradd y babanod â phwysau geni isel (llai 
na 2,500 gram) yn is 

Yn 2011, roedd cyfradd (nifer am bob 10,000) y babanod â phwysau 
geni isel yn 7.4. Roedd hyn yn welliant o’i gymharu â’r gyfradd o 7.7 yn 
2010. 

 
 
 

Mae’r gyfradd beichiogi yn yr arddegau (am bob 
1,000 o ferched) yn gostwng 

Ers 2008, mae cyfraddau beichiogi dan 18 wedi aros yn gyson yn uwch 
na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Mae ein cyfraddau hefyd wedi cynyddu 
o 40.4 yn 2010 i 41.1 yn 2011. 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Camau Gweithredu Allweddol 
 

 

Cafodd y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru yn 2010. Bwriad y ddeddfwriaeth yw sicrhau bod 
pobl yn gallu cael mynediad at wasanaethau cymorth iechyd meddwl priodol, derbyn gofal sy’n cael ei gydlynu gan berson penodol, 
yn cael mynediad uniongyrchol at wasanaethau ar ôl cael eu rhyddhau, a bod yr hawl i eiriolaeth annibynnol yn cael ei gwella. 
 

Rydym wedi ymateb i’r ddeddfwriaeth trwy ganolbwyntio ar Rannau un a dau o’r Mesur fel a ganlyn: 
 

Mae’r gwasanaeth iechyd meddwl sylfaenol (Rhan un) wedi hen ennill ei blwyf bellach yn ARC (Adferiad Rhwyddach yn eich 
Cymuned). Dechreuodd ar 1 Hydref 2012 mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth GIG Abertawe Bro Morgannwg ac 
asiantaethau yn y sector gwirfoddol ac mae’n darparu asesiadau iechyd meddwl cynhwysfawr, ymyriadau byrdymor, cyngor a 
gwybodaeth ac atgyfeiriad at wasanaethau iechyd eilaidd os yw’n angenrheidiol.  
 

Mae Rhan dau yn ei gwneud yn ofynnol bod gan yr holl bobl sy’n derbyn gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd Gynllun Gofal a 
Thriniaeth. Mae’r timau a rheolwyr Iechyd Meddwl Cymunedol wedi sicrhau bod cwblhau’r cynlluniau gofal a thriniaeth hyn yn 
flaenoriaeth ac wedi trefnu’u llwythi gwaith yn unol â hynny. Cafodd hyn ei fonitro gan reolwyr y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol. 
Pennwyd targedau gan Lywodraeth Cymru i gyrraedd 90% erbyn Mehefin 2013. Ar ddiwedd Mai 2013 y sefyllfa ledled ardal Bae’r 
Gorllewin (mae’r gwaith hwn yn cael ei ddatblygu a’i fonitro fel rhan o’r agenda gydweithredol) oedd bod cynllun ar waith ar gyfer 
92.8% o’r bobl hŷn a 95.4% o’r oedolion yr oedd gofyn rhoi cynllun iddynt, ac mae’r ddau ffigwr yn uwch na tharged Llywodraeth 
Cymru. 
 

Mae nifer o fentrau eraill i wella gwasanaethau iechyd meddwl yn cael eu datblygu trwy fenter gydweithredol Bae’r Gorllewin. Mae 
Strategaeth Iechyd Meddwl ar y cyd wedi cael ei chytuno gan yr holl bartneriaid ar draws rhanbarth Bae’r Gorllewin ac mae hon 
wedi blaenoriaethu camau gweithredu a deilliannau y mae angen canlyn arni â hwy i wella gwasanaethau iechyd meddwl ar draws 
y rhanbarth. 
 

Mae timau Iechyd Meddwl wedi bod yn cydweithio’n agos gyda phartneriaid yn y gwasanaeth tai, y gwasanaeth iechyd a’r trydydd 
sector i adnabod bylchau mewn llety. Rydym yn gweithio ar nifer o opsiynau o ran llety gyda’r Gwasanaeth Tai gan gynnwys 
datblygu llety â chwe uned yr hydref hwn i bobl ag anghenion cymhleth.  
 

 

5.1 Ategu gwasanaethau iechyd meddwl gwell i bobl o bob oed 
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Mae’r Strategaeth Lles Emosiynol yn rhan o strategaeth ehangach y Bwrdd Gwasanaethau Lleol, sef gwella lles emosiynol yr holl 
ddinasyddion yn y Fwrdeistref. Eleni, fe wnaethom adolygu a gweithredu cynllun gweithredu’r Strategaeth Lles Emosiynol gyda’n 
partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol, i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu mewn modd cydlynol a chyson. 
 

Gan ddefnyddio cynghorau ysgol fel grwpiau ffocws, fe ddechreuon ni godi ymwybyddiaeth o bolisïau gwrthfwlio cyfredol yn ystod 
haf 2013. Bydd rhanddeiliaid yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn y broses o ddatblygu strategaethau mewn perthynas â 
Pholisïau Gwrthfwlio i ddatblygu arfer da ymhellach. 
 

Rydym hefyd wedi sefydlu gwasanaethau arloesol i deuluoedd, megis Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) Bae’r 
Gorllewin a Cysylltu Teuluoedd. Fe wnaeth nifer y teuluoedd sy’n elwa o’r gwasanaethau hyn sy’n darparu dull ‘tîm o amgylch y 
teulu’ ddyblu bron, o 71 yn 2011-12 i 133 yn 2012-13. Roedd y ganran o’r teuluoedd a ddywedodd eu bod wedi elwa o’r 
gwasanaethau hyn y llynedd yn 68.8%. 
 

 

Rydym wastad yn ymegnïo i gynnwys pobl yn y broses o ddylunio a chyflenwi gwasanaethau i ddiwallu eu hanghenion. I wneud 
hyn rydym yn ceisio rhyngweithio â dinasyddion trwy gydol y flwyddyn gan ddefnyddio ystod o offer i ddod i wybod am eu 
hanghenion a’u profiadau o’n gwasanaethau. Mae enghreifftiau’n cynnwys: 
 

 yr holiaduron gofal cartref;  

 y grŵp ‘Dweud Eich Dweud’ a’r Fforwm Rhieni i bobl ag anableddau dysgu a’u teuluoedd;  

 yr arolygon ar gyfer blynyddoedd 6-9 (mewn ysgolion) i oleuo’r broses o gynllunio gwasanaethau byw’n iach ar gyfer plant a 
phobl ifanc; 

 cyfranogiad gan blant a phobl ifanc yn ystod cam cwmpasu’r Prosiect Comisiynu Gwasanaethau Eiriolaeth Rhanbarthol lle 
gofynnwyd iddynt a oeddent yn teimlo bod eu lleisiau’n cael eu clywed pan fo penderfyniadau’n cael eu gwneud a oedd yn 
effeithio ar eu bywydau; 

 cyfranogiad gan bobl ifanc yn y broses o ddatblygu’r Manylebau Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol ac Ymweliadau 
Annibynnol lle byddant yn rhan o’r broses o werthuso tendrau dros y misoedd nesaf. 

 

5.2 Gweithredu’r Strategaeth Lles Emosiynol 

5.3 
Gweithredu’r strategaeth gyfranogi i annog pobl, yn enwedig plant a phobl ifanc, i fod yn rhan o benderfyniadau 
sy’n effeithio arnynt 
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Mae ‘Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’ ar gyfer 2013-14 wedi cael ei drafftio, sy’n cynnwys mesurau pellach i gyrraedd y 
grwpiau ‘nas clywir yn aml’, yn ogystal ag i wella nifer y rhai sy’n cymryd rhan yn y Panel Dinasyddion a’i gyfansoddiad, gan 
gynnwys mynd ati i gynnwys pobl ifanc mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.  
 

 

Roedd ‘fframwaith deilliannau’ wedi cael ei ddatblygu gyda HALO Leisure (ein partneriaid ar gyfer darparu gwasanaethau hamdden 
a llyfrgelloedd). Mae’r fframwaith wedi cael ei ddefnyddio i oleuo’r blaenoriaethau yn ein cynlluniau busnes ar gyfer 2013-14.  
 

Rydym wedi cydweithio’n agos gyda phartneriaid i barhau â lefelau cyfranogiad yn y cynllun cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i 
wneud ymarfer corff. Yn 2012-13, roedd 1,741 o atgyfeiriadau gan feddygon teulu at y cynllun – roedd hyn yn uwch na’n targed o 
1,200 ar gyfer y flwyddyn. Bydd pwyslais yn 2013-14 ar adolygu rhaglenni cyflyrau cronig a chadw cyfranogwyr. 
 

Mae’r fenter ‘Dewch i Gerdded Cymru’ gyda Chwaraeon Cymru wedi cael ei rhoi ar waith, gyda chyfranogwyr yn y gymuned yn 
cymryd rhan yn rheolaidd mewn rhaglenni cerdded. Mae’r fenter wedi bod yn llwyddiant, ac mae nifer y cyfranogwyr sy’n defnyddio 
llwybrau cerdded gwell ac yn cyfranogi mewn rhaglenni ymarfer corff cymunedol wedi cynyddu: o 350 yn 2011-12 i dros 1,500 y 
llynedd. Mae’r rhaglen yn cael ei hariannu’n allanol ac mae cytundeb newydd yn cael ei dargedu ar gyfer 2013-14.  
 
Mae nifer y cyflogwyr yn y sector preifat sy’n ‘Bartneriaid Busnes Her 
Iechyd’ i ni wedi cynyddu fwy nag 20% ers y llynedd, o 51 o gyflogwyr a 
oedd wedi’u cofrestru yn 2011-12 i 65 yn 2012-13.  
 

Mae rhaglenni chwaraeon mewn ysgolion yn cael eu darparu mewn 
ysgolion cynradd ac uwchradd yn y Fwrdeistref Sirol gyda chymorth 
Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru ac mae cyllid pellach wedi cael 
ei sicrhau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. 
 

Rydym hefyd wedi bod yn cefnogi chwaraeon i bobl anabl trwy gynllun 
grantiau’r Gist Gymunedol. Mae’r cynllun, sy’n cael ei reoli gan y Cyngor 
ac yn cael ei gytuno gan banel o wirfoddolwyr gyda chymorth gan 
Chwaraeon Cymru, yn darparu hyd at £1,500 mewn cyllid i helpu clybiau 
a sefydliadau chwaraeon ar lawr gwlad i annog mwy o bobl leol i gymryd 
rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. 

5.4 Gweithio gyda phartneriaid i annog oedolion a phlant i fod yn fwy egnïol yn amlach trwy gydol eu bywydau 
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Cafodd y llyfrgell newydd ar gyfer Cwm Garw ei chwblhau ar amser a’i hagor i’r cyhoedd ar 2 Ebrill 2013. Mewn partneriaeth gyda 
HALO, mae oriau agor y llyfrgell wedi cael eu hymestyn o ddau ddiwrnod a hanner yr wythnos i bum niwrnod mewn amgylchedd 
modern newydd. Mae’n cynnig llyfrgell sy’n fwy o faint ac yn fwy modern, a bydd defnyddwyr yn elwa o oriau agor hirach, mwy o 
adnoddau ar gael i’w benthyca, mwy o gyfleoedd ar gyfer gweithgareddau cymunedol a dysgu a gwell cyfleusterau TGCh gan 
gynnwys cyswllt diwifr. 
 

Cafodd yr adleoliad gymorth ariannol ar ffurf grant ‘Llyfrgell Dysgu Cymunedol’ gan CyMAL, rhaglen gan Lywodraeth Cymru i 
ddarparu cyfleusterau llyfrgelloedd cyhoeddus modern i ddenu mwy o bobl i ddefnyddio’u gwasanaethau. 
 

Cafodd y gwaith gwella yng Nghanolfan FYWYD Y Pîl ei gwblhau erbyn haf 2013. Llwyddwyd i darfu gyn lleied â phosib ar 
weithgareddau arferol yn ystod y cyfnod y buwyd yn gwneud gwaith gwella yn y canolfannau hyn a dim ond gostyngiad bach a fu 
yn yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn (am bob 1,000 yn y boblogaeth), o 4,243 yn 2011 i 3,820 yn 2012-
13.    
 

Fe gynyddodd nifer y plant a gymerodd ran yn Her Ddarllen yr Haf y llynedd, o 58% yn cymryd rhan yn 2011-12 i 65% yn 2012-13. 
 

Ar gyfer gweithgareddau dysgu oedolion yn y gymuned, fe gyflawnon ni gyfraddau bodlonrwydd uchel ymhlith dysgwyr o 93% ar 
gyfer y flwyddyn academaidd a ddaeth i ben ym mis Awst 2012; dywedodd 84% o’r dysgwyr eu bod yn bendant wedi elwa o 
ddysgu, o’i gymharu â 74% y llynedd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 
Datblygu darpariaeth llyfrgelloedd yn seiliedig ar y model canolfan fywyd lle mae amrywiaeth o wasanaethau lles yn 
cael eu darparu dan yr unto 
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Ym mis Ebrill 2012, fe sefydlon ni bartneriaeth am 15 mlynedd gyda HALO Leisure Ltd i redeg ein canolfannau hamdden a phyllau 
nofio ar ein rhan, gyda’r nod cyffredinol o gynyddu presenoldeb ac annog pobl i fyw’n iach. Fe wnaethom hefyd ddatblygu sefydliad 
cymorth i athletwyr gyda HALO, a hwnnw’n rhoi hyfforddiant a chymorth ariannol i athletwyr. 
 

O ganlyniad i lwyddiannau gwych y genedl ym myd y campau 
haf diwethaf, buom yn dathlu ein mabolgampwyr Olympaidd a 
Pharalympaidd, o’r gorffennol a’r presennol, trwy’r arddangosfa 
‘Dilyn y Fflam’. Fe wnaethom hefyd sefydlu rhaglenni yn ein 
gwasanaethau Celfyddydau a Chwaraeon a Gweithgarwch 
Corfforol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athletwyr. 
 

Mae gwelliannau wedi cael eu cwblhau mewn cyfleusterau 
amrywiol o fewn y Fwrdeistref, gan gynnwys Canolfan Hamdden 
Pen-y-bont, Canolfan Chwaraeon Bracla a Chanolfan Hamdden 
Cwm Garw, i annog pobl i wneud mwy o ddefnydd o’n 
cyfleusterau hamdden. 
 

Mae ymweliadau (am bob 1,000 yn y boblogaeth) â’n 
canolfannau chwaraeon a hamdden wedi gostwng, o 9,520 yn 
2011-12 i 8,914 yn 2012-13 fel a ddangosir yn y graff gyferbyn. 
 

Cafodd oedi wrth gwblhau’r gwaith gwella yng Nghanolfan Hamdden Pen-y-bont effaith negyddol ar ein perfformiad yn 2012-13. 
Mae’r gwaith hwn i fod i gael ei gwblhau yn ystod 2013-14. Rydym yn rhagweld y bydd y cyfleusterau newydd yn cynyddu nifer yr 
ymweliadau dros y flwyddyn sydd i ddod. 
 

Trwy gydol y flwyddyn fe ddosbarthon ni gymorth ariannol, trwy raglen y Gist Gymunedol, i glybiau a sefydliadau i ddatblygu mwy o 
gyfleoedd i bobl gyfranogi mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Ymhlith y dyfarniadau diweddar roedd grant o £1,494 i Glwb 
Tenis Bwrdd y Felin Wyllt i’w wario ar offer newydd ac anfon hyfforddwyr ar gyrsiau hyfforddi. 
 
 

5.6 Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu gwell cyfleusterau hamdden ledled y Fwrdeistref Sirol 
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I helpu i wella iechyd a lles pobl yn y fwrdeistref, fe gyflawnon ni raglenni gwella iechyd wedi’u targedu i annog pobl i roi’r gorau i 
ysmygu, i’w hannog i beidio â chamddefnyddio alcohol ac i fwyta’n fwy iach, gan gynnwys: 
 

 Rhaglen Lles Corfforol ac Emosiynol Teuluoedd – mae holl elfennau’r rhaglen yn weithredol ac ar hyn o bryd yn cyrraedd 
targedau ariannol a thargedau o ran perfformiad.  

