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Caiff y ddogfen hon ei pharatoi dan Ran Un, Adran 15, Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a’r canllawiau statudol 
cysylltiedig a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 
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Rhagair  
Mae’n dda gennym gyflwyno ein hadroddiad blynyddol ar flwyddyn ariannol 2011-12. Er gwaethaf yr hinsawdd economaidd ac 
ariannol heriol, rydym wedi parhau i gynnal ffocws cryf ar wasanaethau rheng-flaen ac wedi gwneud gwelliannau, mewn sawl 
maes. Pa dystiolaeth sydd gennym i ategu’r honiad hwn? Fe wellodd dros dri chwarter (75.68%) o’n gwasanaethau y llynedd o’i 
gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Isod ceir manylion rhai o’r pethau y dywedon ni y byddem yn eu gwneud ac y bu i ni eu gwneud.  
 
Fe roddon ni gymorth i’n cymunedau a busnesau yn eu hymdrechion i ymdrin â’r sefyllfa economaidd. Fe wnaethom 111 o 
geisiadau llwyddiannus i ariannu prosiectau cymunedol. Fe gododd y ceisiadau hyn gyfanswm o £982,414. Fe arweiniodd y 
prosiectau, yn yr ardaloedd “Cymunedau yn Gyntaf”, at swyddi newydd neu at gynlluniau gwirfoddoli newydd a hyfforddiant newydd 
ym maes sgiliau. Fe roddon ni gymorth hefyd i 196 o grwpiau cymunedol mewn amrywiaeth o ffyrdd. 
 
Fe helpon ni fusnesau lleol hefyd, gan gynghori’r rheiny yr oedd arnynt angen help i gael mynediad at gyllid o’r Gronfa Fuddsoddi 
Leol sy’n werth £1.2 miliwn a’r Grantiau Mentrau Cymunedol sy’n werth £1.8 miliwn. Ar y cyfan, fe wnaethom ddyrannu £589,100, 
rhoi cymorth i 46 o gwmnïau a 7 unigolyn, a helpu i greu 82 o swyddi yn ystod y flwyddyn. Bu i’r cymorth a ddarparwyd gennym dan 
y gronfa hon/y grantiau hyn ddenu buddsoddiadau o £810,220 yn ychwanegol gan y sector preifat. 
 
Fe addawon ni wneud yr hyn a allem i ddarparu tai cynaliadwy a fforddiadwy ar gyfer y rheiny sydd mewn angen. Yn 2011-12, 
roedd bron i chwarter (23%) y tai a gafodd eu hadeiladu yn y Fwrdeistref Sirol yn cyfateb i’r disgrifiad o dai “fforddiadwy”. Fe wellon 
ni gyflwr 62 eiddo yn Ardal Adnewyddu Tai Caerau.  
 
Mae rhoi gwerth gwell am arian wedi bod yn ffocws parhaus. Fe gyflawnon ni ostyngiad o 37% yn ein gwariant ar lety dros dro 
Gwely a Brecwast i bobl ddigartref, trwy wneud mwy i atal digartrefedd, a datblygu ystod fwy o ddewisiadau tai i bobl ag anghenion 
tai. Fe agoron ni lety dros dro Cornerstone House, sy’n cynnwys 6 o fflatiau hunangynhaliol. Fe gynyddon ni’r cyflenwad o lety i 
bobl ifanc 16-21 mlwydd oed. 
 
Fe ddalion ni ati i roi cymorth i’n dinasyddion hŷn ac anabl trwy gymryd camau gweithredu i’w galluogi i aros yn y gymuned. Fe 
gyflawnon ni addasiadau i gartrefi ar gyfer pobl anabl yn gyflymach nag erioed o’r blaen, gan leihau’r amser a gymerir o 415 
diwrnod yn y flwyddyn flaenorol i 251 diwrnod. Fe ddarparon ni dai gofal ychwanegol (39 o fflatiau ym Mynydd Cynffig) i helpu 
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dinasyddion hŷn i fyw’n annibynnol. Fe wnaethom fwy na dyblu nifer y gosodiadau Teleofal (i 1089). Fe gynyddon ni’n sylweddol 
nifer y dinasyddion sy’n cael cymorth gan y Gwasanaeth Canolradd Integredig Cymunedol. 
 
Fe addawon ni ddatblygu dull integredig newydd o ofalu am blant a phobl ifanc. Yma hefyd fe gawsom lwyddiant. Fe saethodd nifer 
y teuluoedd sy’n elwa o ddull “tîm o amgylch y teulu” i fyny i 71 (o 4 yn 2010-11).  
 
Yn yr ysgolion, fe ostyngon ni nifer yr absenoldebau anawdurdodedig trwy gydweithio’n agos, lle bynnag yr oedd yn bosib, gyda 
disgyblion, athrawon a rhieni. Gwyddom fod angen gwella ein safonau addysgol ymhellach a byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein 
hysgolion a rhoi’r dechrau gorau posib mewn bywyd i’n plant. Yn 2011-12 fe agoron ni ysgol newydd ym Mracla, sef Ysgol 
Uwchradd yr Archesgob McGrath, mewn partneriaeth gydag Archesgobaeth Caerdydd a Llywodraeth Cymru, ac fe enillodd yr ysgol 
wobr genedlaethol am ei dyluniad arloesol. 
 
Rydym yn awyddus i helpu ein plant ac eraill i ddod yn fwy egnïol ac iach. Fe agoron ni gyfleusterau chwaraeon newydd rhagorol 
yn Ysgol Uwchradd yr Archesgob McGrath. Maent ar gael i’r cyhoedd y tu allan i oriau ysgol. Fe lwyddon ni i annog mwy o bobl i 
ddechrau cerdded, dan raglen “Dewch i Gerdded Cymru”. Fe dreblodd y nifer bron iawn, o 350 i 948. 
 
Un o’n hamcanion allweddol yw adfywio ein trefi a’n cymoedd. Fe chwaraeon ni ran weithredol yn Rhaglen Ardal Adfywio Strategol 
Cymoedd y Gorllewin, gan sicrhau cyllid ar gyfer prosiectau ym mhob un o’r 3 chwm. Roedd y prosiectau’n cynnwys  Gwella Sgwâr 
Pentref Caerau sydd wedi trawsnewid canol y pentref, ac ers hynny mae’r prosiect wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr Adfywio ac 
Adnewyddu genedlaethol am adfywio a arweinir gan y gymuned.  
 
Rydym yn parhau i ofalu am yr amgylchedd – i ni ein hunain, ein cymuned, ein plant a phlant ein plant. Rydym yn rheoli ein 
gwastraff yn fwy effeithiol nag erioed. Fe ailgylchon ni fwy na 50%, a oedd yn well na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan, sef 
44.73%, ac rydym eisoes wedi mynd y tu hwnt i darged ailgylchu Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn nesaf. Fe anfonon ni lai o 
wastraff i safleoedd tirlenwi nag yn y flwyddyn flaenorol (fe ostyngon ni’r ganran o 28.4% yn 2010-11 i 26.3%). Roedden ni yn y 
safle uchaf yng Nghymru yn 2011-12. 
 
Fe addawon ni wneud ein cymunedau’n fwy diogel ac yn fwy cynhwysol. Fe gydweithredon ni gyda Heddlu De Cymru ac 
asiantaethau eraill i ddod o hyd i ffyrdd o leihau’r niwsans a’r anhrefn sy’n gysylltiedig ag yfed mewn mannau cyhoeddus. Fe 
gyflwynon ni system o Orchmynion Mannau Cyhoeddus Dynodedig sy’n ei gwneud yn haws ymdrin â phroblemau o’r fath. Yn 
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rhannol o ganlyniad i hynny, fe ostyngodd nifer y digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr 28.6%, o 9,182 yn 2010-11 i 6,558 yn 2011-12, a bu gostyngiad o 50% yn nifer y troseddwyr tro cyntaf.  
 
Fe roddon ni wynebau newydd ar ein priffyrdd lle bynnag yr oeddem yn gallu, ond bu cynnydd bach yn y ganran o’r ffyrdd A a B 
sydd mewn cyflwr gwael. Yn 2012-13 rydym wedi buddsoddi cyllid newydd (tua £2.8m) i helpu i gywiro’r broblem hon, dan “Fenter 
Benthyca Llywodraeth Leol” Llywodraeth Cymru.  
 
Rydym yn falch o’n cyflawniadau yn 2011-12, ond nid ydym yn hunanfodlon. Mae wastad meysydd y gellir eu gwella ymhellach a 
chaiff y rhain eu nodi yn yr adroddiad ochr yn ochr â’n llwyddiannau. Gobeithio y cewch chi’r adroddiad hwn yn ddiddorol ac yn un 
sy’n ysgogi meddwl – os oes gennych unrhyw sylwadau rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda. 
 
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 ffurflen arolwg ar-lein ar gael ar y dudalen “Ein Perfformiad” ar ein gwefan lle gallwch adael adborth ar yr Adroddiad Blynyddol: 
http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/services/015180.hcsp  
 
 

  
Y Cynghorydd Mel Nott 

Arweinydd y Cyngor 
Darren Mepham 
Prif Weithredwr 

http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/services/015180.hcsp
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Cyflwyniad 
 
Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn crynhoi ein perfformiad yn ystod 2011-12 trwy ddangos y cynnydd a wnaed wrth gyflawni ein 
blaenoriaethau allweddol ac amlygu meysydd lle mae angen gwelliant pellach. 
 
Mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 i fod â threfniadau ar waith i sicrhau bod ein 
gwasanaethau’n gwella’n barhaus ac i gyhoeddi adroddiad blynyddol ar berfformiad ar gyfer dinasyddion. 
 
Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar ein naw “Amcan Gwella”, sef ein blaenoriaethau corfforaethol am y flwyddyn. Caiff y rhain eu 
grwpio dan themâu strategol trosfwaol ac fe’u rhestrir isod: 
 
Cymunedau Cryfion 
 
Creu cymunedau diogel a chynhwysol a ategir gan isadeiledd ffisegol effeithiol 
 
Datblygu a chynnal datrysiadau tai cynaliadwy a fforddiadwy ar gyfer y rheiny sy’n ddigartref neu mewn angen 
 
Gweithredu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd wedi’u hintegreiddio’n well i ategu annibyniaeth, dewis, grymuso, 
urddas a pharch 
 
Lleisiau Ifainc 
 
Cydweithio gyda phartneriaid i frwydro yn erbyn tlodi a rhoi i blant y dechrau gorau mewn bywyd 
 
Helpu’r holl blant a phobl ifanc i gyflawni safonau cyrhaeddiad uwch trwy gael mynediad at gyfleoedd dysgu o ansawdd uchel 
 
Byw’n Iach 
 
Gwella lles corfforol ac emosiynol trwy hybu ffyrdd egnïol o fyw, cyfranogiad a dysgu 
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Cyfleoedd Newydd 
 
Rhoi cymorth i’n cymunedau difreintiedig trwy hybu twf economaidd, adnewyddu ffisegol a chynaliadwyedd 
 
Gorffennol Clodfawr a Mannau Gwyrdd 
 
Rheoli a hyrwyddo ein hamgylchedd naturiol a hanesyddol 
 
Llywodraethu Corfforaethol 
 
Gwella’r ffordd yr ydym yn gweithio i sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o’n hasedau ariannol, technolegol, ffisegol a dynol 
 
Caiff Atodiad A: Dangosyddion Perfformiad 2012-13 ei gyhoeddi ar wahân. Mae’n rhoi gwybodaeth fanwl am ein dangosyddion 
perfformiad allweddol, gan gynnwys perfformiad dros y 3 blynedd ddiwethaf a chymharu ein perfformiad â’r cyfartaledd ar gyfer 
Cymru. 
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Adran 1 – Crynodeb o Berfformiad y Cyngor mewn perthynas â Dangosyddion Perfformiad 

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru ac 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 2011-12 o’i gymharu â’i berfformiad ei hun 
yn y flwyddyn flaenorol ac o’i gymharu â pherfformiad awdurdodau lleol eraill. 
 
Perfformiad ar y Cyfan o’i Gymharu â’r Flwyddyn Flaenorol 

Yn 2011-12, cafodd 41 o ddangosyddion perfformiad eu casglu a’u cyhoeddi’n genedlaethol. Mae gan dri deg saith o’r 41 o 
ddangosyddion ddata cymaradwy, a gwelwyd gwelliant mewn 28 (75.7%) o’r rhain; arhosodd 1 (2.7%) yr un fath; a gwelwyd 
gostyngiad mewn 8 (21.6%) ohonynt.   
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Gwella Gwasanaethau 

Mae’r Cyngor yn darparu ystod o wasanaethau ar gyfer dinasyddion. Rhwng 2010-11 a 2011-12, fe wellodd y Cyngor mewn: 

 7 o’r 8 dangosydd ar gyfer addysg; 

 11 o’r 16 dangosydd ar gyfer gofal cymdeithasol; 

 3 o’r 4 dangosydd ar gyfer tai; 

 4 o’r 5 dangosydd ar gyfer yr amgylchedd a chludiant; 

 1 o’r 2 ddangosydd ar gyfer gwasanaethau cynllunio a rheoleiddio; a 

 2 o’r 2 ddangosydd ar gyfer hamdden a diwylliant.  

Mae’r tabl isod yn dangos sut y perfformiodd y Cyngor yn 2011-12 o’i gymharu â Chymru gyfan. Rydym wedi talgrynnu’r data i’w 
gwneud yn haws cymharu.  

Maes Gwasanaeth 

CBS Pen-y-bont ar Ogwr  Cymru 

Nifer y dangosyddion 
cymaradwy 

% o’r dangosyddion 
lle bu gwelliant mewn 

perfformiad 

Nifer y dangosyddion 
cymaradwy 

% o’r dangosyddion 
lle bu gwelliant mewn 

perfformiad 

Addysg 8 88% (7) 9 89% (8) 

Gofal Cymdeithasol 16 69 (11) 16 63% (10) 

Tai 4 75% (3) 4 75% (3) 

Yr Amgylchedd a Chludiant 5 80% (4) 5 60% (3) 

Gwasanaethau Cynllunio a 
Rheoleiddio 

2 50% (1) 2 100% (2) 

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

Ar y Cyfan 37 76% (28) 38 74% (28) 
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Safle CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn Berthynol i Rannau Eraill o Gymru  

Yn 2011-12, gyda’r 40 dangosydd yr oedd data cymaradwy ar gael arnynt ar gyfer rhannau eraill o Gymru, fe berfformiodd y 
Cyngor yn uwch na, neu’r un fath â’r cyfartaledd cenedlaethol yn achos 21 dangosydd, sef 52%. Roedd hynny’n well na’n 
perfformiad yn 2010, pan oedd perfformiad mewn 48.7% o’r un set ddata’n uwch neu’r un fath â’r cyfartaledd cenedlaethol.  
 

O’r 40 o ddangosyddion a roddwyd mewn trefn restrol,   

 roedd 8 o fewn 25% uchaf y set ddata (y “chwartel uchaf” fel y’i gelwir), un yn llai nag yn 2009-10;  

 roedd 20 o fewn y 50% canol (yr amrediad rhyngchwartel), un yn fwy nag yn 2010-11; ac  

 roedd 12 yn y 25% gwaelod (y chwartel isaf), yr un faint ag yn 2010-11.  
 

Mae’r siart canlynol yn dangos safleoedd y Cyngor mewn perthynas â’r chwarteli o’i gymharu â’r data ar gyfer Cymru gyfan yn y 
ddwy flynedd ddiwethaf : 

 

Ceir gwybodaeth fanwl am bob un o’r dangosyddion yn “Dangosyddion Perfformiad CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2011-12”, sydd ar 
gael ar y wefan.
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Adran 2 – Perfformiad y Cyngor mewn perthynas â’i Flaenoriaethau ar gyfer 2011-12 

 
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 a ategir gan isadeiledd ffisegol effeithiol 
 

Beth ddywedon ni y byddem yn ei 
wneud? 

Sut wnaethom ni? 

Cynyddu ymgysylltu a chydlyniant 
cymunedol trwy: 
 

 Gynhyrchu a chyhoeddi strategaeth 
cydlyniant cymunedol 

 

 Parhau i gefnogi a datblygu 
Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf  

 

 Gweithredu Strategaeth Ymgysylltu â 
Dinasyddion y Cyngor  

 

Cafodd y Strategaeth Cydlyniant Cymunedol ei lansio’n swyddogol ym mis Mawrth 
2012. 
 
Ar y cyfan, roedd 111 cais am gyllid yn llwyddiannus, gan arwain at £982,414 yn 
ychwanegol ar gyfer prosiectau datblygu yn yr ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. O’r 
dinasyddion mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, cafodd 1657 eu hatgyfeirio at 
gyflogaeth ac/neu gyfleoedd a oedd yn gysylltiedig â gwirfoddoli, fe gymerodd 610 ran 
mewn digwyddiadau hyfforddiant a sgiliau, ac fe gafodd 196 o grwpiau cymunedol 
gymorth gyda chyhoeddusrwydd, adnabod ffynonellau cyllido a threfnu cyfarfodydd.  
 
Cafodd pob cam gweithredu ar gyfer 2011-12 o fewn y Strategaeth Ymgysylltu â 
Dinasyddion eu cwblhau ar amser. Roedd y rhain yn cynnwys: 

 gweithio gyda Cyfranogaeth Cymru i gynhyrchu Llawlyfr i Ymarferwyr ar 
ymgysylltu; 

 gweithio mewn partneriaeth gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol i gynhyrchu 
gwefan ar y cyd i ategu gweithgareddau ymgysylltu â dinasyddion; 

 sefydlu cyfrif Flickr Corfforaethol y Cyngor, a ddaeth yn weithredol ym mis Ionawr 
2012. Mae’r sianel cyfryngau cymdeithasol hon yn rhoi cyfle ychwanegol i rannu 
gwybodaeth am ein gwasanaethau a’n gweithgareddau gyda’n dinasyddion;  

 cwblhawyd gwaith paratoadol hefyd ar gyfer creu cyfrif Twitter Corfforaethol, sy’n 
fodd rhyngweithiol, ar-lein i ddinasyddion ddod yn rhan o brosesau ymgysylltu a 
phenderfynu’r Cyngor; a  

 datblygu rhaglen ymgynghori ar y cyd ar gyfer partneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol i’w gwneud yn bosib cynnal mwy o weithgareddau ar y cyd, 
gostwng costau ac osgoi “blinder ymgynghori” i ddinasyddion.      
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Gweithio gyda Heddlu De Cymru ac 
awdurdodau cyfrifol eraill dan y Ddeddf 
Trwyddedu i gyflwyno “cynllun goleuadau 
traffig” pwrpasol ar gyfer safleoedd 
trwyddedig lleol erbyn 31 Mawrth 2012  
 

Gan gydweithio gyda masnachwyr trwyddedig, cafodd cynllun a oedd wedi’i fwriadu i 
helpu i ostwng yr achosion o dorri rheoliadau trwyddedu a throseddau sy’n gysylltiedig 
ag alcohol ei lansio yng Nghanol Tref Pen-y-bont. Ar hyn o bryd mae’n rhy gynnar i 
sefydlu llinell sylfaen resymol o ddata i ddangos cydymffurfiaeth well ac unrhyw 
ostyngiad mewn achosion o beidio â chydymffurfio. 
 

Gwneud gwaith pellach i ddatblygu’r 
gorchmynion mannau cyhoeddus dynodedig 
yng nghanol ein trefi gan ymgynghori â 
Heddlu De Cymru  
 

Mae Gorchmynion Mannau Cyhoeddus Dynodedig yn fesur i helpu i ymdrin â materion 
niwsans ac anhrefn sy’n gysylltiedig ag yfed alcohol mewn strydoedd a mannau 
cyhoeddus. Roedd Gorchmynion o’r fath eisoes mewn grym yng Nghanol Tref Pen-y-
bont a Phen-coed. Yn dilyn ymgynghori â’r cyhoedd ac ar y cyd â Heddlu De Cymru, 
rhoddwyd Gorchmynion ar waith ar gyfer Porthcawl a Maesteg yn ystod 2011-12. 
Cafodd arwyddion priodol eu codi yn yr ardaloedd perthnasol.  
 
Mae gwybodaeth gan Heddlu De Cymru’n dynodi bod 2,620 yn llai o ddigwyddiadau 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yr hysbyswyd yn eu cylch ar hyd a lled y Fwrdeistref 
Sirol, sy’n cyfateb i ostyngiad o 28.6% o’i gymharu â 2010-11.  
 

Cryfhau gwaith gorfodi ac addysg ym maes 
hylendid bwyd  
 

Mae’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd bellach yn ei ail flwyddyn. Cyflawnwyd targedau ar 
gyfer arolygu safleoedd bwyd a busnesau newydd a busnesau risg uchel o safbwynt 
diogelwch bwyd. Fe gynyddodd y ganran o’r sefydliadau bwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr 
sy’n “cydymffurfio’n fras” â safonau hylendid bwyd o 72% yn 2010-11 i 77% yn 2011-12. 
Serch hynny, roedd ein perfformiad yn 2011-12 yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, 
sef 82.98%, ac yn is na’r cyfartaledd ar gyfer De Ddwyrain Cymru, sef 79.82%.  
 