 Rhaglen Atal, Hybu ac Annibyniaeth ar gyfer Pobl Hŷn - mae holl elfennau’r rhaglen yn weithredol ac ar hyn o bryd yn 
cyrraedd targedau ariannol a thargedau o ran perfformiad. Cafodd cyfeiriadur o wasanaethau i bobl hŷn ei ddatblygu i ategu 
gweithgarwch cyfathrebu ac ymgysylltu. 

 

Mae nifer y bobl sy’n cyfranogi ym Mhrosiect Gordewdra Cwm Garw’n llawer uwch na’n disgwyliadau gyda 178 yn cyfranogi yn 
2012-13 – sydd bron ddwywaith gymaint â’r cyfanswm o 90 a ragamcanwyd. 
 
Beth yw ein heriau ar gyfer 2013-14 a sut fyddwn ni’n ymateb? 
 

Er gwaethaf y cynnydd a wnaethom ar y cyd, mae anghydraddoldebau iechyd sylweddol yn dal i fodoli yn y Fwrdeistref. Mae ein 
cyfraddau gordewdra a’n lefelau disgwyliad oes ar gyfer dynion a menywod yn dal i fod yn waeth na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru. 
Os nad yw’r Cyngor yn hybu ac yn annog ffyrdd iach o fyw a lles, bydd lles emosiynol a chorfforol ein dinasyddion yn dioddef. I 
wrthweithio hyn, byddwn yn amcanu at wella rhaglenni byw’n iach mewn cyfleusterau hamdden, ysgolion a chymunedau i annog 
pobl i gyfranogi mewn gweithgarwch corfforol. Byddwn hefyd yn gweithio gyda’r gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus a phartneriaid eraill 
i ddatblygu ymhellach brosiectau wedi’u targedu i helpu pobl i fynd i’r afael â materion iechyd a byw bywydau iach. 
 

Mae ein cyfradd ymwelwyr â llyfrgelloedd o 3,820 yn dal i fod yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 5,968 a hon oedd y gyfradd 
isaf yr hysbyswyd yn ei chylch yng Nghymru yn 2012-13. Wrth edrych tua’r dyfodol, rydym yn rhagweld y bydd nifer yr 
ymweliadau’n cynyddu yn 2013-14 wrth i ddefnyddwyr elwa o’r gwaith gwella sy’n cael ei wneud eleni, yn enwedig yn y llyfrgell 
newydd yng nghanol tref Pen-y-bont.   
 

Gellir ychwanegu at rôl llyfrgelloedd i ddarparu gwasanaeth mwy cydgysylltiedig mewn un lle, a gallwn sefydlu eu safle mewn 
rhwydwaith dysgu. Bydd hyn yn creu mwy o gyfleoedd i bobl gymryd camau tuag at ddysgu a datblygu sgiliau (yn enwedig mewn 
perthynas â llythrennedd, rhifedd a sgiliau TG) a chynyddu hunanhyder. 

5.7 Cymryd camau gweithredu i wella iechyd a lles pobl yn y Fwrdeistref Sirol 
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Amcan Gwella Chwech – Gweithredu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig effeithiol i 
ategu annibyniaeth, iechyd a lles 
 
Hunanasesiad 
 
Mae’r Amcan Gwella hwn wedi cael ei gyflawni, fel a ddangosir gan y canlynol: 
 

 
Mae’r holl gamau gweithredu allweddol ar gyfer yr Amcan Gwella hwn wedi cael eu cwblhau. Darperir manylion llawn ar y dudalen 
nesaf. 
 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni 
Golau 
Traffig 

Mae cyfradd (am bob 1,000 yn y boblogaeth) y 
bobl hŷn (65 oed a throsodd) sy’n cael cymorth 
yn y gymuned yn cynyddu 

Mae’r gyfradd wedi codi o 85.9 yn 2011-12 i 86.1 yn 2012-13. 

 

Mae mwy o ddinasyddion yn cael cymorth gan y 
tîm CIIS (Gwasanaethau Gofal Canolradd 
Integredig) 

Mae nifer y dinasyddion sy’n cael cymorth gan y Gwasanaethau Gofal 
Canolradd Integredig wedi codi fwy na 60%, o 680 yn 2011-12 i 1,112 
yn 2012-13. Roedd hyn ymhell uwchlaw ein targed ar gyfer y 
flwyddyn, sef 700 o ddinasyddion. 

 
 
 

Mae nifer (cyfanswm treigl) y gosodiadau 
Teleofal byw, agored yn cynyddu  

Cynyddodd nifer y gosodiadau Teleofal o 1,089 yn 2011-12 i 1,312 yn 
2012-13, a oedd yn uwch na’n targed tair blynedd o 1,000 o 
osodiadau. 

 
 
 

Cynnydd yn y ganran o’r cleientiaid Teleofal a 
oedd yn teimlo bod y gwasanaeth yn ei gwneud 
yn haws iddynt ymdopi yn eu cartref eu hunain 

Roedd 94% o’r cleientiaid yn teimlo bod y gwasanaeth Teleofal yn ei 
gwneud yn haws iddynt ymdopi yn eu cartref eu hunain yn 2012-13, 
sy’n gynnydd o’i gymharu â 93% yn 2011-12.  

 
 
 

Cynnydd yn y ganran o’r ystafelloedd  sy’n cael 
eu defnyddio yn y Cynllun Tai Gofal Ychwanegol, 
sy’n darparu cartrefi arbenigol ar gyfer pobl hŷn 

Fe gyflawnon ni gyfradd defnyddio o 100% ar gyfer yr ystafelloedd 
ychwanegol yn y cynllun, a oedd yn uwch na’n rhagolygon/targed o 
85% ar gyfer 2012-13. Bellach mae 39 o randai â cheginau ac 
ystafelloedd ymolchi modern. 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Camau Gweithredu Allweddol 
 

 

Rydym wedi gweithredu’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf, menter gan Lywodraeth Cymru sy’n amcanu at wella deilliannau i blant, 
pobl ifanc a theuluoedd, gan roi’r pwyslais ar waith atal ac ymyrryd yn gynnar ar gyfer teuluoedd, yn enwedig y rhai sydd mewn 
tlodi. Trwy gyllid Teuluoedd yn Gyntaf, rydym wedi penodi gweithiwr Cyswllt â Theuluoedd i ymuno â’r tîm e-ddysgu i gynnwys 
oedolion mewn gweithgareddau i wella’u sgiliau hanfodol. 
 

I hwyluso trefniadau gweithio cydgysylltiedig, fe wnaethom adolygu a diwygio ein model gwasanaeth i gynnwys y dimensiwn 
teuluol. Mae hwn wedi bod yn ddatblygiad hanfodol o ran dwyn gwahanol wasanaethau ynghyd a’r ffordd y maent yn asesu ac yn 
ymateb i anghenion. Mae’r model diwygiedig yn ategu datblygiad trefniadau gweithio mwy integredig rhwng asiantaethau. 
 

Mae dull ‘tîm o amgylch y teulu’ (TAF) hefyd wedi cael ei ddatblygu a’i roi ar waith dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys sefydlu 
Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) Bae’r Gorllewin a’r gwasanaeth Cysylltu Teuluoedd. 
 

Yn 2012-13, cafodd 133 o deuluoedd gymorth gan wahanol asiantaethau a gwasanaethau a fabwysiadodd ddull ‘tîm o amgylch y 
teulu’, ac fe aethpwyd y tu hwnt i’r targed o 50 o deuluoedd. O’r teuluoedd a gafodd gymorth yn ystod y flwyddyn, fe ymatebodd 
68% yn ffurfiol gan ddweud eu bod wedi elwa o’r gwasanaeth.  
 

Mae’r gwaith o ddatblygu’r Tîm Gweithio Integredig yn dal i fynd rhagddo ac mae’r tîm wedi bod yn llwyddiannus wrth ddatblygu 
system TGCh i ddarparu datrysiad ar gyfer Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) sydd newydd gael ei roi ar waith. Y llynedd, 
cafodd 85% o’r atgyfeiriadau JAFF eu rheoli o fewn y graddfeydd amser cytunedig, sy’n is na’r targed heriol o 90% y gwnaethom ei 
bennu i ni ein hunain.  
 

Fe wnaed peth cynnydd yn 2012-13 tuag at fod â phrotocolau cyfathrebu a rhannu gwybodaeth. Bydd hyn yn helpu i hwyluso 
trefniadau gweithio amlasiantaeth effeithiol trwy allu rhannu a defnyddio gwybodaeth bersonol a sensitif mewn ffordd ddiogel. 
 
 

 

6.1 
Canlyn arni â Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru, yn enwedig y Tîm o amgylch y Teulu (TAF) a 
Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) 
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Yn y flwyddyn ddiwethaf, fe ddatblygon ni ganolfan rheoli atgyfeiriadau integredig. Mae’r ganolfan yn darparu un pwynt mynediad ar 
draws y gyfundrefn iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn a phobl ag anableddau, gan ddarparu mynediad at gyngor, 
cymorth a gwasanaethau, gan gynnwys broceriaeth y trydydd sector.  
 

Y cam nesaf yn natblygiad y Tîm Adnoddau Cymunedol yw datblygu ac ehangu’r gwasanaeth nyrsio ymateb cynnar, i ategu a rhoi 
cymorth i’r gwasanaeth nyrsys ardal cymunedol. Mae gwaith paratoi ar gyfer integreiddio gwasanaethau nyrsys ardal i mewn i’r 
ganolfan rheoli atgyfeiriadau wedi dechrau, ac mae cynllun ar gyfer integreiddio llawn yn cael ei ddatblygu. 
 

Mae’r gwaith i ddatblygu’r timau rhwydwaith cymunedol iechyd a gofal cymdeithasol cwbl integredig hefyd yn mynd rhagddo fel a 
fwriadwyd. O fewn gwasanaethau’r Tîm Adnoddau Cymunedol, mae’r gwasanaethau galluogi ac ailalluogi’n darparu ymyrraeth 
fyrdymor i hybu annibyniaeth trwy osgoi derbyn i’r ysbyty neu ofal hirdymor. Mae’r gwasanaeth hefyd yn amcanu at wella gallu pobl 
sy’n byw gyda chyflyrau hirdymor i ofalu amdanynt hwy eu hunain ac osgoi cael eu derbyn i’r ysbyty lle bynnag y bo’n bosib. Mae 
nifer y dinasyddion sy’n cael cymorth gan y Tîm Adnoddau Cymunedol wedi cynyddu’n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf, o 680 
o bobl yn 2011-12 i 1,112 yn 2012-13.  
 

Rydym yn cydweithio mewn modd rhagweithiol gyda’r bwrdd iechyd i dargedu pobl yr effeithir arnynt gan fusgrellni, yn enwedig 
pobl hŷn, i gynyddu eu hannibyniaeth i’r eithaf trwy ddulliau galluogi ac Ailalluogi. 
 

Fe wnaethom hefyd sefydlu’r Tîm Integredig Annibyniaeth Gymunedol a 
Lles. Mae’r tîm yn darparu ymyriadau amlddisgyblaethol ar gyfer oedolion 
ag anghenion corfforol a synhwyraidd cymhleth ac afiechyd cyfyngol 
hirdymor er mwyn rhoi cymorth iddynt fyw bywyd mor llawn â phosib. 
 

Trwy’r cynlluniau a’r rhaglenni uchod, mae nifer y bobl hŷn sy’n cael 
cymorth yn y gymuned wedi cynyddu o 85.9 am bob 1,000 yn y boblogaeth 
yn 2011-12 i 86.1 yn 2012-13, sy’n uwch na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, 
sef 77.53 (gweler y siart). 
Rydym hefyd wedi gweithredu partneriaeth gyda’r Groes Goch i ddatblygu 
gwasanaeth broceriaeth y trydydd sector ar gyfer pobl ac arnynt angen 
cymorth i ailymgysylltu â’u cymunedau. Bydd effaith y gwasanaeth hwn yn 
cael ei fesur yn ystod 2013-14. 

6.2 Dod â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd ar gyfer pobl hŷn a phobl sy’n anabl yn gorfforol 
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Mae’r gwaith i adnewyddu un adain ym Mryn y Cae ym Mracla wedi cael ei gwblhau ac fe agoron ni’r uned ailalluogi â chwe gwely 
ym mis Mai 2012. Mae’r gwasanaeth hwn yn galluogi pobl i gael eu rhyddhau o’r ysbyty i amgylchedd arbenigol a chefnogol er 
mwyn adfer digon o allu corfforol a hyder i ddychwelyd yn ddiogel i’w cartref eu hunain, neu i benderfynu a yw gofal preswyl yn 
briodol iddynt hwy. Mae’r gwasanaeth yn darparu rhaglenni asesu ac ailalluogi amlddisgyblaethol parhaus gyda chymorth 24 awr 
dros gyfnod cytunedig o hyd at chwe wythnos. 
 

Mae’r uned ailalluogi’n parhau i fod yn rhan allweddol o wasanaethau’r tîm adnoddau cymunedol. Mae cyfraddau meddiannu wedi 
mynd y tu hwnt i’r targedau disgwyliedig gan eu bod yn rhedeg ar gyfradd o tua 90%. Mae ystyriaeth yn cael ei rhoi yn awr i unrhyw 
waith pellach i ddatblygu’r cyfleuster fel rhan o’r cam nesaf o ddatblygu ac integreiddio cymunedol. 
 

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaethom gynyddu’r ddarpariaeth gwelyau ar gyfer pobl â dementia yng Nglan yr Afon yn 
Ynysawdre, gan sicrhau bod gennym y gallu i’n cleifion gael y gofal a’r cymorth gofynnol. Mae’r breswylfa’n darparu ystod o 
wasanaethau gofal preswyl, dydd a seibiant ar gyfer pobl hŷn, ac mae wedi bod yn canolbwyntio’n fwyfwy ar ofal dementia dros y 
blynyddoedd diwethaf. 
 

Mae’r rhaglen adnewyddu wedi darparu gwelyau ar gyfer 30 o bobl â dementia ac mae’n galluogi’r trigolion i fwynhau mwy o 
fynediad a rhyddid i symud o gwmpas y cartref a’i erddi. Fe wnaeth y gwaith hefyd sefydlu ardaloedd ‘tawel’, amgylchedd byw â 
chod lliw a fydd yn helpu trigolion i ddod o hyd i’w ffordd o gwmpas y cartref, ystafell fwyta wedi’i gwella ac ardal newydd i 
ymwelwyr.  
 

Ym mis Ebrill 2012, fe ddechreuodd gwasanaeth gofal cartref galluogol ar gyfer pobl â dementia. Mae unigolion ac arnynt angen 
mwy o gymorth ar ôl derbyn y gwasanaeth gofal cartref galluogol yn cael eu hatgyfeirio at frocer sy’n hwyluso pecyn o ofal gyda 
darparwr annibynnol neu drwy wasanaeth mewnol.  
 

Rydym wedi cael canmoliaeth uchel yng ‘Ngwobrau Gofal Cymdeithasol 2013’, sy’n wobrau cenedlaethol, am ein gwaith ar y cyd 

gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, i ddarparu hyfforddiant mewn gofal dementia arbenigol ar gyfer staff. Mae 

6.3 
Hwyluso’r drefn o ryddhau’n gynnar o’r ysbyty trwy ddarparu amgylchedd ym Mryn y Cae ym Mracla lle gall pobl 
adennill eu hannibyniaeth trwy gymorth therapiwtig cyn dychwelyd adref 

6.4 Cynyddu gwasanaethau i bobl â dementia yng Nglan yr Afon yn Ynysawdre 
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mwy na 12,000 o gyflogeion, o staff cartrefi gofal i weithwyr gofal cymdeithasol, wedi cael yr hyfforddiant ac mae’r prosiect 

partneriaeth eisoes wedi gwneud ei farc yn ein cymunedau. Mae’r gwaith wedi arwain at atgyfeiriadau mwy amserol at 

wasanaethau arbenigol ar gyfer y rheiny sydd mewn angen ac mae wedi gwella ansawdd bywyd i bobl â dementia diolch i ofal 

cyson, a hwnnw’n ofal o ansawdd da. 

 

 

Mae timau ac arferion gweithio’n dod ynghyd trwy sefydlu canolbwyntiau/rhwydweithiau cymunedol amlasiantaeth. Mae’r 
canolbwyntiau/rhwydweithiau wedi cael eu lansio fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol a chyflenwi’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol gorau posib i drigolion. Mae’r 
canolbwyntiau/rhwydweithiau ar gyfer gwahanol gyfluniadau o wasanaethau’n cael eu sefydlu mewn ardaloedd ledled y 
Fwrdeistref:   

 Canolbwynt/Rhwydwaith Cymunedol y Gorllewin yng Nghanolfan Fywyd y Pîl ar gyfer Gwasanaethau Plant, Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd – agorwyd ym mis Mehefin 2013 

 Canolbwynt Cymunedol y Gogledd yn Y Dderwen ar gyfer Gwasanaethau Plant – agorwyd ym mis Awst 2013  

 Rhwydwaith Cymunedol y Gogledd ym Mryncethin (ar gyfer Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd 
 – agorwyd ym mis Ionawr 2013 

 Rhwydwaith Cymunedol y Dwyrain yn Sunnyside ar gyfer Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd – 
 agorwyd ym mis Mehefin 2013 

 

Fe ddatblygon ni gysylltiadau cryfach a pherthnasoedd cydweithio mwy ffurfiol gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot, Dinas a Sir 
Abertawe a Bwrdd Iechyd PABM fel rhan o Gydweithrediad Rhanbarthol Bae’r Gorllewin. Fel rhan o’r berthynas gydweithio hon, fe 
wnaethom lunio Strategaeth Gwybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Gofalwyr mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg. 
 

Mae’r broses o integreiddio gwasanaethau’r GIG a gofal cymdeithasol wedi cael ei hategu ymhellach trwy hwyluso symudiad Tîm 
Ardal y Bwrdd Iechyd Lleol i mewn i un o adeiladau’r Cyngor. Mae trefniadau gweithio integredig o fewn yr awdurdod wedi cael eu 
gwella hefyd. Mae’r tîm diogelu wedi bod yn gweithio gyda’r tîm gofal iechyd hirdymor i ddatblygu dull integredig o fonitro gofal 
mewn cartrefi preswyl a nyrsio. 
 

6.5 Darparu timau ardal integredig o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
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Rydym wedi sefydlu Grŵp Strategaeth Pontio a chreu llwybr pontio ar y cyd. Mae’r Grŵp Strategaeth Pontio’n adolygu’r protocol 
pontio amlasiantaeth, yn diwygio ein Llwybr Gofal ac yn datblygu arweiniad i rieni/gofalwyr sy’n adlewyrchu’r llwybr diwygiedig. 
Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud yn awr yng nghyd-destun rhaglen iechyd a gofal cymdeithasol Bae’r Gorllewin. Mae cwblhau 
llwybr anabledd dysgu’n flaenoriaeth uchel i’r Cyngor a’n partneriaid, a bydd ffrwd gwaith yn cael ei sefydlu i ganlyn arni â hyn.  
 

Bydd trafodaethau pellach gydag asiantaethau partner yn cael eu cynnal mewn perthynas â chyflwyno Canllawiau newydd ar Ofal 
Parhaus i Blant a Phobl Ifanc Anabl trwy’r Grŵp Strategaeth Plant a Phobl Ifanc Anabl, i sicrhau dull parhaus. 
 

Fe wnaethom hefyd gymryd rhan yn ddiweddar mewn adolygiad annibynnol o’r gwasanaeth anableddau dysgu, a amlygodd nifer o 
feysydd lle ceir arfer da a fydd yn cael ei fabwysiadu yn ein cynlluniau a’n rhaglenni wrth edrych tua’r dyfodol. 
 

 

Mewn cydweithrediad â Chynghorau Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, fe wnaethom lansio Gwasanaeth Integredig Cymorth i 
Deuluoedd (IFSS) Bae’r Gorllewin, i ddarparu gwasanaethau ar gyfer y teuluoedd sydd fwyaf mewn angen, yn enwedig y rheiny 
sy’n profi problemau camddefnyddio sylweddau a thrais domestig gan rieni. Daeth y gwasanaeth yn weithredol ar 1 Chwefror 2013 
a dechreuodd dderbyn atgyfeiriadau ar unwaith.  
 

Trwy sefydlu’r tîm amlasiantaeth, Cysylltu Teuluoedd, rydym 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.  
 

Trwy’r gwasanaethau hyn, rydym wedi gallu targedu’r teuluoedd mwyaf cymhleth yn y Fwrdeistref i achosi newid cadarnhaol. Mae 
nifer y teuluoedd sy’n elwa o gymorth dwys i deuluoedd a ddarperir gan y tîm Cysylltu Teuluoedd a’r Gwasanaeth Integredig 
Cymorth i Deuluoedd wedi dyblu bron, o 71 yn 2011-12 i 133 yn 2012-13. 
 

Mae’r cynlluniau a’r gwasanaethau hyn wedi cyfrannu at ein gwneud yn llwyddiannus wrth ostwng nifer y plant sy’n cael eu 
hatgyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol gyda phryderon eu bod yn cael eu hesgeuluso neu eu cam-drin, o 391 yn 2011-12 i 
lawr i 302 yn 2012-13. 
 
 
 
 

6.6 
Gwella’r cymorth i bobl ifanc ag anableddau fel eu bod yn cael profiad pontio esmwyth rhwng eu harddegau a 
bywyd fel oedolion 

6.7 Gostwng nifer y plant ag anghenion cymhleth sy’n cael eu hatgyfeirio 
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Beth yw ein heriau ar gyfer 2013-14 a sut fyddwn ni’n ymateb? 
 

Ar unrhyw adeg benodol yn ein Bwrdeistref, bydd rhyw 3.5 y cant o’r boblogaeth yn derbyn gofal cymdeithasol gan y Cyngor a’n 
partneriaid. Gall y gofal amrywio o ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed i roi help ymarferol gyda thasgau byw beunyddiol neu 
roi cymorth i bobl fel eu bod yn gallu bod yn annibynnol. Her bellach yw Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2013, 
a allai gynyddu disgwyliadau’r cyhoedd ar adeg pan fo cyllidebau eisoes yn gostwng ac adnoddau eisoes wedi’u hymestyn.   
 

Os na fyddwn yn gwella’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu cyflenwi, byddwn ni, ochr yn ochr â’n partneriaid, yn methu ag 
ymateb i’r heriau sylweddol a gyflwynir gan ddisgwyliadau uchel o du’r cyhoedd, cyllideb sydd wedi’i hymestyn gyda llai o gyllid 
grant, a phoblogaeth sy’n hŷn ac sydd â phroblemau iechyd mwy cymhleth. Mewn ymateb i’r her yma, byddwn yn gweithio gyda 
Bwrdd Iechyd PABM i barhau i ddatblygu’r Ganolfan Rheoli Atgyfeiriadau Integredig.  
 

Byddwn hefyd yn ceisio datblygu ymateb mwy effeithiol a chymesur i angen unigolyn trwy asesu pobl dim ond pan fo’u 
hamgylchiadau’n dynodi bod angen hynny arnynt, gan sicrhau eu bod yn derbyn y lefel fwyaf priodol o wybodaeth, cymorth a gofal.  
 

Os byddwn yn methu â datblygu gwasanaethau ymyrryd yn gynnar ac ataliol o ansawdd uchel, gan gynnwys cymorth lleol 
amlasiantaeth, gallai hyn arwain at gynnydd yn nifer y plant sydd mewn perygl neu’n derbyn gofal. Gallai hefyd arwain at anghenion 
mwy cymhleth a difrifol ymhlith plant a phobl ifanc a’u teuluoedd. Byddai hyn yn cynyddu’r galwadau ar wasanaethau sy’n rhoi 
cymorth i blant a phobl ifanc agored i niwed a’u teuluoedd. Mae gwasanaethau ymyrryd yn gynnar ac ataliol ar draws asiantaethau 
lluosog yn hollbwysig. 
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Thema Strategol Pedwar: Cyfleoedd Newydd 

 

 

 

  
Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym 

Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?  

 

Rydym am i bobl yn y fwrdeistref gael 

mynediad at gyfleoedd gwaith a gallu 

gwireddu eu potensial a’u 

huchelgeisiau  
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Amcan Gwella Saith – Rhoi cymorth i’n cymunedau a buddsoddi ynddynt i hybu twf economaidd, 
adnewyddu ffisegol a chynaliadwyedd 
 

Hunanasesiad 
 

Mae’r amcan gwella hwn wedi cael ei gyflawni’n bennaf. Mae’r amgylchedd economaidd yn parhau i fod yn heriol ac mae wedi 
cyfyngu ar effaith y camau gweithredu yr ydym wedi’u cymryd mewn perthynas â chyfraddau incwm a chyflogaeth, fel a ddangosir 
isod: 
 

 

Mae’r mwyafrif o’r camau gweithredu allweddol ar gyfer yr Amcan Gwella hwn wedi cael eu cwblhau. Darperir manylion llawn ar y 
dudalen nesaf. 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur llwyddiant? Sut wnaethom ni 
Golau 
Traffig 

Mae ein cyfradd cyflogaeth yn gwella 
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 Gwerth Ychwanegol Crynswth (GVA) y pen wedi 
gwella. (Mae GVA yn fesur o faint economi ardal) 

Cynyddodd GVA o £15,182 yn 2010 i £15,440 yn 2011. Nid yw’r 
ffigyrau ar gael eto ar gyfer 2012. 

 
 
 

Mae’r Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario (GDHI) y 
pen wedi cynyddu. (Mae GDHI yn mesur lefel yr incwm 
i’w wario sydd ar gael i aelwydydd.) 

Cynyddodd GDHI o £13,648 yn 2010 i £14,007 yn 2011.  Nid 
yw’r ffigyrau ar gael eto ar gyfer 2012. 

 
 
 

Gostyngiad yn y gyfran o’r boblogaeth 16 oed y 
cofnodwyd Nad Ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na 
Hyfforddiant (NEET)  

Mae’r ganran o’r rhai a adawodd yr ysgol ym mlwyddyn 11 y 
gwyddys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 
wedi cynyddu o 4.4% yn 2011 i 6.4% yn 2012.  

 
 
 

Gostyngiad yng nghyfradd y plant sy’n byw mewn 
aelwydydd heb waith 

Gostyngodd cyfradd y plant sy’n byw mewn aelwydydd lle nad 
oes unrhyw un yn gweithio o 20.4% yn 2011 i 17.5% yn 2012.   

 

 

 

Gostyngiad yn nifer y plant sy’n byw mewn aelwydydd 
incwm isel (60% neu lai o’r incwm canolrifol) 

Mae’r ganran o’r plant sy’n byw mewn aelwydydd incwm isel 
wedi gostwng o 23.1% yn 2009 i 22.7% yn 2011.  Nid yw’r 
ffigyrau ar gael ar gyfer 2012. 
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Cynnydd mewn perthynas â’r Camau Gweithredu Allweddol 
 

 

Cafodd yr holl waith arfaethedig i greu marina ym Mhorthcawl ei gwblhau yn unol â’r 
amserlen. Mae sgwâr cyhoeddus newydd yn cael ei ddatblygu hefyd, a fydd yn cysylltu’r 
marina, y maes parcio a chanol y dref.  
 

Mae’r gwaith dylunio ar gyfer gwyriad priffordd The Portway wedi cael ei wneud ac mae’r 
broses i gaffael contract ar gyfer y briffordd a’r isadeiledd cysylltiedig wedi cael ei 
chynnal hefyd. Mae prosiect y briffordd hefyd ar y trywydd iawn i gael ei gwblhau yn 
2015.  
 

Fe wnaethom gynnydd da yn 2012-13 gyda’r gwaith ailddatblygu yng nghanol tref 
Maesteg (a ddangosir gyferbyn), a gwblhawyd cyn y dyddiad cwblhau arfaethedig, sef 
Mehefin 2013. Mae’r gwelliannau’n cynnwys 14 uned farchnad newydd, ardal aros dan 
do newydd yn yr orsaf fysiau, a sgwâr cyhoeddus newydd sy’n darparu lleoliad canolig ar 
gyfer digwyddiadau a pherfformiadau. 
 

Mae ein Rhaglen Datblygu Gwledig yn rhoi cymorth i gymunedau lleol ddatblygu a chyflawni eu cynlluniau gweithredu cymunedol 
eu hunain, a datblygu twristiaeth wledig. Yn 2012-13 cafodd targedau’r Rhaglen Datblygu Gwledig eu cyrraedd yn unol â’r 
amserlen ac rydym wedi ymgeisio am estyniad i’r cynllun. 
 

Cafodd yr holl welliannau arfaethedig i ganol tref Pen-y-bont eu cwblhau gan gynnwys y gwelliannau yn Heol Merthyr Mawr, Yr 
Ochr Rad a Heol y Llys ac fe ddatblygodd gwaith yn Heol y Dderwen. Penodwyd y contractwr ar gyfer gwelliannau yn Stryd Nolton 
a’r Rhiw, ac mae’r gwaith i ddylunio ardal adwerthu Lôn yr Ysgawen bron â chael ei gwblhau.  
 

Yn 2012-13 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); mae hyn yn unol â ffigwr cyfartalog y DU, sef gostyngiad o 3% yn 2012. 
Cyfrannodd nifer o ffactorau at y gostyngiad, gan gynnwys y dirwasgiad a lefelau cynyddol o siopa ar y Rhyngrwyd. Yn 2012 bu 
cynnydd o 49,267 yn nifer yr ymwelwyr â Phorthcawl, o 2,650,733 yn 2011 i 2,700,000 yn 2012. 
 

 

7.1 Parhau i adfywio ein trefi a chymunedau ein cymoedd trwy’r amryw fentrau a grantiau sydd ar gael 
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Mae’r strategaeth sgiliau’n cynnwys ystod o fesurau ar lefel gymunedol, sydd wedi’u bwriadu i addysgu sgiliau sylfaenol a 
galwedigaethol a meithrin hyder. Yr amcan yw helpu pobl sy’n ddi-waith ar hyn o bryd i gael gwaith, i ymgymryd â dysgu pellach 
neu gyfleoedd gwirfoddoli. Ym mhob achos fe aethom y tu hwnt i’n targedau ar gyfer 2012-13 ac fe gyflawnon ni’r llwyddiannau 
canlynol:   
 

 Llwybrau Cyflogaeth: 45 oedd ein targed ac fe wnaethom recriwtio 46 o hyfforddeion. O’r rhain aeth 25 ymlaen i gael 
cyflogaeth. 

 Fe wnaeth clybiau gwaith Partneriaeth Cyswllt Cyflogwyr Pen-y-bont ar Ogwr helpu cyfanswm o 165 o bobl i gael swyddi. 

 Rhoddodd contractwyr ac isgontractwyr ar safle newydd y Porth i’r Cymoedd leoliadau i 17 prentis (pedwar oedd ein targed) 
ac 16 o hyfforddeion (dau oedd ein targed), gan gynnwys y rheiny trwy gysylltiadau â Choleg Pen-y-bont a’r Prosiect 
Arfordirol sy’n rhoi cymorth i bobl 16+ sy’n cael anhawster dod o hyd i waith oherwydd afiechyd neu anabledd.  

 Fe ddechreuodd 58% o’r cyfranogwyr yng Nghanolfan Sgiliau Adeiladu Caerau brofiad gwaith (50% oedd ein targed) ac fe 
aeth 42% ymlaen i gael cyflogaeth (40% oedd ein targed). 

 

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf fe ganolbwyntion ni ar y mentrau canlynol i gryfhau busnesau lleol a chynyddu nifer y swyddi sydd ar 
gael:   
 

 Y Gronfa Fuddsoddi Leol – Gall busnesau wneud cais am grant i gwrdd â 40% o gost buddsoddi mewn offer cyfalaf, 
meddalwedd arbenigol, dylunio gwefannau, costau marchnata ac adnewyddu safleoedd diwydiannol er mwyn gwella’u 
busnes a sicrhau neu gynyddu nifer y swyddi y maent yn eu cynnig. Yn 2012-13 fe ddosbarthon ni grantiau a oedd yn 
gyfanswm o £185,856 i roi cymorth i 116 o fusnesau presennol ac un fenter gymdeithasol. Fe wnaethom hefyd helpu 33 o 
bobl i sefydlu busnesau newydd. Ar y cyfan, fe greodd y gronfa fuddsoddi leol dros 275 o swyddi yn 2012-13. 