Gostwng nifer y rhai sy’n dod yn rhan o’r 
gyfundrefn cyfiawnder troseddol am y tro 
cyntaf 
 

Fe sefydlwyd Biwro Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Ionawr 2011, yn benodol i 
ymdrin â phobl ifanc 10 – 17 oed, sy’n cael eu harestio am y tro cyntaf am 
dramgwyddau lefel-isel. Mae’r system “Biwro” wedi’i bwriadu i atal pobl ifanc sydd wedi 
gwneud camgymeriad unigol rhag gorfod wynebu mynd i’r Llys neu wynebu camau 
gweithredu eraill a fyddai’n “gwneud yr unigolyn yn droseddwr” ar unwaith. O dan y 
system, mae’r tramgwyddwr ifanc yn ymrwymo i gontract i gymryd rhan mewn nifer o 
weithgareddau sydd wedi’u bwriadu i’w helpu hwy, helpu’r dioddefw(y)r a’r gymuned. 
Adroddwyd fod dros 93% o’r rheiny sy’n mynychu Biwro Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr 
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yn peidio ag aildroseddu.  
 
Cafodd Biwro Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr ei ehangu hefyd i gysylltu’n uniongyrchol â 
thimau perthnasol eraill. Roedd y rhain yn cynnwys tîm “Just Ask Plus”, sy’n darparu 
gwasanaeth integredig ar gyfer pobl ifanc 16-25 mlwydd oed sy’n byw ym Mwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac y mae angen cymorth arnynt. (Ceir mwy o fanylion am Just 
Ask Plus dan Amcan Gwella 3.)  
 

Gweithredu Cynllun Cydraddoldeb a 
Chynllun Iaith Gymraeg y Cyngor  

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Corfforaethol wedi cael ei ddisodli gan y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol.  
 
Cafodd Cynllun Iaith Gymraeg 2008-2011 ei weithredu. Cafodd cynllun newydd ei 
gymeradwyo ym mis Mawrth 2012.  
 
Dyma enghreifftiau o’r gwelliannau a gyflawnwyd: 
  

 Bu i weithgarwch ymgynghori a gwblhawyd gan y Partneriaethau Diogelwch 
Cymunedol a Chymunedau yn Gyntaf ei gwneud yn bosib cael dealltwriaeth dda 
am y materion i gymunedau lleol.  

 Bu i’r ganolfan gwasanaethau i gwsmeriaid gynnwys monitro pob math o 
anghenion o ran iaith a mynediad yn ei system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid ac 
annog ymwelwyr â’r ganolfan i roi adborth ar y gwasanaeth a dderbyniwyd.  

 Fe wnaethom barhau i wella mynediad at adeiladau’r Cyngor ar gyfer pobl anabl 
ac fe ddatblygon ni “Strategaeth Gwella Mynediad ar gyfer Adeiladau’r Cyngor”. 

 Fe chwaraeodd pobl anabl ran weithredol yn y broses o flaenoriaethu 
gwelliannau o ran mynediad a chyflawni cynlluniau adfywio.   

 Cafodd canllawiau diwygiedig a phecyn cymorth ar gyfer cwblhau asesiadau o’r 
effaith ar gydraddoldeb eu cyhoeddi i helpu rheolwyr a gyflogir gan y Cyngor i 
gwblhau asesiadau o’r fath ar gynigion i newid polisïau a gwasanaethau.   
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Datblygu a chyhoeddi cynllun cydraddoldeb 
strategol gan gydymffurfio â dyletswyddau 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 
 

Cwblhawyd y gwaith i ddatblygu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a chafodd y cynllun 
ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2012. Nod y cynllun yw sicrhau bod cydraddoldeb yn rhan 
annatod o’r modd yr ydym yn cyflenwi gwasanaethau, gan ystyried cefndiroedd 
unigolion gan gynnwys hil, rhyw, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu 
gred, statws trawsryweddol, beichiogrwydd a mamolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil. 
 

Cyflawni strategaeth parcio ceir effeithiol 
sy’n cwmpasu gwaith gorfodi mewn 
perthynas â pharcio ceir a chyfleusterau 
parcio ar gyfer staff/y cyhoedd 

Ni chyflawnwyd hyn yn 2011-12. Fodd bynnag, fe sefydlwyd menter ar y cyd â Chyngor 
Bro Morgannwg ac fe sefydlwyd Bwrdd Prosiect i ystyried a datblygu trefniadau ar gyfer 
cyflwyno Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio.     
 

Cyflenwi cyfundrefn effeithiol ar gyfer cynnal 
a chadw caeau a phafiliynau 

Cafodd y gyfundrefn torri gwair o fis Mawrth i fis Medi ei chysoni mewn amserlen sy’n 
cynnwys torri gwair bob pythefnos mewn ardaloedd sy’n cael llawer o ddefnydd megis 
meysydd chwarae, torri gwair bob tair wythnos mewn ardaloedd trefol a thorri gwair bob 
chwe wythnos mewn ardaloedd gwledig. Mae hyn wedi ein galluogi i gyflawni mwy o 
gysondeb a thegwch yn y gwasanaeth ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol o fewn y lefelau 
presennol o adnoddau.  
 

Parhau i gynnal a chadw’r isadeiledd 
priffyrdd a gwella diogelwch ar y ffyrdd  
 

Er gwaethaf rhaglen helaeth o waith i roi wynebau newydd ar briffyrdd, fe gynyddodd y 
ganran o’r ffyrdd A a B sydd mewn cyflwr gwael i 7.1% a 9.0% yn y drefn honno. Fe 
gyflawnodd y Cyngor ostyngiad yn y ganran o ffyrdd C sydd mewn cyflwr gwael, o 
13.3% yn 2010-11 i 13.0% yn 2011-12. 
 
Yn anffodus, gan fod hwn yn fesur a gyfrifir yn flynyddol, nid yw effaith lawn ein rhaglen 
dreigl o waith cynnal a chadw’n cael ei hadlewyrchu yn y canlyniad o ran ein 
perfformiad. Rydym yn arolygu 50% o ffyrdd A a B a 25% o ffyrdd C bob blwyddyn. O 
ganlyniad, efallai na fydd effeithiau’r gwaith atgyweirio a wnaed i ffyrdd A a B i’w gweld 
yng nghanlyniadau’r arolygon am hyd at 2 flynedd wedi i’r gwaith gael ei wneud. Efallai 
na fydd effeithiau atgyweiriadau i ffyrdd C yn cael eu hadlewyrchu yn y ffigyrau am hyd 
at 4 blynedd wedi i’r atgyweiriadau gael eu gwneud.  
 
Yn ogystal â hynny, mae ein rhaglen wedi’i bwriadu i sicrhau bod gwaith cynnal a 
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chadw’n darparu datrysiad hirdymor, sy’n golygu y gallai pob prosiect gymryd yn hwy i’w 
gwblhau. Ffactor perthnasol arall yw’r ffaith bod ffyrdd yn gallu dirywio yn ôl cyfraddau 
gwahanol, er bod atgyweiriadau’n cael eu gwneud. Er enghraifft, gall tywydd gwael 
achosi i ffyrdd ddirywio’n gyflymach.  
 
Mae data a gynhyrchwyd gan Heddlu De Cymru’n dangos bod y duedd ostyngol o 
flwyddyn i flwyddyn yn nifer yr anafedigion o ganlyniad i ddamweiniau ar ffyrdd yn y 
Fwrdeistref Sirol wedi parhau ym mlwyddyn galendr 2011. Mae ffigwr 2011 o 368 o 
anafedigion yn cynrychioli gostyngiad o 43% o’i gymharu â nifer sylfaen yr anafedigion 
a bennwyd ar sail ffigyrau cyfartalog 1994-1998. Hwn yw’r gostyngiad canrannol mwyaf 
i gael ei gyflawni gan unrhyw un o’r awdurdodau unedol yn ardal Heddlu De Cymru. 
 
Fe gynyddodd y ganran o’r priffyrdd a thir perthnasol a arolygwyd ac y barnwyd eu bod 
yn cyrraedd safon uchel o ran glendid i 98% o 97.7% yn 2010-11. Roedd y ffigwr hwn 
yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 95.3%. 
 

Parhau i gyflawni gwelliannau o flwyddyn i 
flwyddyn mewn ailgylchu i sicrhau ein bod yn 
cyrraedd targedau perfformiad Llywodraeth 
Cymru 
 

Fe ddaliodd ein perfformiad ym maes rheoli gwastraff i ddangos gwelliant o flwyddyn i 
flwyddyn gyda chynnydd yn ein cyfradd ailgylchu/ailddefnyddio i fwy na 50%. Mae’r lefel 
hon eisoes yn uwch na tharged ailgylchu Llywodraeth Cymru ar gyfer 2012-13.   
 
Fe gyflawnon ni ostyngiad yn y ganran gyffredinol o’r gwastraff a anfonir i safleoedd 
tirlenwi o 28.4% yn 2010-11 i 26.3%. Ein perfformiad ni oedd y gorau yng Nghymru yn 
2011-12 ac roedd yn sylweddol well na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 44.73%. Fodd 
bynnag, fe gynyddodd y ganran o’r gwastraff dinesig bioddiraddadwy a anfonwyd i 
safleoedd tirlenwi o 37.7% yn 2010-11 i 47.2%. Roedd y cynnydd hwn i’w briodoli i’r 
tunelledd mawr o bridd priffyrdd yn y flwyddyn yr oedd yn ofynnol ei waredu trwy 
safleoedd tirlenwi. 
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Canlyn arni â gwaith i gyflawni’r gofynion ar 
gyfer awdurdodau lleol dan Ddeddf Rheoli 
Llifogydd a Dŵr a Rheoliadau Perygl 
Llifogydd 2009 
 

Mae’r Ddeddf a’r Rheoliadau’n gosod nifer o ddyletswyddau statudol ar y Cyngor, gan 
gynnwys cynhyrchu strategaethau lleol i reoli’r perygl o lifogydd, adroddiadau a mapiau 
perygl llifogydd, ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd a chamau gweithredu i wella 
cynaliadwyedd amddiffynfeydd llifogydd a systemau draenio.  
 
Y garreg filltir gyntaf i gael ei chyrraedd oedd cyflwyno asesiad rhagarweiniol ar y perygl 
o lifogydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cafodd ein hadroddiad ei gyflwyno a’i gymeradwyo 
gan Asiantaeth yr Amgylchedd ym mis Mehefin 2011.  
 
 

Heriau ar gyfer 2012-13 a’n hymatebion ni 

Mae cynlluniau’r Cyngor ar gyfer 2012-13 wedi cael eu paratoi i ymateb i her cynnal gwasanaethau rheng-flaen a chyflawni 
gwelliannau yn erbyn cefndir o doriadau mewn cyllid, gan gynnwys y gostyngiad mewn incwm ar gyfer gwasanaethau, megis parcio 
ceir a cheisiadau cynllunio, o ganlyniad i’r dirywiad economaidd.  
 