 Blagur Gwyrdd/ buddsoddi mewn microfusnesau – Ym mis Awst 2012 fe ddechreuon ni ein menter Blagur Gwyrdd i roi 
cymorth i fusnesau mewn rhannau gwledig o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Fe ddarparon ni grantiau bychain a 
chyngor i ficrofentrau sy’n cyflogi naw neu lai o bobl ac sydd â throsiant o lai na £2 filiwn. O fewn wyth mis cyntaf y prosiect, 
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.  

7.2 Gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod y strategaeth sgiliau’n cael ei chyflawni 

7.3 Parhau i gefnogi a darparu mentrau grantiau sy’n cryfhau’r economi leol ac yn cynyddu nifer y swyddi sydd ar gael 
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 Datblygu Economaidd Cymunedol De Ddwyrain Cymru (SEWCED) – Cynllun grantiau yw hwn sy’n rhoi cymorth i fentrau 
cymdeithasol sy’n bodoli er mwyn rhoi cymorth i’r gymuned, ac mae’n ailfuddsoddi’r elw yn y busnes neu’r gymuned yn 
hytrach na’i roi i’w randdeiliaid. Yn 2012-13 fe ddyfarnon ni £383,265 mewn cyllid i un fenter gymdeithasol newydd a saith 
menter gymdeithasol sefydledig. Hyd yma, mae SEWCED wedi creu 12.38 o swyddi. 
 

 

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu arweiniad ar gyfer datblygu yn y dyfodol yn y Fwrdeistref Sirol. Rydym wedi paratoi’r 
cynllun a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i gael ei archwilio. Mae ar y trywydd iawn i gael ei fabwysiadu fel y cynllun terfynol gan y 
Cyngor ym mis Rhagfyr 2013.   
 

Yn y flwyddyn ddiwethaf fe wnaethom ystyried 84% o’r ceisiadau cynllunio o fewn 8 wythnos, gan fynd y tu hwnt i’r targed 
cenedlaethol o 80% a’n targed lleol o 82%. Yn 2012-13 ein perfformiad ni oedd y gorau yng Nghymru ar gyfer ceisiadau mawr a 
benderfynwyd o fewn 13 wythnos (68%), a chafodd 100% o’r ceisiadau cynllunio eu cymeradwyo ar y cynnig cyntaf. 

 

 
Mae’r holl gamau gweithredu yn y strategaeth wedi cael eu cwblhau, gan gynnwys: 
 

 rhoi cymorth dysgu unigol a chymorth arall i blant a phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;  
 

 darparu ystod well o gyfleoedd dysgu hyblyg i gynnal diddordeb plant a phobl ifanc mewn gweithgareddau dysgu; a 
  

 bod â dull cyffredin a system rheoli data newydd i helpu i adnabod a chadw mewn cysylltiad â phobl ifanc ac arnynt angen 
cymorth.   

 

Er gwaethaf yr holl gamau gweithredu a gymerwyd gennym, fe gynyddodd y ganran o’n disgyblion a adawodd yr ysgol ar ddiwedd 
blwyddyn 11 ac y gwyddys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol i 6.4%, sy’n 
golygu ein bod wedi methu â chyrraedd ein targed o 4% a’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer 2012 o 4.2%. Fodd bynnag, 
gostyngodd y ganran o’r bobl ifanc a adawodd yr ysgol a hwythau’n 16 oed heb gymhwyster cydnabyddedig, o 1.5% yn 2011-12 i 
0.26% yn 2012-13. Roedd hyn yn well na’n targed o lai nag 1.5%. 

7.4 Darparu fframwaith cynllunio cadarn i roi arweiniad o ran datblygu yn y dyfodol 

7.5 
Gweithredu strategaeth y Cyngor i ostwng nifer y plant a phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant (NEET ) 
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Rydym yn gweithio gyda’r holl ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a'r uned cyfeirio disgyblion yn 
y Fwrdeistref Sirol i’w helpu i ennill gwobr Marc Gyrfa Cymru am Wella Ansawdd yn Barhaus. 
Bydd hyn yn helpu i wneud yn siŵr ein bod yn mynd ati’n gyson i geisio gwella’r ffyrdd yr ydym yn 
darparu addysg ac arweiniad gyrfaoedd i baratoi’r bobl ifanc ar gyfer byd gwaith a 
chyflogadwyedd, er enghraifft trwy weithgareddau menter, profiad gwaith a chysylltiadau â 
chyflogwyr. 
 

Yn 2012-13, enillodd pump o’n hysgolion uwchradd a dwy ysgol arbennig Farc Gyrfa Cymru am Wella’n Barhaus, a hwythau’n 
ymuno ag Ysgol Annibynnol St Johns a’r Uned Cyfeirio Disgyblion. Roedd hyn yn is na’n targed o ddeg ysgol yn 2012-2013. 
Effeithiwyd ar y cynnydd gan y broses i ailstrwythuro Gyrfa Cymru felly bydd angen i ni barhau i weithio ar hyn yn 2013-14.   

 

 
Yn ystod 2012-13, fe adolygodd y Cyngor ei ddull mewn perthynas â phrentisiaethau er mwyn cynyddu’r cyfleoedd i bobl ifanc, yn 
enwedig pobl ifanc sy’n gadael gofal.  
 

Ym mis Ebrill 2013, fe gytunodd y Cabinet i sefydlu bwrdd prosiect i ganlyn arni â nifer o gamau gweithredu i ddatblygu ystod fwy o 
gymorth a chymorth mwy cydgysylltiedig ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl mawr o beidio â chamu ymlaen i gyflogaeth na 
hyfforddiant, gyda ffocws arbennig ar y rheiny sy’n derbyn gofal neu’n gadael gofal.   
 

Mae’r bwrdd prosiect wedi cael ei sefydlu ers hynny, ac mae ei aelodaeth a briff y prosiect, gan gynnwys graddfeydd amser, wedi 
cael eu cytuno. Bydd adroddiad ar gynnydd yn cael ei ddarparu ar gyfer y Cabinet yn hydref 2013.  

7.6 Sicrhau cyngor diduedd i bobl ifanc 14-16 oed 

7.7 
Cynyddu’r cyfleoedd i’n plant sy’n derbyn gofal, gan gynnwys datblygu ymhellach yr ymwneud â’r gweithle (profiad 
gwaith, lleoliadau, hyfforddeiaethau, prentisiaethau) i bobl ifanc sy’n gadael gofal 
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Beth yw ein heriau ar gyfer 2013-14 a sut fyddwn ni’n ymateb? 
 
Mae effaith y dirywiad economaidd parhaus yn cael ei theimlo yng nghanolau ein trefi gan fusnesau ac unigolion fel ei gilydd. Mae’n 
effeithio ar ein dangosyddion deilliannau ar gyfer cyflogaeth ac incwm gan fod llai o swyddi ar gael neu’n cael eu creu. Mae hefyd 
yn dwyn goblygiadau i bobl ifanc, sy’n wynebu gostyngiad yn nifer y cyfleoedd sydd ar gael iddynt. 
 

Mewn ymateb i hyn, byddwn yn parhau â’n gwaith i roi cymorth i fusnesau lleol presennol a rhoi anogaeth i sefydlu rhai newydd i 
ysgogi ein heconomi leol a chreu mwy o gyfleoedd cyflogaeth. I’r perwyl hwn, mae’r prosiect Blagur Gwyrdd wedi cael ei ymestyn 
tan ddiwedd 2014. 
 

Byddwn yn parhau i weithredu i helpu pobl ddi-waith i gael swyddi drachefn neu ymgymryd â hyfforddiant, ac i ostwng nifer y rhai 
sy’n gadael yr ysgol ac nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Byddwn yn parhau i weithio gydag ysgolion i’w helpu i 
ennill gwobr Marc Gyrfa Cymru am Wella Ansawdd yn Barhaus er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael cyngor perthnasol 
ynghylch eu dyfodol. Byddwn yn parhau i ymdrechu i gynyddu nifer ac argaeledd y cyfleoedd sydd ar gael i’n pobl ddi-waith.  
 

Y bygythiad mwyaf yr ydym yn ei wynebu wrth roi cymorth i’n cymunedau a buddsoddi ynddynt er mwyn hybu twf economaidd, 
adnewyddu economaidd a chynaliadwyedd yw toriadau i gyllidebau. Mae nifer fawr o’r gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r amcan 
gwella hwn yn dibynnu ar gyllid allanol, cryn dipyn ohono gan Lywodraeth Cymru. Mae dyfodol peth o’r cyllid yma’n ansicr wrth i 
gyllidebau a’r adnoddau sydd ar gael ostwng yn fwyfwy. 
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Gorffennol Clodfawr a Mannau Gwyrdd 

 

 
  

Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym 

Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?  

 

Rydym am i gymunedau lleol ac ymwelwyr 

fwynhau a chael budd o 

amgylchedd naturiol ac adeiledig 

y fwrdeistref 
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Amcan Gwella Wyth – Rheoli a hyrwyddo ein hamgylchedd naturiol a hanesyddol 
 
Hunanasesiad  
 

Rydym wedi cyflawni’r amcan hwn yn bennaf, yn seiliedig ar y data sydd ar gael:  
 

 
Mae’r mwyafrif o’n camau gweithredu allweddol ar gyfer yr Amcan Gwella hwn wedi cael eu cwblhau. Darperir manylion llawn ar y 
dudalen nesaf. 
 
 
 

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni 
Golau 
Traffig 

Mae allyriadau carbon deuocsid wedi gostwng   
Mae ein hallyriadau carbon deuocsid wedi gostwng, o 16,623 yn 
2011-12 i 15,757 yn 2012-13. 

 

Mae’r ôl troed ecolegol wedi gwella 

Rydym yn mesur ein hôl troed ecolegol yn ôl cyfanswm yr hectarau 
global am bob person sy’n angenrheidiol i gynnal lefelau treuliant a 
chynhyrchu gwastraff presennol. Mae’r diweddariad diweddaraf yn 
2005-06 a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru’n awgrymu bod ein 
perfformiad yn cyfateb i’r cyfartaledd cenedlaethol o 4.4.  

 
 
 

Mae cyfradd glendid priffyrdd a thir perthnasol yn 
gwella 

Bu gwelliant yn y ganran o’n priffyrdd a thir perthnasol a arolygwyd ac 
a roddwyd mewn dosbarth sy’n cynrychioli safon glendid uchel neu 
dderbyniol, o 97.7% yn 2011-12 i 98.5% yn 2012-13.   

 
 
 

Gostyngiad yng nghyfradd y gwastraff trefol sy’n 
cael ei anfon i safleoedd tirlenwi 

Ni yw’r Cyngor sy’n perfformio orau yng Nghymru ar gyfer y 
dangosydd hwn. Yn 2012-13, 16.7% oedd y ganran o’r gwastraff 
trefol a oedd yn cael ei gasglu a’i anfon i safleoedd tirlenwi.  

 
 
 

Mae safleoedd hanesyddol a naturiol yn cael eu 
gwarchod 

Yn 2012-13, dau oedd nifer yr adeiladau hanesyddol nad oeddent 
mewn perygl mwyach neu a oedd mewn llai o berygl. Nid oes data 
cymaradwy o flynyddoedd blaenorol.  
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Cynnydd mewn perthynas â’r Camau Gweithredu Allweddol 
 

 

Yn 2012-13 fe gyflawnon ni ein cynllun i ddatblygu arweiniad Isadeiledd Gwyrdd, tirlun a bioamrywiaeth i ategu’r Cynllun Datblygu 
Lleol (CDLl) newydd a’r broses gynllunio. Mae Isadeiledd Gwyrdd yn rhwydwaith o fannau gwyrdd a glas a nodweddion 
amgylcheddol eraill o ansawdd uchel a all ddwyn llu o fanteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn agos at y lle y mae 
pobl yn byw ac yn gweithio. Mae’r CDLl, sydd wedi cael ei gymeradwyo fel cynllun ‘cadarn’ gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn 
cynnwys polisïau penodol ar y materion hyn.  
 

I adeiladu ar y polisïau yn y CDLl, fe wnaethom gynnydd hefyd wrth ddatblygu Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA), sy’n ymhelaethu 
ar y polisïau yn y CDLl ac yn rhoi canllawiau mwy manwl ar faterion tirlun, bioamrywiaeth ac Isadeiledd Gwyrdd. Pwrpas y rhain yw 
codi ymwybyddiaeth o’r dull Isadeiledd Gwyrdd wrth reoli datblygu a rhoi arweiniad i ddatblygwyr i sicrhau y rhoddir ystyriaeth 
briodol i ddiogelu ein tirlun a bioamrywiaeth pan fo ceisiadau cynllunio’n cael eu gwneud. 
 

 

Mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn un o’r prif foddion i bobl fwynhau mynediad at gefn gwlad. Yn 2012-13 fe wnaethom gwblhau’r 
holl gynlluniau arfaethedig i wella ein rhwydwaith Hawliau Tramwy, a oedd yn cynnwys gwelliannau i 9.6 milltir o lwybrau ac 1.9 
milltir o lwybrau newydd.  
 

Roedd y cynlluniau’n cynnwys gwelliannau i arwynebau ac adeileddau ar Hawliau Tramwy cyhoeddus ym Melin Ifan Ddu, 
Blaengarw, Pen-y-bont, Cwm Ogwr a Threlales. Fe gyfrannodd hyn at welliant yn y ganran o’n rhwydwaith Hawliau Tramwy 
cyhoeddus yr ystyrid ei bod yn hawdd i’w defnyddio (yn seiliedig ar sampl o 5%), a gynyddodd o 88% yn 2011-12 i 90% yn 2012-13 
ac a oedd yn uwch nag unrhyw ganlyniad arall yng Nghymru. 
 

Fe wnaethom gwblhau’r broses o resymoli’r rhwydwaith Hawliau Tramwy yn Safle Adfer Golchfa Maesteg sydd wedi arwain at 
rwydwaith gwell o lawer o Hawliau Tramwy cyhoeddus ac at greu dau lwybr ceffylau newydd. Fe wnaethom ddechrau gwaith hefyd 
ar resymoli’r rhwydwaith Hawliau Tramwy yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip. 
 

Ym mis Mai 2012 fe agorwyd Llwybr Arfordir Cymru gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru. Fe ddilynon ni hyn yn Awst 2012 
gyda’n digwyddiad llwyddiannus ni ein hunain i lansio llyfryn a thaflen sy’n manylu ar y rhan o Lwybr Arfordir Cymru sydd ym Mhen-
y-bont ar Ogwr. 

8.1 
Datblygu arweiniad isadeiledd gwyrdd i ategu’r Cynllun Datblygu Lleol, gyda ffocws ar ddiogelu ein tirlun a 
bioamrywiaeth a cheisio cyflawni manteision lluosog ar raddfa dirweddol 

8.2 Parhau i wella mynediad at gefn gwlad agored, yr arfordir a chymunedau 
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Yn 2013 fe enillodd y Cyngor Wobr y Faner Werdd (safon ragoriaeth genedlaethol ar gyfer man 
hamdden gwyrdd) am y tro cyntaf ar gyfer Parc Llesiant Maesteg. Trwy gynllun a elwir yn Llynfi 
Llonydd, a gydariannwyd gan Lywodraeth Cymru, mae llwybrau newydd, pompren, ardal eistedd 
newydd ac ardal barcio well wedi cael eu darparu yn y parc. Trwy ddarparu cyfleoedd ychwanegol ar 
gyfer teithiau cerdded pleserus i ffwrdd oddi wrth ffyrdd a’r amgylchedd diwydiannol lleol, rydym yn 
gobeithio annog mwy o bobl i ymweld â’r parc a chymryd rhan mewn mwy o weithgarwch corfforol. 
Enillwyd Gwobr y Faner Werdd hefyd am y drydedd flwyddyn yn flynyddol ar gyfer Llyn y Diffeithwch 
ym Mhorthcawl.   
 

Fe wnaed cynnydd pellach i weithredu newidiadau i’r trefniadau glanhau a gofalu ar gyfer pafiliynau chwaraeon ledled y Fwrdeistref 
(a fydd yn arwain at arbediad o £100,000 y flwyddyn), er ei bod yn annhebygol bellach y bydd y trefniadau’n cael eu rhoi ar waith 
yn llawn tan hydref 2013. 
 

Er bod y Gwasanaeth Parciau wedi derbyn nifer o fyfyrwyr profiad gwaith, lleoliad hyfforddiant trwy’r Gwasanaethau Oedolion, a 
myfyriwr ‘Llwybrau i Brentisiaeth’ o Goleg Pen-y-bont, ni wnaethom gyflawni ein cynlluniau i benodi prentis llawn-amser. 
 

 

Bu ein cynnig yn 2012-13 i Gronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF) ar gyfer cynllun Menter Treftadaeth Treflun (THI) Porthcawl yn 
llwyddiannus, gan gynyddu ein cyfanswm i bum cynllun Menter Treftadaeth Treflun gan gynnwys 2 ym Maesteg a 2 ym Mhen-y-
bont. Roedd Porthcawl yn un o 12 yn unig o Fentrau Treftadaeth Treflun a gymeradwywyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn 
2012-13, sy’n golygu ein bod wedi sicrhau mwy o gynlluniau Menter Treftadaeth Treflun nag unrhyw awdurdod lleol arall yng 
Nghymru ac mai dim ond Glasgow sydd wedi sicrhau’r un faint â ni ledled y DU. Mae Menter Treftadaeth Treflun Pen-y-bont yn dal 
i gael ei defnyddio gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri fel enghraifft o arfer gorau. 
 

Fe wnaethom ysgogi £580,000 mewn cyllid gan y sector preifat, gan fynd y tu hwnt i’n targed o £440,000. 
 

Roeddem yn bwriadu adnewyddu chwe eiddo â chyllid Menter Treftadaeth Treflun yn 2012-13, ac fe wnaethom gwblhau pedwar 
ohonynt, ac mae’r pumed cynllun wedi cael ei gymeradwyo. Fe wnaethom hefyd adnewyddu pedwar adeilad gwag er mwyn eu 

8.3 Parhau i wella mynediad at ardaloedd hamdden anffurfiol a ffurfiol 

8.4 Parhau i wella a gwarchod ein hamgylchedd a’n treftadaeth adeiledig 



60 
 

defnyddio unwaith eto fel a fwriadwyd, darparu pedwar gweithdy hyfforddiant cadwraeth, a chyflawni cyfradd bodlonrwydd o 100% 
ar gyfer gwasanaeth a chymorth (4/4). 
 

 

 

Mae Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Carbon Deuocsid yn gynllun gorfodol ledled y DU sydd wedi’i fwriadu i wella 
effeithlonrwydd ynni a gostwng carbon deuocsid mewn sefydliadau mawr yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Fe wnaethom 
gwblhau’r holl gamau gweithredu mewn perthynas â’r cynllun yn 2012-13 a oedd yn cynnwys datblygu polisi a chynllun gweithredu 
ynni. Fe wnaethom hefyd benodi Rheolwr Ynni ym mis Ionawr 2013 a fydd yn gyfrifol am weithredu rhaglen rheoli ynni a charbon 
dros bum mlynedd. Bydd elfennau o’r rhaglen hon yn cael eu hintegreiddio i mewn i’r Strategaeth Newid Hinsawdd gorfforaethol. 
 

Fe barhaodd gwaith i osod technoleg Darllen Mesuryddion Yn Awtomatig (AMR) ar gyfer mesuryddion nwy a gosod mesuryddion 
deallus ar gyfer trydan ar draws ein hadeiladau; erbyn 31 Mawrth 2013 roedd AMR/Mesuryddion Deallus mewn tua 40% o’n 
hadeiladau. Y manteision yw bilio cywir yn seiliedig ar ddarlleniadau gwirioneddol yn hytrach nag amcangyfrifon, y gallu i broffilio 
ynni ar draws ein hadeiladau a chynorthwyo gydag adrodd ar allyriadau carbon deuocsid.  
 

Fe gyflawnon ni ostyngiadau mewn allyriadau carbon deuocsid (o 16,623 yn 2011-12 i 15,757 yn 2012-13. Fe wnaethom fonitro 
ansawdd aer ar gyfer mân ronynnau a Nitrogen Deuocsid mewn lleoliadau o amgylch y Fwrdeistref yn 2012-13 i sicrhau ein bod yn 
cydymffurfio â safonau cyfredol yn unol â’r fframwaith Rheoli Ansawdd Aer Lleol. Mae’r data’n dangos nad oes unrhyw arwyddion 
bod unrhyw achosion arwyddocaol o dorri’r amcanion ansawdd aer. Bydd Adroddiad Cynnydd Ansawdd Aer ar gyfer Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei gynhyrchu yn 2013. 
 

 

Fe gynhalion ni ymgyrchoedd marchnata ac ymgyrchoedd yn y cyfryngau i roi cyhoeddusrwydd i ystod o ddigwyddiadau a 
gweithgareddau adfywio yn ystod 2012-13, a oedd yn cynnwys ‘MashUp’, ‘Shake Ramble & Role’, datblygu’r Ochr Rad, ‘Feastival’, 
prosiect celf y farchnad dan do, harbwr Porthcawl, ‘SplashUp’ a Marchnad Maesteg. Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i MashUp, 
Feastival a SplashUp trwy daflenni a phosteri dwyieithog a hysbysebion yn y Glamorgan Gazette a’r Gem. Cafodd Feastival a 
SplashUp eu hysbysebu hefyd ar Bridge FM yn ystod yr wythnos cyn y digwyddiadau a chafodd baneri ar eu cyfer eu gosod ledled 
Pen-y-bont ar Ogwr.  
 

Fel rhan o ymgyrch Cefn Gwlad Arfordir Treftadaeth Morgannwg buom yn gweithio mewn partneriaeth gydag adran dwristiaeth Bro 

Morgannwg i hyrwyddo’r Fwrdeistref fel cyrchfan i dwristiaid ledled y DU a’r byd. O fis Mawrth 2011 i fis Mawrth 2013, cafodd 

8.6 Gwella effeithlonrwydd ynni, gostwng allyriadau yn yr holl brif weithgareddau gweithredol, a monitro ansawdd aer 

8.5 
Cyflawni gweithgareddau cyfathrebu a marchnata cryf a mesuradwy yn enwedig mewn perthynas â phrosiectau i 
adfywio canolau trefi ac atyniadau allweddol y fwrdeistref 
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80,000 o arweinlyfrau gwyliau eu cynhyrchu a’u dosbarthu ledled y DU a’r byd gan alluogi darllenwyr i weld yr hyn sydd i’w wneud 

a’i weld, ble i fynd yn Sir Pen-y-bont a ble i aros mewn llety wedi’i raddio (gan Croeso Cymru). Rydym hefyd yn gweithio i 

hyrwyddo’r Fwrdeistref gyda Croeso Cymru  (www.visitwales.co.uk) a’r Cymoedd (www.thevalleys.co.uk).  
 

O ganlyniad, fe wnaethom ddenu 3.55m o ymwelwyr i’r Fwrdeistref, a’r rheiny’n cyfrannu £282.8m i’r economi leol, sy’n gynnydd o’i 
gymharu â’r cyfanswm o £268.84 yn 2011-12. Bu cynnydd hefyd yn nifer y bobl a gyflogir yn y diwydiant twristiaeth, o 4,197 yn 
2011-12 i 4,255 yn 2012-13. Mae ymchwil feincnodi i www.thevalleys.co.uk yn datgelu bod yr ymgyrch yn cyrraedd deilliannau 
disgwyliedig o ran newid canfyddiadau am y Cymoedd a chreu ymwybyddiaeth o’r ymgyrch. 
 

 

Fe bennodd Llywodraeth Cymru dargedau ailgylchu heriol ar gyfer awdurdodau lleol yn eu Strategaeth Wastraff yn 2009 ‘Tuag at 
Ddyfodol Diwastraff’, gan gynnwys cyfradd ailgylchu a chompostio o 70% erbyn 2025. Rydym wedi bod yn gweithio mewn 
partneriaeth gyda’n contractwr gwasanaethau gwastraff May Gurney i wneud gwelliannau pellach tuag at gyrraedd y targedau hyn. 
Mae hyn yn cynnwys cyfradd ailgylchu a chompostio o 57.1% yn 2012-13, a oedd yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 52.26%. 
Roedd y ganran o wastraff trefol (gwastraff o gartrefi yn bennaf) a anfonwyd i safleoedd tirlenwi yn 16.7%, a oedd hefyd yn well 
na’n targed o 24% - hwn oedd y perfformiad gorau yng Nghymru. 
 

Yn 2012-13 fe gyflawnon ni ein cynlluniau i gwblhau ystod o weithgareddau 
hysbysebu i godi ymwybyddiaeth o ailgylchu yn y Fwrdeistref, a oedd yn cynnwys 
defnyddio’r cyfryngau, papurau newydd a radio lleol. Mae llwyddiant y bartneriaeth 
gyda May Gurney wedi cael ei gydnabod gan ddinasyddion a ninnau wedi ennill y 
Wobr Werdd glodfawr yng Ngwobrau Arwyr Lleol Bridge FM 2012. 
 

Rhoddodd Arolwg y Panel Dinasyddion ym mis Ionawr 2013 gyfradd bodlonrwydd 
o 83% ar gyfer ailgylchu a gwastraff, a hon oedd y gyfradd bodlonrwydd uchaf 
ymhlith y gwasanaethau a gafodd eu cynnwys yn yr arolwg. 
 

Mae cynnydd da wedi cael ei wneud gyda Chastell-nedd Port Talbot ar fesurau i 
wella’r trefniadau ar gyfer trin gwastraff yn y Ganolfan Adfer Deunyddiau ac Ynni 
(MREC) yn Nhwyni Crymlyn. Bydd y trafodaethau manwl hyn yn parhau yn ystod 2013-14. 
 
 

8.6 
Parhau i gyflawni gwelliannau o flwyddyn i flwyddyn mewn perthynas ag ailgylchu i sicrhau ein bod yn cyrraedd y 
targed a osodwyd gan Lywodraeth Cymru 

http://www.visitwales.co.uk/
http://www.thevalleys.co.uk/
http://www.thevalleys.co.uk/
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Beth yw ein heriau ar gyfer 2013-14 a sut fyddwn ni’n ymateb? 
 

Os na fyddwn yn cyrraedd y targedau gwaredu gwastraff heriol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru byddwn yn cael dirwyon, gan 
gynnwys cosbau o £200 y dunnell os byddwn yn methu â chyrraedd targedau’r lwfans tirlenwi. 
 

Er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd y targedau hyn mae angen i ni gydweithio gyda chynghorau eraill i ddatblygu cyfleusterau trin 
gwastraff newydd a sicrhau ein bod yn ailgylchu ac yn compostio cymaint â phosib o’n gwastraff. Yn 2013-14 byddwn yn parhau i 
weithio gyda chynghorau eraill yng nghonsortiwm Gwastraff De Orllewin Cymru ar brosiect i gaffael cyfleuster treulio anaerobig 
rhanbarthol erbyn 2017-18. Bydd y cyfleuster newydd hwn yn trin yr holl wastraff bwyd o gartrefi sy’n cael ei gasglu yn Ne Orllewin 
Cymru. Byddwn hefyd yn parhau i rannu syniadau o ran arfer gorau ym maes gwastraff trwy Grŵp Gwastraff Cymdeithas Syrfewyr 
Sirol Cymru. 
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Llywodraethu Corfforaethol 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beth ydym yn ei ddymuno i bobl ym 

Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?  

 

Rydym am i bobl yn y fwrdeistref elwa o 

Gyngor sy’n gofalu am bawb 

mewn modd teg, wastad yn 

uchelgeisiol, er lles ein 

dinasyddion a ddydd ar ôl dydd 

yn mynd ar drywydd 

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

Hunanasesiad 
 

Mae’r Amcan Gwella hwn wedi cael ei gyflawni yn bennaf, fel a ddangosir gan y canlynol: 
 

 

Mae’r mwyafrif o’r camau gweithredu allweddol ar gyfer yr Amcan Gwella hwn wedi cael eu cwblhau. Darperir manylion llawn ar y 

dudalen nesaf.  

Sut ddywedon ni y byddem yn mesur 
llwyddiant? 

Sut wnaethom ni? 
Golau 
Traffig 

Bydd gwasanaethau’n cael eu darparu o fewn y 
gyllideb y cytunwyd arni 

Yn 2012-13 fe arweiniodd ein gwariant ar y cyfan o’i gymharu â’r 
gyllideb am y flwyddyn at arbediad o £170,000. 

 

Bydd arbedion effeithlonrwydd yn cael eu 
cyflawni 

Yn 2012-13 roedd gwerth yr arbedion effeithlonrwydd a gyflawnwyd 
yn £4.84 miliwn, a oedd yn is na’r targed o £4.9 miliwn. 

 
 
 

Bydd gennym system cyflogau a graddio sy’n 
seiliedig ar egwyddorion cydraddoldeb a chyflog 
cyfartal 

Cafodd ein cynigion terfynol ar gyfer system cyflogau a graddio 
newydd eu cytuno gyda’r undebau llafur ym mis Rhagfyr 2012. Fe 
roddon ni’r system newydd ar waith ym mis Medi 2013. 

 
 
 

Nifer cyfartalog y diwrnodau sy’n cael eu colli o 
ganlyniad i absenoldeb oherwydd salwch am bob 
gweithiwr CagALl (Cyfwerth ag Amser Llawn)  

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

 
 
 

Bydd nifer y cwynion ffurfiol yn is Gostyngodd nifer y cwynion o 62 yn 2011-12 i 58 yn 2012-13. 
 

 

 

Bydd cyfradd bodlonrwydd dinasyddion yn gwella 
Ar y cyfan, mae cyfraddau bodlonrwydd dinasyddion (ar gyfartaledd 
ar draws pob math o gyswllt gyda’r Cyngor) wedi cynyddu ers y 
llynedd, o 72.73% yn 2011-12, i 73.48% yn 2012-13. 

 



65 
 

Cynnydd mewn perthynas â’r Camau Gweithredu Allweddol 
 

 
Fe ddisodlodd Cydwasanaeth Addysg Canol De Cymru y Gwasanaeth Addysg a Gwella Ysgolion 
(ESIS) ar 1 Medi 2012. Mae’n darparu gwasanaeth gwella ysgolion ar gyfer Cynghorau Pen-y-bont 
ar Ogwr, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Bro Morgannwg. Nod y Cydwasanaeth 
Addysg yw gwella safonau addysgol ar draws y pum awdurdod lleol, sy’n cynnwys dros 400 o 
ysgolion a thros 140,000 o ddisgyblion. 
 

Er mwyn sicrhau bod y Cydwasanaeth Addysg yn cyflenwi gwasanaeth effeithiol sy’n cynnig ansawdd a gwerth am arian mae 
angen i ni sicrhau bod trefniadau llywodraethu da wedi’u sefydlu. Mae hyn yn cynnwys datblygu strwythur neu fframwaith eglur o 
rolau a chyfrifoldebau i holl aelodau’r bartneriaeth ar gyfer meysydd megis monitro cyllidebau, cyflenwi gwasanaethau ac adrodd ar 
berfformiad.  
 

Yn 2012-13 fe sefydlon ni gydbwyllgor a strwythur llywodraethu fel a fwriadwyd. 
 

 

Mae a wnelo comisiynu â deall anghenion ac ymateb yn effeithiol iddynt. Ar gyfer plant a phobl ifanc mae hyn yn golygu bod angen 
i nifer o ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol a chymunedol gydweithio. Rydym wedi datblygu model 
comisiynu sy’n canolbwyntio ar ddeilliannau a hwn bellach yw cyfrwng cyflawni allweddol Strategaeth Comisiynu Pen-y-bont ar 
Ogwr ar gyfer plant a phobl ifanc.  
 