Bydd trefniadau newydd ar gyfer Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio’n parhau i gael eu datblygu yn ystod y flwyddyn ac maent ar hyn 
o bryd i fod i gael eu cyflwyno ym mis Ebrill 2013.  
 
Tua £2.8m fydd cyfanswm cost gwelliannau wedi’u rhaglennu i’r priffyrdd. Bydd y gost hon yn cael ei hariannu gan y Cyngor a thrwy 
“Fenter Benthyca Llywodraeth Leol” Llywodraeth Cymru, y bydd cynnydd yn y gyllideb ar ei chyfer dros y 3 blynedd nesaf.   
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed heriol i ailgylchu 70% o’r holl wastraff dinesig erbyn 2024-5. Gallai methiant i gyrraedd y 
targedau ailgylchu/compostio arwain at ddefnydd aneffeithlon o adnoddau, gyda gwastraff yn cael ei waredu trwy safleoedd tirlenwi, a 
hefyd cosbau ariannol. Byddwn yn parhau i weithio tuag at gyrraedd y targed, a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, i ailgylchu 70% o’r 
holl wastraff dinesig erbyn 2024-25. Mae gennym strategaeth hirdymor ar waith i gynyddu cyfraddau ailgylchu a bydd cyflwyno Cynllun 
Gwella Amwynder Dinesig ar gyfer ein safleoedd casglu’n gwella perfformiad yn y tymor canolig. Mae’r broses gaffael ar gyfer y 
cyfleuster treulio anaerobig rhanbarthol yn mynd rhagddi a’n bwriad yw bod â chyfleuster i ymdrin â gwastraff bwyd yn weithredol erbyn 
2014. Yn y tymor byr, byddwn yn parhau i addysgu ein dinasyddion a chyfathrebu â hwy er mwyn cynyddu cyfranogiad mewn 
cynlluniau ailgylchu.  
 
Byddwn yn parhau i weithio gyda Heddlu De Cymru a phartneriaid eraill i ostwng troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae rhai 
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o’r camau gweithredu yr ydym yn bwriadu eu cymryd yn cynnwys cryfhau’r mecanweithiau ar gyfer hysbysu ynghylch digwyddiadau 
ymddygiad gwrthgymdeithasol ledled y Fwrdeistref Sirol, er mwyn rhoi cymorth i adnabod lleoliadau ar gyfer camau gweithredu wedi’u 
targedu. Byddwn hefyd yn cynnal gweithgareddau addysg gyda chymunedau, partneriaid ac asiantaethau lleol, a’r rheiny wedi’u 
bwriadu i fynd i’r afael â cham-drin domestig a rhoi cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig. Byddwn yn cynnal adolygiad o 
effeithiolrwydd y Gorchmynion Mannau Cyhoeddus Dynodedig ym Mhorthcawl a Maesteg, gan ddefnyddio data gan Heddlu De Cymru, 
sydd â’r pwerau angenrheidiol i orfodi’r Gorchmynion. 
 
Byddwn yn parhau i weithredu’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, gan gynnal ein dull cadarn o gynnal arolygiadau.  
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Amcan Gwella Dau 
Datblygu a chynnal datrysiadau tai cynaliadwy a fforddiadwy ar gyfer y rheiny sy’n ddigartref neu mewn angen 
 

Beth ddywedon ni y byddem yn ei 
wneud? 

Sut wnaethom ni? 

Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu 
dewisiadau tai sy’n cwrdd ag ystod o 
anghenion tai, gyda phwyslais ar atal 
digartrefedd  
 

Yn y flwyddyn, fe ymgyflwynodd 182 o bobl ifanc 16-21 mlwydd oed yn ddigartref, sy’n 
ostyngiad o 13% o’i gymharu â 2010-11. Fe gynyddon ni’r pwyslais ar ddefnyddio 
cyngor ynghylch tai, cynlluniau blaen-dal rhent, cyfryngu teuluol a gweithio ar y cyd 
gyda’r sector rhentu preifat, ac fe gyflawnon ni welliant yn y ganran o’r holl aelwydydd a 
allai fod yn ddigartref a gafodd eu hatal rhag bod yn ddigartref am o leiaf 6 mis.   
 
Bu gostyngiad sylweddol yn nifer cyfartalog y diwrnodau calendr y mae’n ei gymryd i 
gyflawni Grant Cyfleusterau Pobl Anabl o 414 yn 2010-11 i 251 yn 2011-12. 
 
Fe ddrafftiodd y Cyngor a’r pedwar landlord cymdeithasol cofrestredig sy’n gweithredu 
yn y Fwrdeistref Sirol (Hafod, Linc-Cymru, Cymoedd i’r Arfordir a Wales & West) Bolisi 
Dyraniadau Cyffredin. Mae’r polisi drafft hwn yn nodi dull wedi’i safoni o benderfynu pwy 
fydd yn cael blaenoriaeth ar gyfer tai rhent cymdeithasol a sut y byddant yn cael eu 
dyrannu.   
 
Gan weithio gyda’r pedwar landlord cymdeithasol yma, cafodd 82 o unedau tai 
fforddiadwy ychwanegol eu darparu yn y Fwrdeistref Sirol yn ystod y flwyddyn.    
 
Fe wnaethom leihau ein defnydd o lety Gwely a Brecwast ar gyfer tai dros dro, gan 
gyflawni arbediad sylweddol o 37% yn y gwariant cysylltiedig o’i gymharu â 2010-11. 
 

Gwella cyflenwad, ystod ac ansawdd y llety 
dros dro a llety â chymorth  
 

Fe gyflenwon ni gynllun llety dros dro newydd o’r enw Cornerstone House, sy’n darparu 
6 o fflatiau hunangynhaliol ar gyfer aelwydydd digartref. Roedd pobl yn byw ym mhob 
un o’r fflatiau erbyn Gorffennaf 2011.  
 

Cydweithio gyda phartneriaid i ddatblygu 
gwasanaeth sy’n rhoi cyngor / cymorth i bobl 

Fe gynyddon ni’r cyflenwad o lety cynaliadwy ar gyfer pobl ifanc 16-21 mlwydd oed. Fe 
wnaeth y Gwasanaeth Llety â Chymorth recriwtio a chymeradwyo 6 o ddarparwyr 
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ifanc 16 - 21 oed, yn enwedig y rheiny sy’n 
gadael gofal a’r rheiny sydd mewn perygl, er 
mwyn iddynt allu byw’n annibynnol  
 

gwasanaethau newydd, ac yn ogystal â hynny fe newidiodd dau ofalwr maeth presennol 
i ddarparu lleoliadau hirdymor ar gyfer pobl ifanc. Fe gynyddodd hyn gyfanswm y 
darparwyr Llety â Chymorth i 14 erbyn mis Mawrth 2012 
 
Fe lansiwyd y gwasanaeth ehangedig “Just Ask Plus” ym mis Ebrill 2012 i gynnwys 
gwasanaeth llawn ar gyfer asesu digartrefedd a chymorth gyda llety â chymorth. (Ceir 
mwy o fanylion am Just Ask Plus dan Amcan Gwella 3).  
 
 

Heriau ar gyfer 2012-13 a’n hymatebion ni 

Mae’r Cyngor yn cydnabod bod digartrefedd yn aml yn cynrychioli penllanw nifer o broblemau, megis dyledion ac anawsterau gyda 
pherthynas a’i fod yn aml yn arwain at lefelau uwch o straen, iselder ac arwahanrwydd i blant yn ogystal ag oedolion. Mae ar bobl 
ddigartref angen ystod o gymorth a gwasanaethau fel arfer, a’r rheiny’n dwyn goblygiadau o ran cost. Bydd hyn, ynghyd â 
chanlyniadau agenda Diwygio’r Gyfundrefn Lles, yn her. Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r 
sector preifat i ddarparu ystod o ddewisiadau i gwrdd ag anghenion tai, gan gynnwys cynyddu swm y llety dros dro a fforddiadwy, a 
datblygu ymhellach y gwasanaethau cymorth gyda ffocws priodol ar atal digartrefedd.  

 
Rydym yn gweithio tuag at agor 10 o fflatiau hunangynhaliol pellach, i ddarparu llety dros dro ar gyfer aelwydydd digartref, erbyn Ebrill 
2013.  
 
Rydym yn bwriadu datblygu mecanwaith i ganfod tenantiaid ag ôl-ddyledion rhent, fel y gellir rhoi cymorth cynnar i osgoi digartrefedd. 
Rydym hefyd yn bwriadu cynnal arfarniad o’r opsiynau ar gyfer datblygu Asiantaeth Gosodiadau Cymdeithasol.   
 
Fe gynyddodd nifer yr anheddau mewn perchenogaeth breifat sy’n wag o 855 yn 2010-11 i 1026. Yn 2012-13 rydym yn bwriadu 
dechrau gweithredu cynllun benthyciadau gwella cartrefi gwag “Troi Tai’n Gartrefi” Llywodraeth Cymru. Yn amodol ar ganllawiau gan 
Lywodraeth Cymru, byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r cynllun ac yn cyflwyno’r modd i alluogi pobl i wneud ceisiadau.  
 
Mae gan y Cyngor rai pwerau i orfodi pobl i werthu adeiladau gwag sydd mewn perchenogaeth breifat lle ystyrir bod hynny’n briodol. 
Bydd llwyddiant a manteision yr achosion hynny lle cymerwyd y cam gweithredu hwn yn cael eu harchwilio yn 2012-13, i lywio’r 
ystyriaethau o ran ein dull yn y dyfodol.   
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Amcan Gwella Tri 
Gweithredu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd wedi’u hintegreiddio’n well i ategu annibyniaeth, dewis, 
grymuso, urddas a pharch 
 

Beth ddywedon ni y byddem yn ei 
wneud? 

Sut wnaethom ni? 

Ailfodelu gofal cymdeithasol i oedolion i 
sefydlu modelau newydd o gymorth a 
chynhorthwy trwy 
  

 ddatblygu gwasanaethau Teleofal, 
gofal ychwanegol a gwasanaethau 
arbenigol ar gyfer pobl â dementia 

 model newydd o gyflenwi 
gwasanaethau ar gyfer gofal preswyl 
a gofal cartref  

 

Dechreuodd yr adolygiad o Deleofal ym mis Gorffennaf 2011 ac mae’n dal i fynd 
rhagddo. Rhan arwyddocaol o’r adolygiad fu ystyried y trefniadau monitro a’r adnoddau 
sy’n ofynnol.   
 
Cynyddodd cyfanswm y gosodiadau Teleofal o 504 yn 2010-11 i 1089 yn 2011-12. 
Cynyddodd y ganran o’r cleientiaid a oedd yn teimlo bod y gwasanaeth yn ei gwneud yn 
haws iddynt ymdopi yn eu cartref eu hunain o 92% yn 2010-11 i 95%.  
 