Ym mis Ionawr 2012, fe ddechreuon ni weithio fel comisiynydd arweiniol a rheolwr prosiect ar gyfer prosiect comisiynu 
amlasiantaeth rhanbarthol i ddatblygu a gweithredu gwasanaeth eiriolaeth broffesiynol annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc 
agored i niwed. Fe ymrwymodd pum awdurdod lleol a dau fwrdd iechyd i’r prosiect yn wreiddiol. Yn dilyn yr ymarfer cwmpasu, 
Caerdydd, Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr yw’r unig gynghorau sydd ar ôl ac wedi gwneud ymrwymiad i barhau â’r prosiect. 
Mae’r prosiect hwn ar ddechrau’r cyfnod caffael ar hyn o bryd a disgwylir y bydd yn cael ei gwblhau yn ystod 2013-14. 
 

9.1 
Gweithio gydag awdurdodau lleol eraill yng Nghanol De Cymru i gytuno ar y trefniadau llywodraethu ar gyfer 
cydweithio (y cydwasanaeth addysg newydd) 

9.2 
Datblygu ein trefniadau comisiynu ar gyfer gwasanaethau plant a phobl ifanc a chwblhau’r broses o ddatblygu a 
chyflwyno ein pecynnau cymorth i ategu trefn effeithiol ac effeithlon ar gyfer comisiynu gwasanaethau 
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Pwrpas y tîm cyfraith fasnachol cydweithredol newydd yw cryfhau’r trefniadau cydweithio rhwng y saith Cyngor sy’n cydweithio i 
gyflenwi cydwasanaethau cyfreithiol: Pen-y-bont ar Ogwr, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys 
ac Abertawe.  
 

Yn 2012-13 aethom ati’n llwyddiannus i recriwtio Prif Gyfreithiwr Rhanbarthol ar gyfer y cyd-dîm cyfraith fasnachol. Fodd bynnag, ni 
fuom yn llwyddiannus wrth recriwtio i swyddi’r Cyfreithiwr ac Uwch Gyfreithiwr ac felly bydd y swyddi’n cael eu hail-hysbysebu yn 
ystod 2013-14.   
 

Mae cyflawniadau’r cydweithrediad hwn hyd yma’n cynnwys gwefan grŵp arbenigol, hyfforddiant wedi’i gaffael ar y cyd, a 
chytundeb fframwaith caffael ar y cyd ar gyfer cyfreithwyr a chwnsel allanol. Mae cyfanswm cost y gwasanaeth am bob 1,000 yn y 
boblogaeth wedi gostwng o £12,639 yn 2010-11 i £8582 yn 2012-13. 
 

 

Fel cyflogwr rydym yn ymrwymedig i dalu cyflogau i’r holl gyflogeion mewn modd teg a chyfiawn ac rydym wedi cynnal ymarfer 
Gwerthuso Swyddi i gyrraedd y nod hwn. Mae hyn wedi cynnwys datblygu cynigion ar gyfer strwythur cyflogau newydd a 
newidiadau i delerau ac amodau. Cafodd ein cynigion terfynol eu cytuno gyda’r undebau llafur ym mis Rhagfyr 2012, a chafodd 
Cydgytundeb ei lofnodi ar 17 Ebrill 2013. Rydym wrthi’n gweithredu’r newidiadau ar hyn o bryd. 
 

 

Y Cynllun Partneriaethau Integredig Sengl 2013-17 ‘Sir Pen-y-bont Ynghyd’ yw’r cynllun cyntaf o’i fath ar gyfer y Fwrdeistref ac 
mae’n nodi camau gweithredu sydd wedi’u bwriadu i wella bywydau pobl sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn y sir. Mae’n 
integreiddio’r prosesau ar gyfer cynllunio gwasanaethau lleol, yn lliflinio trefniadau gweithio mewn partneriaeth ac yn cryfhau rôl 
strategol ac atebolrwydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol. Mae’n disodli cynlluniau blaenorol megis y Cynllun Plant a Phobl Ifanc, y 
Cynllun Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles a’r Cynllun Diogelwch Cymunedol. 
 

Mewn ymateb i Ganllawiau Llywodraeth Cymru, a oedd yn rhoi pwyslais cynyddol ar ddata a thystiolaeth i danategu prosesau 
cynllunio a chyflawni, fe gynhaliodd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol asesiad anghenion ar y cyd i adnabod y blaenoriaethau ar gyfer y 

9.3 Datblygu tîm cyfraith fasnachol cydweithredol ar y cyd â chwe awdurdod sy’n bartneriaid i ni 

9.4 Gweithredu’r system cyflogau a graddio newydd sy’n seiliedig ar waith a wnaed yn y prosiect Gwerthuso Swyddi 

9.5 Datblygu Cynllun Partneriaethau Integredig Sengl newydd 
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Cynllun Partneriaethau Integredig Sengl – ‘Sir Pen-y-bont Ynghyd’. Cafodd yr asesiad anghenion strategol ei gyhoeddi ym mis 
Mehefin 2012 ac fe’i defnyddiwyd fel y sail i adnabod deilliannau sy’n cael blaenoriaeth o fewn y cynllun. 
 

Yn unol â graddfeydd amser penodedig fe ymgynghorwyd â’r cyhoedd ynghylch y cynllun drafft rhwng Ionawr a Mawrth 2013. Yn 
dilyn y broses ymgynghori cafodd y cynllun ei gymeradwyo gan y BGLl i’w gyhoeddi erbyn y terfyn amser ym mis Ebrill 2013. 
 

 

Gall hawliad Cyflog Cyfartal gael ei wneud ar y sail bod cyflogai’n cymharu ei swydd â swydd aelod o’r rhyw arall sy’n cyflawni rôl 
debyg, ond sydd â chyfradd cyflog uwch. Mae hwn yn fater sydd wedi effeithio ar bob cyngor lle mae rhai grwpiau o gyflogeion yn 
hanesyddol wedi bod yn derbyn bonysau neu lwfansau, sydd wedi achosi sefyllfa lle mae cyflogeion mewn swyddi tebyg yn 
cyflwyno hawliadau Cyflog Cyfartal. 
 

Yn 2012-13 fe gynhalion ni ymarfer setliadau Cyflog Cyfartal lle gwarion ni dros £16m ar dalu hawliadau gan gyflogeion a 
gyflwynodd hawliad, ac unrhyw gyflogeion cymwys ‘nad oeddent wedi hawlio’. Bydd y system cyflogau a graddio newydd yn 
sicrhau bod gennym system gadarn ar gyfer lleihau i’r eithaf y risg o unrhyw hawliadau yn y dyfodol. 
 

 

Mae cwblhau arfarniadau perfformiad cyflogeion yn fater pwysig i’r Cyngor. Mae’n gyfle i reoli perfformiad mewn perthynas â’n 
blaenoriaethau strategol a nodir yn y Cynllun Corfforaethol. Mae hyn yn sicrhau bod ein holl gyflogeion yn deall sut y mae’r rôl y 
maent hwy’n ei chyflawni’n berthnasol i weledigaeth gyffredinol y Cyngor. 
 

Fe wnaethom gwblhau 72% o’r arfarniadau yn 2012-13, a oedd yn is na’n targed o 80%. Roedd hyn yn gynnydd o’i gymharu â 
blynyddoedd blaenorol lle, yn 2011-12, cafodd 31% yn unig eu cwblhau.  
 

 

Mae gostwng cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch yn flaenoriaeth i’r Cyngor oherwydd, ynghyd â’r costau cysylltiedig pan fo 
cyflogeion yn absennol, gall amharu ar ein gallu i gyflenwi gwasanaethau. Caiff salwch ei fonitro gan ddefnyddio nifer cyfartalog y 
diwrnodau a gollir mewn yn y flwyddyn, am bob cyflogai cyfwerth ag amser llawn. Rydym wedi gwneud cynnydd da wrth ostwng 

9.6 
Mynd ati mewn ffordd weithredol i geisio datrysiad i’r risgiau sy’n gysylltiedig â hawliadau cyflog cyfartal ac atal 
hawliadau pellach 

9.7 Sicrhau bod arfarniadau perfformiad cyflogeion yn cael eu cwblhau’n gyson ar draws y Cyngor 

9.8 Cymryd camau gweithredu i ostwng cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch ymhlith staff 
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cyfraddau absenoldeb dros y blynyddoedd diwethaf; fodd bynnag, yn 2012-13 fe gynyddodd y gyfradd o 9.4 i 10.2 diwrnod, a oedd 
yn is na’n targed o 8.5 diwrnod. Mae dadansoddiad o’r prif resymau dros y cynnydd mewn cyfraddau salwch yn cael ei gynnal, 
gyda golwg ar ddod o hyd i ddatrysiadau i broblemau arbennig y gwasanaeth megis galluogi rheolwyr i ymdrin yn fwy effeithiol â 
salwch cyflogeion. 
 

 

Rydym yn wynebu cyfnod lle mae ein hadnoddau’n mynd yn llai ond eto mae’n rhaid i ni barhau i gyflenwi gwasanaethau sy’n 
gwella drwy’r amser i’n dinasyddion. Ein strategaeth ariannol ar gyfer y tymor canolig (MTFS) sy’n tanategu’r gwaith hwn ac mae’n 
nodi ein cynllun ariannol ar gyfer gwariant ac arbedion ar draws yr awdurdod o 2013-14 i 2016-17. Fe wnaethom gwblhau’r holl 
gamau gweithredu arfaethedig i ddatblygu’r Strategaeth Ariannol ar gyfer y Tymor Canolig yn ystod 2012-13, a chafodd ein 
strategaeth ei chymeradwyo gan y Cyngor ym mis Chwefror 2013. 
 

 

Mae arnom angen polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch effeithiol i amddiffyn ein cyflogeion rhag niwed a lleihau i’r eithaf 
unrhyw absenoldeb posib oherwydd salwch. Cafodd ein holl gamau gweithredu arfaethedig yn y maes hwn eu cwblhau yn ystod 
2012-13, gan gynnwys datblygu polisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol newydd a chynlluniau ar gyfer adrannau unigol.  
 

Mae hyrwyddwyr iechyd a diogelwch wedi cael eu hadnabod ym mhob un o’r gwasanaethau i weithio gyda’n huned Iechyd a 
Diogelwch Corfforaethol i adnabod peryglon posib. Mae’r wybodaeth hon wedi cael ei chynnwys fel rhan o’r cynlluniau adrannol, 
sy’n cael eu monitro’n chwarterol gan ein Grŵp Llywio Iechyd a Diogelwch Corfforaethol. 
 

 

Yn 2012-13 fe gyrhaeddon ni ein nod i ddatblygu cynllun y gweithlu, a oedd wedi’i fwriadu i sicrhau bod gennym y cyflogeion iawn 
yn y lle iawn, ar yr adeg iawn a hwythau’n meddu ar y sgiliau priodol i gyflenwi gwasanaeth o ansawdd uchel. Fe wnaethom hefyd 
weithredu Rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth i arfogi rheolwyr â’r sgiliau cywir i ddod yn arweinwyr effeithiol.  
 

Ni lwyddon ni i ddatblygu ein protocol cynllunio olyniaeth yn llawn gan fod angen gohirio’r gwaith hwn tan ar ôl i ni fod wedi cwblhau 
adolygiad o strwythur uwch reolwyr y Cyngor; cafodd hwn ei gwblhau ym mis Gorffennaf 2013. 

9.9 Datblygu ymhellach y Strategaeth Ariannol ar gyfer y Tymor Canolig 

9.10 Datblygu a chyflawni cynlluniau iechyd a diogelwch cyfarwyddiaethau unigol 

9.11 Canlyn arni â’r broses o weithredu cynllun y gweithlu 
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Mae’r Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid yn tanategu ac yn llywio’r modd yr ydym yn gweithredu ein Siarter Gwasanaethau 
Cwsmeriaid, gan amcanu at gyflenwi gwasanaeth cwsmeriaid cyson, o ansawdd uchel.  
 

Mae staff yr Uned Cymorth Cymunedol i Gwsmeriaid (CSSU) bellach yn ymdrin â galwadau brys y tu allan i oriau arferol i 01656 
643643, yn monitro gweithwyr unigol yr awdurdod, yn monitro cyfrif Twitter y Cyngor ac yn ymateb i negeseuon e-bost a anfonir i’r 
cyfeiriad ‘talktous’.  
 

Rydym wedi datblygu ein canolfannau cyswllt ymhellach, ac wedi gostwng nifer y rhifau ffôn sy’n cael eu hysbysebu. Mae’r 
canolfannau cyswllt a’r Uned Cymorth Cymunedol i Gwsmeriaid rhyngddynt yn gallu ymdrin â’r holl ymholiadau i’r awdurdod ar y 
rhif ffôn sengl, 01656 643643 a’r cyfeiriad e-bost ‘talktous@bridgend.gov.uk, pryd bynnag y bo’n bosib gan gynnig datrysiad yn y 
pwynt cyswllt cyntaf. 
 

 

Mae ein Strategaeth TGCh wedi cael ei datblygu i ategu’r broses o drawsnewid gwasanaethau gyda chymorth technoleg ac i 
ddarparu isadeiledd TGCh hyblyg. Mae cyfanswm o 39 o gamau gweithredu wedi’u cynnwys yn ein Strategaeth TGCh, ac roedd 18 
o’r rhain i fod i gael eu cwblhau yn 2012-13. O’r rhain, cafodd 15 o gamau gweithredu eu cwblhau fel a fwriadwyd, a’r rheiny’n 
cynnwys darparu cysylltiadau rhwydwaith Band Eang y Sector Cyhoeddus i safon Llywodraeth Cymru o 100/10mb yn yr holl 
ysgolion. O’r camau gweithredu nas cwblhawyd, roedd dau o ganlyniad i gyfnod o absenoldeb gan staff TGCh allweddol a chafodd 
y camau gweithredu sy’n weddill eu hadolygu a phenderfynwyd eu bod yn ddiangen, felly fe’u tynnwyd allan o’r cynllun. 
 

 

Bob blwyddyn mae Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) yn cynnal asesiad o’n gallu i gynllunio ar gyfer gwella a chyflenwi ein 
gwasanaethau ac mae’n cynhyrchu ei Hadroddiad Gwella Blynyddol sy’n nodi unrhyw feysydd ar gyfer gwella. 
 

Yn 2012-13 fe weithredon ni ar bob un o’r cynigion gwella a nodwyd yn Adroddiad Gwella Blynyddol SAC. O ganlyniad, fe gawsom 
adborth cadarnhaol iawn gan ein rheoleiddiwr, a ddangosir gan y ffaith na chafodd unrhyw gynigion pellach ar gyfer gwella eu 
gwneud yn Adroddiad Gwella Blynyddol SAC a gyhoeddwyd ym mis Mai 2013. 

9.12 Cyflawni’r Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid 

9.13 Canlyn arni â chamau gweithredu a adnabuwyd yn Strategaeth TGCh y Cyngor 2012-15 

9.14 
Canlyn arni â’r gwelliannau y cytunwyd arnynt gyda Swyddfa Archwilio Cymru fel y nodwyd yn ei Hadroddiad 
Gwella Blynyddol 
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Beth yw ein heriau ar gyfer 2013-14 a sut fyddwn ni’n ymateb? 
 
Ni fu defnydd effeithiol o’n hadnoddau erioed yn bwysicach gan fod angen i ni wneud arbedion digynsail, gan weithio ar yr un pryd i 
gyflawni ein hagenda gwella uchelgeisiol. Er mwyn ymateb i’r her hon mae angen i ni wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau 
ffisegol, dynol, ariannol a thechnolegol a newid y ffordd yr ydym yn gweithio trwy weithio gyda phartneriaid a chynnal adolygiadau 
mewnol i weld sut y gallwn wella effeithlonrwydd a gwerth am arian.  
 
Rydym yn bwriadu gwneud arbedion o £3.7m yn 2013-14, lle mae ein camau gweithredu arfaethedig am y flwyddyn yn cynnwys 
sefydlu rhaglen rheoli newid strategol, cyflawni ein camau gweithredu o’r Cynllun Partneriaethau Integredig Sengl, gostwng 
cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch a gostwng costau ynni ac allyriadau carbon deuocsid o’n hadeiladau. 
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AG1 
8% 

AG2 
1% 

AG3 
7% 

AG4 
41% 

AG5 
3% 

AG6 
20% 

AG7 
1% 

AG8 
3% 

AG9 
1% 

Arall 
15% 

Adran 3 – Perfformiad Ariannol 
 

Mae ein hamgylchedd ariannol yn dod yn fwyfwy heriol. Mae angen i ni wneud arbedion digynsail dros y pedair blynedd nesaf, 
arbedion na ellir ond eu cyflawni trwy newid y ffordd yr ydym yn gweithio a newid y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu cyflenwi.  
 