Fe agoron ni Dai Gofal Ychwanegol Llys Ton (Mynydd Cynffig), sy’n darparu 39 o 
fflatiau, ac sydd â phobl yn byw ym mhob un ohonynt. Mae Tai Gofal Ychwanegol yn 
cyfuno manteision llety hunangynhaliol o ansawdd uchel â darparu gofal a 
gwasanaethau cymorth, gan alluogi pobl i fyw’n annibynnol.  
 
Cafodd cynlluniau i adnewyddu llety arbenigol ar gyfer pobl sydd wedi cael diagnosis 
bod dementia arnynt eu cwblhau, ac mae’r gwaith adeiladu i fod i ddechrau yn ystod haf 
2012. 
 
Bu cynnydd bach yn y ganran o’r cleientiaid sy’n oedolion y rhoddir cymorth iddynt fyw 
yn y gymuned, o 88.3% yn 2010-11 i 88.6% yn 2011-12.  
 
Cafodd cyfran is o bobl hŷn (65 oed a throsodd) gymorth mewn cartrefi gofal yn ystod y 
flwyddyn.  
 
Cynyddodd y ganran o’r cleientiaid â chynllun gofal ar 31 Mawrth y dylai eu cynlluniau 
gofal fod wedi cael eu hadolygu yn ystod y flwyddyn ac y cawsant eu hadolygu yn ystod 
y flwyddyn, o 75.50% yn 2010-11 i 78.10% yn 2011-12. 
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Yn 2011-12 fe brofodd tua 400 yn fwy o bobl 75 oed neu drosodd oedi cyn cael eu 
rhyddhau o ofal acíwt (gofal yn yr ysbyty fel arfer) nag yn 2010-11. Gall y rhesymau 
dros oedi gynnwys diffyg pecyn gofal cymdeithasol addas i roi cymorth i’r claf unwaith y 
bydd yn cael ei drosglwyddo o’r lleoliad gofal acíwt.  
 

Parhau i wella’r trefniadau pontio ar gyfer 
pobl ifanc ag anghenion cymhleth pan fônt 
yn troi’n oedolion  
 

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygiad parhaus gwasanaeth cyffredinol, integredig 
ar gyfer yr holl bobl ifanc ac arnynt angen cymorth i fyw’n annibynnol o fewn y 
Fwrdeistref Sirol. Yn 2011-12, cafodd y gwasanaeth ôl-ofal a’r gwasanaeth “Just Ask” 
presennol eu huno a’u hehangu i greu’r gwasanaeth newydd “Just Ask Plus” i bobl ifanc 
16-25 mlwydd oed. Daeth y gwasanaeth newydd yn weithredol ar 2 Ebrill 2012 ac mae 
wedi’i leoli yn hen swyddfeydd Just Ask yng nghanol tref Pen-y-bont. Mae “Just Ask 
Plus” yn darparu gwasanaeth sy’n gallu ymateb yn brydlon, yn hyblyg ac yn effeithiol i 
anghenion pobl ifanc agored i niwed. Mae’n rhoi cyngor, cymorth ymarferol, 
gwybodaeth a chymorth personol i bobl ifanc mewn ystod o feysydd, gan gynnwys 
addysg, cyflogaeth, hyfforddiant, tai, hawliau lles, iechyd, hamdden a datblygiad 
personol.  
 
Cytunwyd ar brotocol rhwng y gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Blant a’r 
gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion ar gyfer ymwneud ar y cyd mewn 
achosion lle mae pecynnau gofal cost-uchel i blant unigol yn cael eu hystyried. Bydd 
hyn yn sicrhau cynllunio priodol at y dyfodol ar gyfer y bobl ifanc hyn wrth iddynt 
drosglwyddo i wasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Fe wnaethom hefyd 
ddiwygio’r llwybrau gofal i bobl ifanc ag anghenion cymhleth sy’n troi’n oedolion.   
  

Mynd ati ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i sefydlu 
fframwaith o rwydweithiau lleol integredig ym 
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dan 
bartneriaeth newydd, sef partneriaeth Gofal 
Pen-y-bont ar Ogwr 
  

Mae’r rhaglen wedi bod yn rhedeg am flwyddyn bellach. Mae Partneriaeth Gofal Pen-y-
bont ar Ogwr yn parhau i gwrdd ac mae’n goruchwylio’r agenda integreiddio. 
 
Fe sefydlwyd Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Bae’r Gorllewin yn 2011-12. Mae 
pedair prif raglen: Anabledd Dysgu, Iechyd Meddwl, Pobl Hŷn a Phlant. Nod y Pwyllgor 
Cydweithredol yw darparu deilliannau gwell ar gyfer dinasyddion a defnyddio 
adnoddau’n well. 
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Mewn partneriaeth gyda’r Bwrdd Iechyd, 
alinio’r Gwasanaeth Canolradd Integredig 
Cymunedol (CIIS) â gwasanaethau ar gyfer 
pobl â nam corfforol neu nam synhwyraidd 
fel rhan o’r rhaglen ehangach i integreiddio 
ac ailfodelu gwasanaethau  
 

Cafodd y tîm Cyswllt, Asesu ac Adolygu ei gydleoli a’i integreiddio gyda Gwasanaethau 
Gofal Canolradd y Tîm Adnoddau Cymunedol. Fe ddechreuon ni ddatblygu trefniadau i 
ddarparu un pwynt mynediad ar gyfer gwasanaethau iechyd cymunedol, nyrsys ardal 
cymunedol a gofal cymdeithasol i oedolion.  
 
Fe gynyddodd nifer y dinasyddion sy’n cael cymorth gan y Gwasanaeth Canolradd 
Integredig Cymunedol o 1065 yn 2010-11 i 1252 yn 2011-12. Fe gynyddodd niferoedd y 
dinasyddion a dderbyniodd help a chefnogaeth gan y Gwasanaeth Canolradd Integredig 
Cymunedol, gan olygu nad oedd yn angenrheidiol iddynt aros yn yr ysbyty, o 768 yn 
2010-11 i 912 yn 2011-12. 
 

Gweithio gyda phartneriaid yn y sector 
iechyd a’r trydydd sector i weithredu rhaglen 
wedi’i thargedu o ymgyrchoedd i hyrwyddo 
iechyd a lles  
 

Fe sefydlon ni dîm Iechyd Cyhoeddus ar y cyd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Hwn yw’r cyd-dîm cyntaf yng 
Nghymru ac mae wedi arwain at ddull mwy cydlynol ac effeithiol o hybu iechyd. 
 
Fe barhaodd yr Adran Byw’n Iach â’i waith llwyddiannus gyda’r GIG i ddarparu 
rhaglenni ymyriadau iechyd effeithiol sydd wedi’u bwriadu i wella iechyd a lles unigolion 
sydd “mewn perygl” yn y Fwrdeistref Sirol. Tair enghraifft o hyn yw: 
 

1. Y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff ar gyfer Pen-
y-bont ar Ogwr, a ddatblygwyd ar y cyd gan y Cyngor a phartneriaid iechyd lleol. 
Gall meddygon teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill atgyfeirio cleifion a 
chanddynt gyflyrau iechyd hirdymor neu sydd mewn perygl o ddatblygu cyflyrau 
o’r fath. Mae’r cynllun yn cynnig cyfranogiad mewn amrywiaeth o weithgareddau 
sydd wedi’u teilwra i anghenion yr unigolyn. Yn 2011-12, 1913 oedd nifer yr 
atgyfeiriadau at y cynllun, a oedd yn sylweddol uwch na’r targed o 1200 a 
bennwyd gan Lywodraeth Cymru. 

 
2. Prosiect Adsefydlu Cleifion yr Ysgyfaint, sy’n cynorthwyo cyfranogwyr i reoli nifer 

o gyflyrau iechyd cronig. Yn 2011-12, fe gynyddodd nifer y cyfranogwyr yn y 
prosiect o 45 i 63. 
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3. Prosiect Gordewdra Cwm Garw, sydd wedi deillio o gydweithio rhwng y Cyngor, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Practis Meddyg Teulu yng 
Nghwm Garw ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae meddygon teulu lleol yn gallu 
atgyfeirio cleifion at y gwasanaeth fel dewis yn lle rhoi cyffuriau atal gordewdra. 
Mae cyfranogwyr wedyn yn derbyn cyngor arbenigol ynghylch ffyrdd o gyflawni 
bywydau iachach a cholli pwysau. Fe gynyddodd nifer y cyfranogwyr sy’n cymryd 
rhan yn y rhaglen i 221 o 145 yn 2010-11. Mae canlyniadau wedi dangos bod 
58% o’r holl gyfranogwyr wedi cyflawni cyfradd colli pwysau o 5% neu fwy. 

 
Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, rydym wedi parhau i gefnogi a datblygu mentrau i wella 
iechyd yn y gweithle. Yn 2011-12, fe ddechreuodd y prosiect “Lles drwy Waith”, sydd 
wedi’i fwriadu i wella iechyd a lles pobl o oedran gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, 
Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Mae’r ffocws ar ddarparu ystod o ymyriadau sy’n 
gwella’n sylweddol y cymorth sydd ar gael i unigolion, cyflogwyr a gweithwyr iechyd 
proffesiynol, gan helpu pobl sydd mewn perygl o golli eu swydd i aros mewn gwaith. 
Mae’r prosiect yn gweithio mewn dau faes allweddol: 

 Rhoi cymorth i unigolion aros mewn gwaith  
 Gwella gwaith a gweithleoedd  

Nid yw effaith y prosiect wedi cael ei hasesu eto. 
 
Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fe barhaodd y Tîm Iechyd Cyhoeddus ac Atal 
integredig i weithio gyda chydweithwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru i hybu’r Safon 
Iechyd Corfforaethol a’r Wobr Iechyd i Weithleoedd Bychain. Mae’r rhain yn gynlluniau y 
mae Llywodraeth Cymru wedi’u datblygu i annog cyflogwyr i fabwysiadu arferion i wella 
iechyd a lles. Dyfernir y Safon Iechyd Corfforaethol ar bedair lefel wahanol – Efydd, 
Arian, Aur a Phlatinwm – ac fe’i hanelir at gyflogwyr â mwy na 250 o gyflogeion. Mae’r 
Wobr Iechyd i Weithleoedd Bychain ar gyfer cwmnïau â llai na 250 o gyflogeion. Mae’r 
Gwobrau’n cwmpasu ystod o feysydd sy’n ymwneud ag iechyd a lles, er enghraifft 
iechyd meddwl, gweithgarwch corfforol a defnyddio tybaco ac alcohol. Yn 2011-12, fe 
gyflawnodd y Cyngor y Safon Iechyd Corfforaethol Arian.  
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Adolygu a lle y bo angen ailgyflunio’r rhaglen 
Cefnogi Pobl i sicrhau ei bod yn cydymffurfio 
â gofynion Llywodraeth Cymru ac ymateb i 
anghenion cymdeithasol presennol a 
datblygol 

 

Caiff y Rhaglen Cefnogi Pobl ei chyllido trwy ddwy ffrwd ar wahân; Grant Cefnogi Pobl, 
a weinyddir yn uniongyrchol gan yr Awdurdod Lleol a Grant Refeniw Cefnogi Pobl, a 
weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Telir y Grant Refeniw Cefnogi Pobl yn uniongyrchol i 
ddarparwyr achrededig cymorth sy’n gysylltiedig â thai ar gyfer nifer o grwpiau o 
gleientiaid agored i niwed gan gynnwys pobl ddigartref a phobl a allai fod yn ddigartref, 
pobl ifanc agored i niwed a phobl sy’n ffoi rhag cam-drin domestig. Yn 2010, fe 
gynhaliodd Llywodraeth Cymru archwiliad o wasanaethau a gyllidir â’r Grant Refeniw 
Cefnogi Pobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr oedd gan yr Awdurdod gyfrifoldeb amdanynt 
fel darparwr cymorth achrededig. Mae’r holl argymhellion a ddeilliodd o’r archwiliad wedi 
cael eu rhoi ar waith.    
 
Cynhaliwyd adolygiad o gyllid Grant Refeniw Cefnogi Pobl ar gyfer cleientiaid ag 
anableddau dysgu yn 2011, ar y cyd â’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion. 
Cafodd y trefniadau bandio diwygiedig eu cytuno gan y Grŵp Cynllunio Cefnogi Pobl a’u 
cyflwyno yn 2012. Mae’r trefniadau newydd yn rhoi adlewyrchiad mwy priodol o’r angen 
a’r modd y darperir cymorth sy’n gysylltiedig â thai ar gyfer derbynyddion unigol. 
 

Heriau ar gyfer 2012-13 a’n hymatebion ni 

Bydd camau i’w gwneud yn bosib a rhoi cymorth i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol ymhellach yn parhau yn 2012-13, gyda 
sylw’n cael ei roi i’r modd y gall gwasanaethau integredig yn y Fwrdeistref Sirol alinio â, ac ategu trefniadau cydweithio gyda’n 
hawdurdodau cyfagos. Mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn diffinio rôl a strwythur manwl gwasanaethau gofal cymdeithasol yn y dyfodol 
a sicrhau bod digon o allu ar gyfer newid. 
 
Bydd gwybodaeth am y llwybrau gofal diwygiedig i bobl ifanc ag anghenion cymhleth sy’n troi’n oedolion yn cael ei hymgorffori mewn 
taflenni a chanllawiau i’r bobl ifanc hyn a’u teuluoedd.  
 
Byddwn yn cwblhau’r gwaith o ddatblygu prosesau a phrotocolau i ddarparu un pwynt mynediad ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol cymunedol i oedolion ac integreiddio gwasanaethau nyrsys ardal cymunedol â’r trefniant hwn. 
 
Gan barhau i ddatblygu’r gwasanaethau ailalluogi, byddwn yn hwyluso trefniadau rhyddhau’n gynnar o’r ysbyty trwy ddarparu 
amgylchedd ym Mryn y Cae ym Mracla lle gall cleifion adfer eu hannibyniaeth trwy gymorth therapiwtig, cyn dychwelyd adref. 
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Bydd y Rhaglen Ailfodelu Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn parhau i fonitro datblygiad modelau gwasanaeth yn y dyfodol ar gyfer pobl 
â dementia a’r cymorth pontio y mae ei angen ar gyfer pobl ifanc ag anableddau sy’n troi’n oedolion. Mae angen modelau gwasanaeth 
newydd ar gyfer pobl â dementia sy’n dechrau’n gynnar. Yr her i’r Cyngor fydd sut i drawsnewid modelau gwasanaeth mwy 
traddodiadol i gwrdd â’r anghenion a’r disgwyliadau yn y dyfodol a bod yn gynaliadwy yn y dyfodol. Byddwn yn cynyddu gwasanaethau 
i bobl â dementia yng Nglan yr Afon yn Ynysawdre, gyda nifer y gwelyau ar gyfer pobl â dementia’n cynyddu o 22 i 30. 
 
Byddwn yn canlyn arni â threfniadau cydweithio i ategu a gwella deilliannau i bobl hŷn, pobl ag anabledd dysgu, pobl â diagnosis 
iechyd meddwl, pobl â chyflyrau cronig ac oedolion agored i niwed. Mae gennym gyfres o gamau gweithredu sydd yn yr arfaeth ar 
gyfer 2012-13 i liflinio mynediad at gyngor, cymorth a gwasanaethau ar draws y gyfundrefn iechyd a gofal cymdeithasol ac i ategu 
annibyniaeth a gofal yn y cartref ac yn y gymuned.   
 
Er mwyn hybu mwy o annibyniaeth, lles a dewis i’n holl ddinasyddion, mae’n rhaid i ni barhau i ddatblygu gwasanaethau cymorth 
newydd a mwy hyblyg. Yn 2012-13, bydd hyn yn cynnwys darparu taliadau uniongyrchol a chyllidebau wedi’u personoleiddio a’r her 
fydd newid, moderneiddio a gwella effeithlonrwydd ariannol patrymau gwasanaeth presennol.  
 
Mae camau gweithredu i ddatblygu’r gwasanaeth “Just Ask Plus” ymhellach yn yr arfaeth ar gyfer 2012-13. Mae’r rhain yn cynnwys 
gwelliannau i’r modd y darperir cyngor a chymorth mewn perthynas â thai ar gyfer pobl ifanc sy’n ymgyflwyno’n ddigartref a hefyd 
darparu cyngor a chymorth mewn perthynas â chamddefnyddio sylweddau trwy Ymarferydd Camddefnyddio Sylweddau. Bwriedir 
ceisio cyllid hefyd ar gyfer Gweithiwr Cadw mewn Cysylltiad o fewn y gwasanaeth, i roi cymorth i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant.  
 
Fe roddodd Llywodraeth Cymru argymhellion Adolygiad Aylward ar waith trwy gyhoeddi Canllawiau Cefnogi Pobl newydd ym mis 
Gorffennaf 2012. O ganlyniad, ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd cyfrifoldeb am daliadau i ddarparwyr prosiectau a oedd 
yn cael eu cyllido â’r hen Grant Refeniw Cefnogi Pobl yn trosglwyddo yn ystod 2012-13 a bydd trefniadau llywodraethu newydd yn 
cysylltu Pen-y-bont ar Ogwr â Phwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Bae’r Gorllewin sydd newydd ei sefydlu, ynghyd â Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe. 
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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 Pedwar 
Cydweithio gyda phartneriaid i frwydro yn erbyn tlodi a rhoi i blant y dechrau gorau mewn bywyd 
 

Beth ddywedon ni y byddem yn ei 
wneud? 

Sut wnaethom ni? 

Datblygu dull integredig o gyflenwi 
gwasanaethau trwy ddod â 
gwasanaethau ar gyfer plant a phobl 
ifanc yn nes at gymunedau lleol  

Mae’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc wedi bod yn gweithio gyda swyddogion o’r Cyngor a 
phartneriaid eraill i archwilio ffyrdd newydd o weithio a fydd yn gwella bywydau plant, pobl 
ifanc a’u teuluoedd. Y canlyniad fu trefniadau, gan gynnwys y Fframwaith Gweithio 
Integredig, ar gyfer datblygu gwasanaethau cyfunol, gyda dull teulu cyfan. Roedd camau 
gweithredu’n mynd rhagddynt yn ystod y flwyddyn i ddod â thimau sy’n darparu 
gwasanaethau ynghyd. Roedd y rhain yn cynnwys y conglfeini angenrheidiol ar gyfer 
gweithio integredig, lleol yn ardal Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr, yn barod i gynllun peilot 
ddechrau ym mis Ebrill 2012. Fe gynyddodd cyfanswm y teuluoedd sy’n elwa o’r dull “tîm o 
amgylch y teulu” yma i 71, o 4 yn 2011-12. 
 
Un o lwyddiannau nodedig rhaglen waith y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc yn 2011-12 fu 
datblygu dull seiliedig-ar-ganlyniadau mewn perthynas ag archwilio angen, cynllunio 
gwasanaethau a threfniadau cytundebol gyda phartneriaid. Mae hyn yn gwneud 
gwasanaethau’n fwy atebol am yr effaith y maent yn ei chael ar y boblogaeth y maent yn ei 
gwasanaethu, yn hytrach na bod yn atebol yn syml am berfformiad y gwasanaeth ei hun. 
 
Mae Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) yn fecanwaith a ddefnyddir gan yr holl 
asiantaethau perthnasol, i asesu plentyn/person ifanc a’i deulu ar adeg gynnar, pan fo 
pryderon yn dechrau dod i’r amlwg am nad yw anghenion sylfaenol yn cael eu diwallu. Mae 
defnyddio JAFF yn sbarduno ystyriaeth amlasiantaeth i roi cymorth i’r teulu. Yn 2011-12, y 
tîm hwn oedd y cyntaf yng Nghymru i ddatblygu a chyflenwi’n llwyddiannus system 
electronig i ategu’r JAFF. Mae angen blwyddyn lawn i ddechrau cynhyrchu tystiolaeth 
ystadegol o’r effaith.  
 
“Teuluoedd yn Gyntaf” yw rhaglen Llywodraeth Cymru i drawsnewid gwasanaethau fel eu 
bod yn cwrdd yn well ag anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw mewn tlodi. Rhan 
ganolog o Teuluoedd yn Gyntaf yw datblygu dull teulu cyfan, sy’n seiliedig ar wasanaethau 
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integredig. Yn 2011-12, fe ddatblygon ni ein strategaeth cymorth i deuluoedd, “Teuluoedd 
Ynghyd”, i hybu’r agenda Teuluoedd yn Gyntaf yn y Fwrdeistref Sirol a’i chydblethu â’r 
fframweithiau a phrosiectau presennol ar gyfer darparu gwasanaethau mewn modd 
integredig. Cafodd y strategaeth a’r cynllun gweithredu eu cymeradwyo a’u canmol gan 
Lywodraeth Cymru.  
 
Yn ystod y flwyddyn, bu gostyngiad yn nifer y plant a atgyfeiriwyd at y Gwasanaethau 
Cymdeithasol gyda phryderon ynghylch esgeuluso neu gam-drin. 
 

Datblygu a dechrau gweithredu 
Strategaeth Tlodi Plant 
 

Fe barhaodd y gwaith i ddatblygu ein Strategaeth Tlodi Plant ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-
y-bont ar Ogwr yn ystod y flwyddyn, er mwyn sicrhau ei bod yn adlewyrchu egwyddorion a 
dulliau o weithio mewn rhaglenni a dogfennau strategol eraill, fel bod dull cydlynol o ymdrin 
â’r mater pwysig a heriol hwn. Mae’r Strategaeth wedi cael ei chymeradwyo gan y Cabinet 
ac mae camau gweithredu ar y gweill i ganlyn arni â’r broses o’i rhoi ar waith. 
 

Gwella’r deilliannau i’r plant a phobl 
ifanc sydd fwyaf agored i niwed trwy 
weddnewid ein gwasanaethau ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal a theuluoedd â 
lefel uchel o anghenion 
 

Cafodd y prosiect Ailddylunio Gwasanaethau Preswyl ei gychwyn ar ôl adolygiad, a ddaeth 
i’r casgliad y gallai ailddylunio gwasanaethau preswyl o fewn cartrefi cymunedol y Cyngor 
helpu i wella’r deilliannau i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal. Byddai hyn yn cael ei 
gyflawni’n bennaf trwy hwyluso argaeledd gwasanaethau a chynnwys yr holl asiantaethau 
perthnasol yn y gwaith o gynllunio a chyflenwi gwasanaethau ar gyfer pob plentyn unigol. O 
dan y prosiect, cafodd dau o’r cartrefi plant preswyl eu hailddylunio yn 2010-11 i ddod yn 
“Uned Bontio” ac yn “Uned Anghenion Cymhleth”. Daeth y ddau wasanaeth newydd yma’n 
weithredol ym mis Ionawr 2012. Ar yr un pryd, cafodd cartref plant Maesteg ei 
ddadgomisiynu.  
 
Fe gynyddon ni nifer y gofalwyr maeth mewnol o ganlyniad i ymgyrchoedd recriwtio 
llwyddiannus gan dîm Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr a Gwasanaeth Maethu Resolutions. 
Rhwng Ebrill 2011 a Mawrth 2012, fe gyflawnodd Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr gynnydd 
o 8 yn ei fintai o ofalwyr maeth, gydag 16 o leoliadau ychwanegol ar gael yn ystod y 
dyddiadau hyn. Mae Gwasanaeth Maethu Resolutions yn wasanaeth rhwng 4 awdurdod 
lleol, a CBS Pen-y-bont ar Ogwr yw’r awdurdod lletyol. Fe gyflawnodd y gwasanaeth hwn 
gynnydd o 5 yn ei fintai o ofalwyr maeth, gyda 7 lleoliad ychwanegol ar gael rhwng Ebrill 
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2011 a Mawrth 2012.  
 
Fe gytunodd Grŵp Tasg Gwrth-fwlio’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ar ddull amlasiantaeth 
o ddatblygu polisïau gwrth-fwlio effeithiol. Mae’n rhy gynnar ar hyn o bryd i gynhyrchu data 
ar effeithiau penodol y dull. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gasglu’r data hwn 
a chynnwys mesurau perfformiad priodol. 
 
Yn 2011-12, cafodd gweithiwr cymdeithasol cymwys ei neilltuo i 91% o’n plant sy’n derbyn 
gofal, a oedd yn gynnydd o 10% o’i gymharu â 2010-11. 
 
Bu gostyngiad yn y ganran o’r asesiadau cychwynnol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a 
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, lle’r oedd tystiolaeth bod y plentyn wedi cael ei weld gan y 
Gweithiwr Cymdeithasol. Mae gwaith i wella hyn yn cael ei gynllunio gyda’n timau diogelu. 
Fodd bynnag, fe wnaethom wella’n sylweddol y ffordd yr ydym yn cynnal yr asesiadau ar 
gyfer yr holl blant sy’n derbyn gofal ac mae hyn wedi arwain at ostyngiad mawr yn yr 
amseroedd aros. Roedd y gwelliannau penodol a gyflawnwyd mewn perfformiad fel a 
ganlyn: 

 92% o’r asesiadau cychwynnol yn cael eu cwblhau o fewn y graddfeydd amser, o’i 
gymharu â 59% yn 2010-11;  

 86% o’r asesiadau craidd yn cael eu cwblhau o fewn 35 diwrnod gwaith, o’i 
gymharu â 35% yn 2010-11;  

 74% o’r ymweliadau statudol â phlant sy’n derbyn gofal yn cael eu cwblhau yn 
unol â’r rheoliadau, o’i gymharu â 61% yn 2010-11; a 

 97% o’r holl adolygiadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn cael eu cynnal o fewn 
y graddfeydd amser statudol, sef yr un perfformiad ag a gyflawnwyd gennym yn 
2010-11.   

 

Rhoi cymorth i deuluoedd trwy eu helpu 
i gwrdd ag anghenion cymdeithasol, 
emosiynol a dysgu eu plant  
 

Bu cynnydd yn niferoedd y rhieni ifainc sy’n ceisio mynediad at addysg bellach a 
chyflogaeth. Mae Genesis 2 yn brosiect sy’n gweithio ar y cyd gyda’r rhaglenni Teuluoedd yn 
Gyntaf a Dechrau’n Deg i ddarparu cymorth ar gyfer y teuluoedd mwyaf difreintiedig, gan eu 
galluogi i gael mynediad at gyfleoedd dysgu, hyfforddi a gwirfoddoli. Mae gwella eu sgiliau’n 
cyfrannu at eu rhagolygon cyflogaeth ac yn eu helpu i wneud cynnydd o ran darparu 
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amgylchedd sy’n sicr yn ariannol i’w teuluoedd. Tra bo rhieni’n cymryd rhan mewn cyfleoedd 
dysgu/gwirfoddoli, gall Genesis 2 hefyd ddarparu gofal plant o ansawdd uchel, a all gyfrannu 
at wella datblygiad cymdeithasol, emosiynol a deallusol plant. Yn ystod 2011-12, fe 
gynorthwyodd y prosiect 189 o rieni neu deuluoedd, gyda 18 o gyfranogwyr yn camu ymlaen 
i addysg bellach a 5 yn cael cyflogaeth. Roedd y niferoedd hyn yn ostyngiad o’i gymharu â’r 
lefelau yn 2010-11, pan oedd gan y prosiect 229 o gyfranogwyr, y bu i 46 ohonynt gamu 
ymlaen i addysg bellach ac y bu i 15 ohonynt gael cyflogaeth.  

Ar y cyd â’r Gwasanaethau Cymdeithasol, gweithwyr iechyd proffesiynol, Ôl-ofal, Cymorth i 
Fenywod, Learn Direct a darparwyr hyfforddiant, fe barhaodd y Prosiect Ffordd Ymlaen â’i 
waith i ddarparu pecynnau o gymorth wedi’u teilwra mewn rhianta, iaith a chwarae, addysg, 
hyfforddiant ac/neu wasanaethau cyflogaeth i famau a thadau ifainc sy’n 16-25 oed, a 
menywod beichiog sy’n 16-25 oed. Mae cymorth o’r fath yn rhoi i bobl ifanc agored i niwed y 
cyfle i gyflawni eu llawn botensial a gall helpu i wella eu hunanbarch.  

Fe barhaodd ymdrechion i roi cymorth i blant a fu’n derbyn gofal yn flaenorol gamu ymlaen i 
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth, gan gydnabod amgylchiadau unigol pob person ifanc 
a’u hanghenion cymhleth. Fodd bynnag, fe ostyngodd y ganran o’r bobl ifanc o’r fath y mae’r 
awdurdod mewn cysylltiad â hwy ac y gwyddys eu bod mewn addysg, hyfforddiant neu 
gyflogaeth pan fônt yn 19 i 29.4% o 37.5% yn 2010-11.  
 

Gweithio tuag at atal alcohol a nwyddau 
eraill â chyfyngiad oedran rhag cael eu 
cyflenwi i blant  

Fe barhaodd ymdrechion yn ystod y flwyddyn i ostwng yr achosion o gyflenwi/gwerthu 
cynhyrchion â chyfyngiad oedran i blant ac, o ganlyniad i leihau’r effaith negyddol y gall 
gwerthu yn y fath fodd ei chael ar ymddygiad ac iechyd pobl ifanc.  
 
Yn ystod y flwyddyn, llwyddwyd i sicrhau cyfanswm o £2800 mewn cyllid ychwanegol gan 
Benaethiaid Safonau Masnach Cymru. Defnyddiwyd hwn i ariannu’r broses o gynhyrchu 
llenyddiaeth cynghori ychwanegol a gwneud gwaith arolygu cyffredinol, yn enwedig y tu allan 
i oriau arferol, gyda’r nod o atal cynhyrchion tybaco rhag cael eu gwerthu i blant.   
 
Cynhaliwyd nifer o ymarferion prawf-brynu i brofi diwydrwydd dyladwy a gweithdrefnau 
masnachwyr mewn perthynas â gwerthu ystod o gynhyrchion â chyfyngiad oedran, gan 
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gynnwys alcohol a thân gwyllt. Lle y bo’n angenrheidiol, cymerwyd camau gorfodi ynghyd â 
rhoi cyngor ac arweiniad ychwanegol.  
 

Cyflwyno Dechrau’n Deg mewn mwy o 
ardaloedd yn unol â pholisi 
cenedlaethol.  

Mae’r rhaglen Dechrau’n Deg yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’i nod yw darparu 
gofal ac addysg blynyddoedd cynnar a datblygu partneriaeth gref gyda theuluoedd a 
gwasanaethau eraill sy’n darparu ar gyfer plant bach, megis gwasanaethau iechyd. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi ehangu rhaglen y mae’n ei hystyried yn “rhaglen hynod 
lwyddiannus”, sy’n golygu bod rhaglen Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei 
hehangu i gynnwys plant a’u teuluoedd mewn strydoedd ychwanegol yng Ngogledd Corneli 
a’r Pîl o fis Ionawr 2012.  
 

Heriau ar gyfer 2012-13 a’n hymatebion ni 

 
Rydym yn wynebu nifer o heriau yn 2012-13 mewn perthynas â’n darpariaeth a’n cynlluniau ar gyfer gwasanaethau diogelu plant a 
chymorth i deuluoedd. Mae’r rhain yn cynnwys y pwysau parhaus ar ein hadnoddau o du’r nifer uchel o blant sy’n derbyn gofal a phlant 
agored i niwed ac arnynt angen gwasanaethau diogelu. Mae’n rhaid i ni sicrhau bod yr holl gynlluniau gofal yn canolbwyntio ar y 
deilliannau ac yn cael eu hadolygu’n rheolaidd o fewn y graddfeydd amser a ragnodir, i sicrhau bod anghenion yr holl blant sy’n derbyn 
gofal a phlant y mae angen eu hamddiffyn yn cael eu diwallu, yn enwedig mewn perthynas â phlant a phobl ifanc ag ymddygiad heriol 
ac anghenion cymhleth. Yn erbyn y cefndir hwn ac yng nghyd-destun llwythi gwaith cynyddol, bydd angen i ni gynnal a rhoi cymorth i’r 
staff o fewn ein timau diogelu a sicrhau nad oes beichiau achosion gormodol gan ein gweithwyr cymdeithasol.  
 