Gwariant 2012-13 
 

Y llynedd, roedd cyfanswm yr arian a wariwyd gennym ar gyflenwi gwasanaethau i’n dinasyddion a buddsoddi yn ein tirwedd a’n 
hisadeiledd yn £400 miliwn. Mae’r cyfanswm sydd ar gael i ni ei wario’n dod o dair prif ffynhonnell, sef y grant cynnal refeniw gan 
Lywodraeth Cymru, grantiau penodol a ffioedd a thaliadau. 
 

Gwariant Refeniw 
 

Mae ein gwariant refeniw yn cynrychioli costau beunyddiol megis cyflogau, offer, cyflenwadau a gwasanaethau. Roedd ein gwariant 
refeniw net yn 2012-13 yn £234.2 miliwn, a oedd yn cyfateb i’r gyllideb a bennwyd am y flwyddyn. 
Mae’r tabl a’r siart isod yn dangos y gwariant a’r gyfran o’r gwariant fesul Amcan Gwella yn 2012-13:  
 

 Amcan Gwella 
2012-13 

(£'Miliwn) 

1 – Creu cymunedau diogel a chynhwysol  19.52 

2  - Datblygu ac ategu datrysiadau tai cynaliadwy a fforddiadwy ar gyfer y rheiny sy’n ddigartref 
neu mewn angen 

2.14 

3 - Cydweithio gyda phartneriaid i ddiwallu gwahanol anghenion yr holl blant a phobl ifanc a 
rhoi iddynt y dechrau gorau mewn bywyd 

16.22 

4 - Helpu’r holl blant a phobl ifanc i gyflawni cyrhaeddiad uwch trwy wella cyfleoedd dysgu a’u 
gwneud yn fwy hygyrch 

96.34 

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

7.92 

6 - Gweithredu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig effeithiol i ategu 
annibyniaeth, iechyd a lles 

45.86 

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

1.79 

8 - Rheoli a hyrwyddo ein hamgylchedd naturiol a hanesyddol 5.65 

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

3.19 

Arall (ddim yn gysylltiedig â’r Amcanion Gwella) 35.56 

Cyfanswm 234.18 
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Gwariant Cyfalaf 
 

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

Roedd ein gwariant cyfalaf yn 2012-13 yn £36.54 miliwn, lle’r oedd y prif brosiectau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 
 

£13,671,000   Coleg Cymunedol y Dderwen    £ 1,923,000   Harbwr Porthcawl 
£ 2,121,000   Ysgol Gynradd Pen-y-fai     £ 1,943,000   Ailadeiladu Ffyrdd Cerbydau 
£ 3,104,000   Cydgyfeirio Canol Tref Pen-y-bont   £ 1,802,000   Canolfan Hamdden Pen-y-bont     
£ 3,160,000   Grantiau cyfleusterau i’r anabl a Thai’r Sector Preifat 
 
Arbedion Effeithlonrwydd 
 

Rydym wedi gwneud cynnydd da wrth wneud arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd ddiwethaf, sydd wedi arwain at arbediad 
blynyddol cylchol o £9.3 miliwn. Fodd bynnag, mae angen cyflawni arbedion ychwanegol o £3.7 miliwn yn 2013-14 a phob 
blwyddyn mae’n mynd yn fwyfwy anodd adnabod arbedion newydd. 
 

Yn 2012-13, roeddem yn bwriadu gwneud arbedion effeithlonrwydd o £4.9 miliwn. Cafodd arbedion o £4.84 miliwn eu cyflawni’n 
llawn yn ystod y flwyddyn, gyda’r £0.6 miliwn a oedd yn weddill yn cael ei gyflawni’n rhannol. Mae cynigion ar gyfer arbedion yn 
2012-13 nas cyflawnwyd yn llawn yn ymwneud â’r canlynol: 
 

 cynigion ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion sy’n ymwneud â gofal iechyd parhaus; 

 lleoliadau y tu allan i’r sir; 

 gostyngiadau mewn costau cynnal a chadw tiroedd; 

 gweithredu cymorth a gyfarwyddir gan y dinesydd, a hefyd 

 codiadau disgwyliedig mewn incwm o feysydd parcio’n cael eu gwireddu. 
 

I wneud iawn am y diffyg hwn, mae arbedion ychwanegol yn cael eu cyflawni trwy ddefnyddio protocol rheoli swyddi gwag staff y 
Cyngor a thrwy reolaeth fwy llym ar dreuliau cyffredinol. 
 
Ceir mwy o wybodaeth yn Natganiad o Gyfrifon y Cyngor 2012-13 yn http://www1.bridgend.gov.uk/services/finance-budget-
book.aspx. 
 

http://www1.bridgend.gov.uk/services/finance-budget-book.aspx
http://www1.bridgend.gov.uk/services/finance-budget-book.aspx
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Adran 4 – Gweithio mewn partneriaeth 
 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag ystod o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yn lleol, 
yn rhanbarthol ac yn genedlaethol i fynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf cymhleth sy’n wynebu ein dinasyddion a’n cymunedau. 
Mae’r partneriaethau hyn yn ein galluogi i weithredu mewn ffordd fwy effeithiol ac effeithlon, sy’n arwain at wasanaeth gwell i’n 
dinasyddion ac arbedion ariannol. 
 

Roedd y mwyafrif o’r camau gweithredu ar gyfer ein Hamcanion Gwella 2012-13 yn cynnwys rhyw elfen o weithio mewn 
partneriaeth. Roedd hyn yn amrywio o weithio gyda phartneriaid er mwyn mynd i’r afael â throseddau ac anhrefn i gydweithio 
gydag eraill i ddiwallu anghenion ein plant a phobl ifanc. Buom hefyd yn cydweithio gyda dinasyddion a grwpiau lleol i adolygu a 
chynllunio gwasanaethau, e.e. iechyd a gofal cymdeithasol. Caiff rhai o’n prif weithgareddau cydweithredol o 2012-13 eu dangos 
isod: 
 

Cafodd y trefniadau ar gyfer gweithio mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg eu cryfhau yn 
ystod 2012-13 yn sgîl sefydlu’r Ganolfan Rheoli Atgyfeiriadau Integredig, sy’n darparu un pwynt cyswllt ar gyfer gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol cymunedol ledled y Fwrdeistref. Fe ffurfiwyd tri thîm rhwydwaith cymunedol integredig hefyd gan ddod 
â gwasanaethau nyrsys ardal, gwaith cymdeithasol a therapi galwedigaethol ynghyd dan un rheolwr.  
 

Mae’r pedwar Prif Weithredwr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Dinas a Sir 
Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi dod ynghyd i ffurfio Cydweithrediad Rhanbarthol Bae’r 
Gorllewin. Mae’r grŵp yn datblygu dulliau ar y cyd ym meysydd Anabledd Dysgu Oedolion; Iechyd Meddwl Oedolion; 
Gwasanaethau Cymunedol (Pobl Hŷn); Gwasanaethau Plant (sy’n cynnwys Ffrwd Gwaith y Gwasanaeth Mabwysiadu); a 
Chomisiynu a Chontractio. Bydd y dull cydweithredol hwn yn gwella ansawdd gwasanaethau i ddefnyddwyr gwasanaethau ac yn 
datblygu effeithlonrwydd yn y rhanbarth.  
 

Mae Consortiwm Canol De Cymru wedi cael ei roi ar waith a bydd yn darparu cydwasanaeth gwella ysgolion ar gyfer Cynghorau 
Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Trwy uno fel hyn rydym wedi sefydlu gwasanaeth gwell, mwy 
effeithiol sy’n amcanu at wella safonau addysg ar draws y rhanbarth. Er enghraifft, mae sefydlu system tracio ar draws y 
Consortiwm yn ein galluogi i gael dealltwriaeth well am berfformiad disgyblion unigol. Bydd yr holl weithgarwch gwella ysgolion bron 
iawn yn cael ei gyflawni trwy’r Consortiwm o fis Medi 2013.  
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Ym mis Ebrill 2012 fe drosglwyddon ni’r cyfrifoldeb am reoli a gweithredu ein canolfannau chwaraeon a phyllau nofio i GLL Ltd a’u 
partneriaid lleol HALO Leisure. Mewn trefniant sy’n wahanol i rai modelau caffael traddodiadol, mae’r berthynas yn seiliedig i 
raddau helaeth ar ethos partneriaeth ac ar fframwaith deilliannau cyffredin sydd wedi’i fwriadu i ddwyn manteision cadarnhaol o ran 
lles gan hefyd arwain at arbedion effeithlonrwydd. Yn 2012-13 fe ddechreuodd gwaith ar fuddsoddiad £4.2m yng Nghanolfan 
Hamdden Pen-y-bont; agorwyd Cam I ym mis Ionawr 2013 ac mae Cam II wedi dechrau. Bydd hyn yn cynnwys llyfrgell newydd i 
dref Pen-y-bont fel rhan o’r model Canolfan FYWYD ar gyfer integreiddio gwasanaethau. Cafodd gwaith i ddatblygu gwasanaeth 
llyfrgell integredig ar gyfer Cwm Garw yng Nghanolfan Hamdden Cwm Garw ei gwblhau mewn partneriaeth ac fe agorwyd y 
cyfleuster ym mis Mai 2013. 
 

Mae trefniadau wedi cael eu sefydlu i gydweithio ymhellach gyda Heddlu De Cymru. Enghraifft o hyn yw’r gwaith gyda’n 
Gwasanaeth Diogelu a Chymorth i Deuluoedd, sy’n golygu ein bod yn gwella’r modd y rheolir atgyfeiriadau cam-drin domestig lle 
mae plant yn rhan o’r aelwyd. Bydd y dull partneriaeth yn rhoi gwasanaeth mwy ymatebol i ddioddefwyr sy’n oedolion ac o ran 
diogelu plant. Rydym hefyd yn parhau i weithio mewn partneriaeth gyda Heddlu De Cymru ar ddarparu Cydgyfleuster Cynnal a 
Chadw Cerbydau a Chydwasanaeth Rheoli Fflyd newydd a fydd yn trin cerbydau’r ddau sefydliad.  
 

Mae’r Tîm Safonau Masnach yn cydweithio gydag eraill trwy nifer o fentrau partneriaeth rhanbarthol i fynd i’r afael â materion megis 
benthyca arian yn anghyfreithlon a masnachwyr twyllodrus, trwy Scambuster ac Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru. Mae’r 
partneriaethau hyn gyda’r Heddlu, awdurdodau cyfagos a phartneriaid eraill, megis y sector gwirfoddol a’r trydydd sector, yn 
gweithio i atal pobl rhag dod yn ddioddefwyr troseddau ar drothwy’r drws trwy gyngor, ymwybyddiaeth a gweithio gyda phartneriaid 
allweddol i ddod â’r rheiny sy’n gyfrifol o flaen eu gwell, a rhoi cymorth i’r rheiny sydd o bosib yn dod yn ddioddefwyr anffodus. 
Mae’r cydweithrediad, sy’n cynnwys rhyngweithio rheolaidd rhwng partneriaid a chynllunio mentrau ar y cyd ar lefel leol a 
chenedlaethol, yn helpu i godi ymwybyddiaeth o fasnachu twyllodrus nid dim ond ymhlith dioddefwyr posib ond hefyd y rheiny a all 
helpu i atal troseddau o’r fath a rhoi cymorth i fynd i’r afael â hwy. 
 

Mae ein tîm Trwyddedu wedi datblygu cysylltiadau gweithio agosach gyda thîm Trwyddedu’r Heddlu ac mae’n mynychu’r sesiynau 
briffio Raven wythnosol, yn ogystal â datblygu cyfarfodydd rheolaidd rhwng yr awdurdodau cyfrifol. Mae cydadolygiad Doethwaith 
o’r swyddogaeth drwyddedu eisoes wedi dwyn nifer o fanteision ymarferol, ynghyd ag arwain at drefniadau gwell ar gyfer gweithio 
mewn partneriaeth gyda Heddlu De Cymru ac awdurdodau cyfrifol eraill dan y Ddeddf Trwyddedu, megis Gwasanaeth Tân ac 
Achub De Cymru, a’r Gwasanaethau Amddiffyn Plant a Chynllunio. Mae hyn wedi arwain at brosiectau pellach ar y cyd ledled y 
fwrdeistref i fynd i’r afael â phroblemau sy’n gysylltiedig â’r diwydiant trwyddedig a hefyd i helpu i hyrwyddo arfer gorau. Mae’r 
Ddeddf Trwyddedu wedi parhau i gael ei defnyddio hefyd i fynd i’r afael â safleoedd problemus, a rhoi cyngor ac addysg lle y bo 
angen. 
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Daeth y Tîm Iechyd Cyhoeddus Integredig yn weithredol ym mis Ebrill 2011 i brofi ffyrdd newydd o weithio. Mae’n dwyn ynghyd 
ystod o swyddogaethau strategol ym meysydd Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ynghyd â’r Tîm Iechyd Cyhoeddus Lleol. Caiff y 
tîm ei arwain gan un rheolwr mewn swydd a gydariennir gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r dull ar y cyd hwn wedi helpu i 
ddatblygu nifer o fentrau a phartneriaethau sy’n canolbwyntio ar faterion Iechyd Cyhoeddus, megis camddefnyddio sylweddau, 
gordewdra a musgrellni.  
 

Rydym yn gweithio gyda Chynghorau Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe ar brosiect sy’n cael 
cymorth gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu cyfleuster treulio anaerobig i ymdrin â gwastraff bwyd y rhanbarth. Bydd y cyfleuster yn 
defnyddio gwastraff bwyd o aelwydydd a busnesau i gynhyrchu gwrtaith a bionwy a fydd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan a 
gwres. Rydym yn rhagweld y bydd y cyfleuster wedi’i sefydlu erbyn 2014 ac y bydd yn cynhyrchu digon o bŵer i ddiwallu anghenion 
ynni tua 5,000 o gartrefi. Bydd y contract yn un am gyfnod o 20 mlynedd gyda chost gyfunol amcangyfrifiedig o £35 miliwn i’r 
Awdurdodau Lleol. Mae Ceredigion a Phowys wedi gofyn am gael ymuno â’r canolbwynt rhanbarthol uchod, gan ei ehangu i fod yn 
gydweithrediad rhwng saith awdurdod, ar gyfer caffael cyfleuster trin gwastraff gweddillol i ymdrin â gwastraff gweddillol y 
rhanbarthau dros gyfnod o 25 mlynedd. 
 

Rydym yn parhau i weithio mewn partneriaeth gyda Heddlu De Cymru i ddarparu Cydgyfleuster Cynnal a Chadw Cerbydau a 
Chydwasanaeth Rheoli Fflyd newydd a fydd yn gwasanaethu fflydoedd y ddau sefydliad. Mae’r cyfleuster hwn, a fydd yn costio 
dros £2 filiwn, i fod i gael ei adeiladu’r flwyddyn nesaf, a bod yn weithredol erbyn diwedd 2014-15. Bydd y cydweithrediad yn arwain 
at gyfuno strwythurau staffio’r ddau weithdy presennol i ffurfio un strwythur gweithdy mwy cadarn a hyblyg a fydd yn darparu ystod 
ehangach o sgiliau gan ei gwneud yn bosib rhoi llai o waith ar gontract allanol, ac ymdrin â brigau a chafnau mewn llwyth gwaith. 
Bydd y cydweithrediad hefyd yn dwyn arbedion maint wrth ymdrin â phrosesau caffael. 
 

Rydym wedi sefydlu Gwasanaeth Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio ar ran CBS Pen-y-bont ar Ogwr a CBS Bro Morgannwg, a 
ddaeth yn weithredol ar 1 Ebrill 2013. Ar hyn o bryd mae 17 o Swyddogion Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio sy’n gwasanaethu 
ardaloedd y ddau awdurdod, ac mae’r cydweithrediad yn caniatáu’r hyblygrwydd i dargedu niferoedd uwch o swyddogion gorfodi yn 
unrhyw ardal arbennig pan gyfyd yr angen. 
 

Rydym wedi datblygu cydwasanaeth cyfreithiol gyda’n hawdurdodau partner, sef Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir 
Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i wella gallu gwasanaethau cyfreithiol. Roedd y fenter gydweithredol hon yn cynnwys datblygu 
grwpiau diddordeb arbennig sy’n cynnwys holl gyfreithwyr yr Awdurdodau partner ac fe sicrhaodd gytundeb i rannu gwaith ar draws 
yr awdurdodau. Mae cyflawniadau’r trefniant cydweithio hwn hyd yma’n cynnwys gwefan grŵp arbenigol, hyfforddiant wedi’i gaffael 
ar y cyd, a chytundeb fframwaith caffael ar y cyd ar gyfer cyfreithwyr a chwnsel allanol. Mae cyfanswm cost y gwasanaeth am bob 
1,000 yn y boblogaeth wedi gostwng o £12,639 yn 2010-11 i £8582 yn 2012-13 (gostyngiad o 32%). 
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Byddwn yn parhau i chwilio am gyfleoedd newydd i weithio mewn partneriaethau ble y gallwn weld y bydd cydweithio gydag eraill 
yn gwella ansawdd gwasanaethau neu werth am arian. Dros y pedair blynedd nesaf byddwn yn cynnal ein perthnasoedd gweithio 
agos gyda sefydliadau eraill, gan gynnwys:  
 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg;  

 Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Pen-y-bont;  

 Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr,  

 Coleg Pen-y-bont;  

 Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr  

 Ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Cymdeithas Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr;  

 Cyngor Dinas a Sir Abertawe;  

 Grwpiau cymunedol;  

 Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru;  

 HALO/GLL a phartneriaid masnachol;  

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot;  

 Awdurdodau lleol eraill;  

 Grwpiau sy’n cynrychioli defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr;  

 Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru;  

 Heddlu De Cymru;  

 Cynghorau tref a chymuned;  

 Cyngor Bro Morgannwg;  

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

 Ymddiriedolaeth Prawf Cymru, a 

 Llywodraeth Cymru. 
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Adran 5 – Adborth ein dinasyddion 
 

Mae adborth gan ddinasyddion yn hollbwysig wrth gynllunio sut y byddwn yn gwella gwasanaethau lleol i bobl leol. Mae ystod o 
opsiynau ar gael i chi gysylltu a dweud eich dweud ynghylch pa mor dda yr ydym yn darparu gwasanaethau ar eich cyfer neu sut y 
dylem fod yn darparu ein gwasanaethau yn awr ac yn y dyfodol yn eich tyb chi. Ceir rhai enghreifftiau isod o’r ffyrdd y gwnaethom 
ymgynghori â chi yn ystod 2012-1 3. 
 

Y Panel Dinasyddion 
 

Mae ein Panel Dinasyddion yn cynnwys 1,111 o drigolion a hwnnw’n grŵp sy’n cynrychioli’r boblogaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr. Mae’r grŵp yn adlewyrchu cyfansoddiad y Fwrdeistref Sirol o ran oedran, rhywedd a lleoliad daearyddol. Cynhaliwyd 
arolwg Panel Dinasyddion rhwng Ionawr a Mawrth 2013. Dychwelwyd cyfanswm o 710 o ffurflenni, sy’n gyfradd ymateb o 64%. 
Isod ceir crynodeb o’r ymatebion fesul categori: 
 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel lle i fyw 
 

Wrth feddwl yn gyffredinol am Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel lle i fyw, mae 72% o aelodau’r panel yn fodlon arni, gan 
gynnwys 1 ym mhob 5 (20%) sy’n rhoi’r ymateb mwyaf cadarnhaol eu bod yn ‘fodlon iawn’. Ymhlith gweddill aelodau’r panel, mae 
gan 17% safbwynt niwtral a hwythau’n datgan nad ydynt yn fodlon nac yn anfodlon ar y Fwrdeistref Sirol fel lle i fyw, ac mae 11% 
yn anfodlon. 
 

Gwasanaethau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
 

Wrth ystyried gwasanaethau ein Cyngor, mae safbwyntiau ymhlith aelodau’r panel yn gadarnhaol at ei gilydd. Ar y cyfan, mae 62% 
yn datgan eu bod yn fodlon i ryw raddau ar wasasnaethau’r Cyngor, er mai dim ond 6% o fewn hyn sy’n rhoi’r ymateb mwyaf 
cadarnhaol eu bod yn fodlon iawn. Ar y cyfan, mae 13% o aelodau’r panel yn mynegi anfodlonrwydd ar wasanaethau’r cyngor, tra 
bo 25% ddim yn fodlon nac yn anfodlon. 
 

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%). Yn ogystal, mae bron i hanner (49%) y panel yn ystyried bod y gwasanaethau cymdeithasol yn bwysig iddynt. 
 

Ymgynghoriad ynghylch y Cynllun Corfforaethol newydd 2013-2017 
 

Rydym wedi ymgynghori’n helaeth ynghylch cynnwys ein Cynllun Corfforaethol, gan geisio safbwyntiau pobl leol, busnesau a 
phartneriaid trwy ddefnyddio’r wasg, e-bost, ein gwefan a grwpiau ffocws. Mae’r wybodaeth a gasglwyd gennym trwy’r broses 
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ymgynghori wedi ein helpu i fireinio ein blaenoriaethau ar gyfer gwella a’n camau gweithredu i ategu ein Cynllun Corfforaethol. Fe 
ofynnon ni: 
 

1. Ydych chi’n meddwl bod y cynllun hwn yn nodi’n eglur beth yw ein blaenoriaethau a’r hyn y byddwn yn ei wneud i’w 
cyflawni? 

 

Er bod nifer yn teimlo ar y cyfan eu bod yn eglur, dynododd nifer o ymatebwyr nad oedd y blaenoriaethau’n cynnwys digon o 
fanylion am yr hyn a fyddai’n cael ei wneud i’w cyflawni. 
 

2. A yw’r blaenoriaethau a ddisgrifir yn y cynllun yn bwysig i chi? 
 

Ar y cyfan, roedd yr ymatebwyr yn cytuno bod y 5 blaenoriaeth gwella a oedd wedi’u nodi gan y Cyngor yn bwysig i gymuned leol 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Fodd bynnag, roedd nifer o ymatebwyr yn teimlo bod y blaenoriaethau’n rhy ddelfrydyddol ac 
nad oeddent yn ddigon penodol i fod yn glir ynghylch yr hyn a fyddai’n cael ei wneud. 
 

3. Ydych chi’n meddwl mai’r mesurau o lwyddiant yn y cynllun yw’r dangosyddion cywir i ddweud wrthym a ydym yn llwyddo? 
 

Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr yn cytuno fwy neu lai â’r meysydd ar gyfer mesur a oedd wedi’u nodi mewn perthynas â phob un 
o’r 5 blaenoriaeth gwella ac roeddent yn awyddus i weld gwelliannau yn y meysydd hyn yn y dyfodol. Fodd bynnag, roedd nifer yn 
teimlo nad oedd yr union fesurau eu hunain wastad yn eglur nac yn ystyrlon er mwyn dynodi llwyddiant. Yn arbennig, fe amlygodd 
sawl un y ffaith nad oedd y mesurau gystal ag y dylent fod fel rhai ‘CAMPUS’ (Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, 
Uchelgeisiol, Synhwyrol). 
 

4. Beth all unigolion a chymunedau ym Mhen-y-bont ar Ogwr ei gyfrannu i helpu i gyflawni’r blaenoriaethau a nodir yn y cynllun 
hwn yn eich tyb chi? 

 

Ar y cyfan, roedd yr ymatebwyr yn meddwl y gallai unigolion a chymunedau gyfrannu, ac y dylai’r Cyngor annog dinasyddion i 
gymryd rhan a cheisio eu cynnwys. Roedd argymhelliad y dylai’r Cyngor ychwanegu adran ar gyfer pob blaenoriaeth yn y cynllun 
gydag awgrymiadau ynghylch sut y gall dinasyddion a chymunedau gyfrannu. 
 

5. A oes unrhyw beth arall y dylai’r cynllun hwn ei gynnwys yn eich tyb chi? 
 

Cynigiodd ymatebwyr nifer o awgrymiadau am feysydd ychwanegol i’w cynnwys yn y cynllun, er na ddaeth unrhyw feysydd 
cyffredin i’r amlwg o’r awgrymiadau hynny.  
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Camau Gweithredu a Gymerwyd mewn Ymateb i’r Adborth Ymgynghori 
 

Rhoesom ystyriaeth i’r holl wybodaeth a gasglwyd trwy’r broses ymgynghori wrth gwblhau ein cynllun corfforaethol ar gyfer 2013-
17. Y camau allweddol a gymerwyd mewn ymateb i’r adborth ymgynghori yw:  
 

 i wella eglurder, fe wnaethom ailedrych ar yr holl flaenoriaethau a’r cynnwys ar gyfer pob un, a symleiddio ‘iaith’ y ddogfen 
i’w gwneud mor glir â phosib; 

 mewn ymateb i bryderon ynghylch pa mor bosib ydyw i ni gyflawni’r blaenoriaethau a’r gweithgareddau ategol, fe wnaethom 
adolygu pob blaenoriaeth i sicrhau bod ein nodau a’n camau gweithredu arfaethedig yn realistig ac yn fforddiadwy; 

 i ymateb i bryderon ynghylch fforddiadwyedd a gallu cyflawni’r  blaenoriaethau yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni, fe 
wnaethom gryfhau’r modd y mae ein Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) 2013-17 wedi’i alinio â’r Cynllun 
Corfforaethol;  

 rydym wedi cynnwys mwy o wybodaeth yn yr adran sy’n ymdrin â ‘Gwasanaethau Presennol’ a hefyd wedi cynnwys 
gwybodaeth am gynnydd a chyflawniadau perthnasol hyd yma o dan bob blaenoriaeth;  

 ar gyfer pob blaenoriaeth, fe wnaethom ychwanegu adran sy’n cynnwys rhai awgrymiadau am gamau gweithredu y gall 
dinasyddion eu cymryd, dan yr is-bennawd ‘Sut allwch chi chwarae rhan?’;  

 fe wnaethom gryfhau ein heglurhad o lefelau’r manylder a geir yng nghynlluniau busnes ein cyfarwyddiaethau a chynlluniau 
cyflawni ein gwasanaethau yn yr adran ar Gynllunio Busnes Effeithiol;  

 rydym wedi cymryd camau gweithredu i symleiddio ac egluro’r mesurau ymhellach, ac wedi ychwanegu mesurau ansoddol 
lle’r oeddem yn meddwl bod hynny’n briodol;  

 I roi darlun mwy hirdymor o gynnydd, rydym wedi cynnwys tabl sy’n dangos y data sylfaen ar gyfer y mesurau o lwyddiant a 
pherfformiad a gyflawnwyd eisoes, lle’r oedd yn berthnasol; 

 i bwysleisio cydweithio a chydgyfrifoldeb, fe newidion ni’r teitl ar gyfer pob blaenoriaeth trwy ychwanegu ‘gweithio gyda’n 
gilydd’. 

 

Mae ein dogfen lawn ‘Y Cynllun Corfforaethol – Adborth Ymgynghori ac Ymateb CBS Pen-y-bont ar Ogwr’ i’w chael ar y 
tudalennau Gwella Corfforaethol ar ein gwefan. 
Ymgynghori Penodol  
 

Mae enghreifftiau eraill o ymarferion ymgynghori yn 2012-2013, lle mae adborth dinasyddion wedi helpu i oleuo penderfyniadau, yn 
cynnwys: 
 

 adleoli llyfrgell tref Pen-y-bont; 
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 codi tâl mewn ffordd fwy teg am ofal cymdeithasol amhreswyl; 

 asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae. 
 

Adran 6 – Beth ddywedodd ein rheoleiddwyr amdanom? 
 

Mae’n ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol gynhyrchu adroddiad blynyddol ar Gynghorau a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru sy’n 
dwyn y teitl “Adroddiad Gwella Blynyddol”, sy’n rhoi darlun i ddangos pa mor dda yr ydym yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn 
cyflenwi gwasanaethau. Bob blwyddyn mae Swyddfa Archwilio Cymru’n cynnal asesiad gwella, sy’n cynnwys y ddwy ran ganlynol: 
 

 asesiad corfforaethol sy’n adolygu’r tebygolrwydd y byddwn yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus, ac 

 asesiad o berfformiad sy’n adolygu’r cynnydd yn y flwyddyn ariannol flaenorol gyda gwelliannau arfaethedig fel a nodir yn y 
Cynllun Corfforaethol 2010-13. 

 

Caiff yr Adroddiad Gwella Blynyddol ei oleuo gan ganfyddiadau’r ddau asesiad yma, ac mae hefyd yn tynnu ar Werthusiad Adolygu 
Blynyddol o Berfformiad gan AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru) 2011-12; canfyddiadau arolygiad 
Estyn a gwblhawyd ym mis Hydref 2012; a’n hunanasesiad ni o berfformiad (Adroddiad Blynyddol 2011-12). 
 

Ym mis Mai 2013, fe gyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru yr Adroddiad Gwella Blynyddol. Mae casgliad yr adroddiad ar y cyfan 
yn gadarnhaol, lle nodwyd y pwyntiau canlynol: 
 

 yn ystod 2011-12 fe wnaeth y Cyngor gynnydd da wrth gyflawni ei amcanion gwella; 

 mae’r Cyngor yn parhau i wella’i drefniadau ar gyfer cyflawni gwelliant, gan ddatblygu dull mwy cadarn a chytbwys o 
werthuso ac adrodd ar ei berfformiad; 

 mae’r Cyngor yn gwella’r ffordd y mae’n gwerthuso perfformiad ac yn alinio trefniadau gwella gwasanaethau â chynllunio 
ariannol; 

 mae trefniadau’r Cyngor i ategu gwelliant yn gadarn, er ei fod yn wynebu cyfnod o newid o fewn ei uwch dîm rheoli, ac 

 mae’r adroddiad hefyd yn cydnabod yr heriau yr ydym yn eu hwynebu, gan gynnwys gwella safon cyrhaeddiad addysgol ar 
lefelau cynradd ac uwchradd; mynd i’r afael â rhai gwendidau gweithredol yn y Gwasanaethau Plant; adfywio ar raddfa fawr; 
a gwella prosesau rheoli gwybodaeth. 

 

Ni wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol unrhyw gynigion newydd ar gyfer gwella. 
 

I gael copi o arolygiad Estyn ar gyfer 2012-13 ewch at wefan Estyn: http://www.estyn.gov.uk/ 
 

http://www.estyn.gov.uk/
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I gael manylion ein Hadroddiad Gwella Blynyddol 2012-13 yn llawn, ewch at wefan Swyddfa Archwilio Cymru: 
http://www.wao.gov.uk 

 
Adran 7 – Ein Hamcanion Gwella ar gyfer 2013-14 
 
Mae ein Cynllun Corfforaethol 2013-17 yn nodi chwe blaenoriaeth (y cyfeirir atynt fel Blaenoriaethau Gwella) ar gyfer 2013-17. Y 
blaenoriaethau hyn yw ein hamcanion gwella am y flwyddyn sydd i ddod a thu hwnt:  
 

 Gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu’r economi leol 

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

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

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

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

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

I gael manylion llawn y camau gweithredu sydd gennym i gyflawni pob Blaenoriaeth Gwella, ewch at y dudalen Gwella 
Corfforaethol ar ein gwefan:  http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/services/015180.hcsp 
 
Y chwe Blaenoriaeth Gwella yw ein cyfraniad ni tuag at gyflawni’r pedwar amcan yng Nghynllun Partneriaethau Integredig Sengl y 
Bwrdd Gwasanaethau Lleol ‘Sir Pen-y-bont Ynghyd’, sef: 
 

 Mae pobl yn Sir Pen-y-bont yn iachach  

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

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

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

http://www.wao.gov.uk/
http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/services/015180.hcsp
http://www.bridgendlsb.org.uk/Bridgend-County-Together