Byddwn yn parhau i ddatblygu’r tîm gweithio integredig a sefydlu dulliau ar y cyd o ddiwallu anghenion plant a’u teuluoedd fel rhan 
annatod o’i weithrediadau. Rydym yn bwriadu sefydlu Bwrdd Diogelu gyda’n partneriaid, i ddatblygu ymhellach y trefniadau ar gyfer 
gweithio mewn partneriaeth ar lefel ranbarthol gan sicrhau ar yr un pryd bod anghenion lleol yn cael eu diwallu.  
 
I adeiladu ar y camau gweithredu yr ydym eisoes wedi’u cymryd, byddwn yn monitro ac yn parhau i adolygu darpariaeth gofal preswyl 
fewnol ar gyfer plant ag anghenion cymhleth, i sicrhau ei heffeithiolrwydd a gostwng lefel y ddibyniaeth ar ddarpariaeth gofal y tu allan 
i’r Fwrdeistref Sirol.  
 
Byddwn yn cynnal ymholiadau gydag awdurdodau lleol eraill ac yn gweithio gyda’r Rhwydwaith Maethu mewn perthynas â gweithredu 
gwasanaeth lleoliadau mamau a babanod ar gyfer y Fwrdeistref, gan fod hwn yn darged sy’n flaenoriaeth i Dîm Gofal Maeth Pen-y-
bont ar Ogwr yn 2012-13. Bydd digwyddiadau a fydd yn amcanu at recriwtio darpar ofalwyr maeth yn cael eu cynnal yn 2012-13.   
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Byddwn yn canlyn arni â’r broses o roi’r Strategaeth Tlodi Plant ar waith. Bydd cynllun gweithredu’n cael ei gyflwyno i’r Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol fel agenda argymelledig ar gyfer cydweithio gyda phartneriaid wrth roi’r strategaeth ar waith. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn “dyblu” Dechrau’n Deg ar hyd a lled Cymru o fis Ebrill 2012 a bydd hyn yn ei gwneud 
yn bosib ehangu’r rhaglen ymhellach mewn ardaloedd ychwanegol o angen yn y Fwrdeistref.  

Rydym yn bwriadu cyflawni nifer o gamau gweithredu yn 2012-13 fel rhan o’n hymdrechion i atal alcohol a nwyddau eraill â chyfyngiad 
oedran rhag cael eu gwerthu i blant. Mae’r rhain yn cynnwys darparu canllawiau ychwanegol ar gyfer masnachwyr, cynnal 
gweithgareddau ymwybyddiaeth gyhoeddus, datblygu “Counter Act” (cynllun i wella cydymffurfiaeth safleoedd trwyddedig â’r gyfraith 
mewn partneriaeth gyda Heddlu De Cymru) ymhellach, cynnal mwy o ymarferion prawf-brynu gyda phlant dan oed a chyflawni mentrau 
sy’n targedu gweithredoedd lle mae oedolion yn prynu alcohol ar ran plant.  
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Amcan Gwella Pump 
Helpu’r holl blant a phobl ifanc i gyflawni safonau cyrhaeddiad uwch trwy gael mynediad at gyfleoedd dysgu o ansawdd 
uchel 
 

Beth ddywedon ni y byddem yn ei 
wneud? 

Sut wnaethom ni? 

Gweithredu’r Fframwaith Effeithiolrwydd 
Ysgolion a’r strategaethau cenedlaethol 
cysylltiedig ar gyfer llythrennedd a rhifedd 

Rydym yn bartner yng Nghonsortiwm Canol De Cymru, ynghyd ag awdurdodau lleol 
Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Yn ystod y flwyddyn 
fe ddechreuon ni ar y gwaith o ddylunio a sefydlu Cydwasanaeth Addysg y consortiwm, 
i ategu’r broses o wella ysgolion. 
 
Yn ein hysgolion, fe wnaethom gynnal cynllun peilot gyda’r Model Tracio Disgyblion, a 
ddatblygwyd gan y consortiwm, ar gyfer disgyblion ym mlynyddoedd 3 i 6. Mae hyn yn 
ei gwneud yn bosib tracio perfformiad a chynnydd disgyblion yn rheolaidd ac yn 
systematig, ar draws yr holl ysgolion.   
 
Cyrhaeddodd perfformiad yn y Cyfnod Sylfaen/Cyfnod Allweddol 1 lefel o 81.8%, gan 
fynd y tu hwnt i’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 80.5%. Nid oes data cymaradwy ar 
gyfer blynyddoedd blaenorol.  
 
Ni fu gwelliant yng nghyrhaeddiad disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 2, er bod 
gwelliant wedi bod mewn perfformiad mewn rhannau eraill o Gymru. Roedd perfformiad 
mewn Mathemateg yn ffactor allweddol yn hyn. Mewn ymateb, cafodd targedau gwella 
ysgolion unigol ar gyfer perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 2 eu hadolygu i sicrhau eu 
bod yn cynnwys lefel briodol o her ac uchelgais. Hefyd, cyflwynwyd profion darllen a 
mathemateg safonedig i’r holl ddisgyblion yng Nghyfnod Allweddol 2. 
 
Mae Pre-VENT yn rhaglen ymyriadau yng Nghyfnod Allweddol 3 sy’n amcanu at roi 
cymorth i ddisgyblion 11-13 mlwydd oed ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd 
sylfaenol. Fe roddon ni gymorth i 1776 o ddisgyblion yn 2011-12, sydd wedi arwain at 
safonau llythrennedd gwell yng Nghyfnod Allweddol 3.  
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Ar y cyfan, fe wellodd perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 3 o 60% yn 2010-11 i 67% 
yn 2011-12, ond roedd ychydig yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru sef 68.1% a’r 
cyfartaledd ar gyfer De Ddwyrain Cymru, sef 70.9%.  
 
Roedd y gyfran o’r disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4 a gyflawnodd y lefelau a 
ddymunir mewn Saesneg a Mathemateg yn siomedig yn 2011-12, er bod y sgôr 
pwyntiau cymwysterau cyfartalog ar y cyfan ar gyfer disgyblion 15 oed wedi gwella. Yn 
y ddwy ardal, roedd ein perfformiad ni’n is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Hefyd, roedd 
perfformiad rhwng ein hysgolion yn fwy amrywiol ac anghyson nag y gellid disgwyl.  
 
Fe wnaed cynnydd da o ran gostwng nifer y bobl ifanc 16 mlwydd oed nad ydynt mewn 
cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET) o 7.1% yn 2010-11 i 4.4% yn 2011-12. 
Cyflawnwyd hyn trwy roi’r Prosiect Pre-VENT 14 – 19 a ariennir â chyllid trwy Raglen 
Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd ar waith yn llwyddiannus, trwy waith canolfan Stiwdio 
34 a threfniadau gwell ar gyfer cydweithio amlasiantaeth gyda Gwasanaethau Cymorth 
Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr. 
 
Bu’r Gwasanaeth Lles Addysg yn cydweithio’n agos gyda disgyblion, rhieni a 
phartneriaid i atal absenoldebau anawdurdodedig. Fe arweiniodd hyn at ostyngiadau 
pellach yn y lefelau absenoldeb mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. 
 
Fe barhaodd deilliannau arolygu ysgolion i fod yn gadarnhaol gan mwyaf, gyda chamau 
dilynol yn ofynnol mewn nifer sylweddol is o ysgolion o’i gymharu â’r patrwm yn 
genedlaethol. 
 

Lleihau effaith anfantais ar gyrhaeddiad 
addysgol trwy weithredu’r strategaeth ar 
gyfer Cynhwysiant Addysg  
 

Fe sefydlon ni’r dull Tîm o amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS) ym mis 
Rhagfyr 2011. Mae timau TAPPAS bellach ar waith ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol.    
 

Sicrhau bod yr ystod o gyfleoedd dysgu ar ôl 
14 yn rhoi cymorth i bobl ifanc drosglwyddo 
o addysg i hyfforddiant neu gyflogaeth  

Mae’r broses o weithredu rhaglen helaeth o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc 14 – 19 
mlwydd oed wedi’i halinio’n agos ag ymateb y Cyngor i’r Agenda Trawsnewid. Mae’r 
holl ysgolion wedi ateb gofynion y Mesur Dysgu a Sgiliau; mae gan ddysgwyr yn y 
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 Fwrdeistref Sirol bellach arlwy gwricwlaidd sy’n sylweddol fwy yng Nghyfnod Allweddol 
4 ac ar ôl 16. Bu cynnydd sylweddol yn lefel y cydweithio rhwng yr holl ysgolion 
uwchradd yn enwedig ar ôl 16, sy’n golygu bod ysgolion bellach yn trefnu bod tua 40 yn 
fwy o ddewisiadau ar gael i ddisgyblion ôl-16. Mae’r nifer hwn yn ychwanegol at y 
cyrsiau hynny sydd eisoes ar gael ym mhob un o’n hysgolion uwchradd. 
 
Ym mis Rhagfyr 2011, sefydlwyd consortiwm o ddarparwyr lleol dysgu ffurfiol a dysgu 
heb fod yn ffurfiol yn y Trydydd Sector, a’r rheiny’n gweithio ar y cyd yn unol â safonau 
ansawdd a phrotocolau cytunedig. 
 
Mae cyfleoedd ar gyfer dysgu galwedigaethol wedi gwella gyda nifer y canolfannau sy’n 
cynnig Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ar lefel ganolradd i ddisgyblion 14-19 oed yn 
cynyddu o 4 i 8.   

Creu ysgolion bro sy’n addas ar gyfer y 
diben ac yn cael eu gwerthfawrogi gan eu 
cymunedau  
  
 

Rydym yn gweithredu rhaglen heriol o fesurau moderneiddio ysgolion ledled y 
Fwrdeistref Sirol, sydd wedi’i bwriadu i sicrhau bod safleoedd ein hysgolion yn addas ar 
gyfer darparu addysg o’r radd flaenaf yn yr 21ain Ganrif. Trwy gydol y broses 
moderneiddio, mae trafodaethau’n cael eu cynnal gyda dysgwyr, ysgolion a’u 
cymunedau. Rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau pob ysgol a’r flaenoriaeth yw 
buddiannau hirdymor pennaf y plant a’r bobl ifanc yn ardal leol yr ysgol gan sicrhau ar 
yr un pryd bod ansawdd yr addysg yn cael ei gynnal. 
 
Gan barhau â’n cynnydd dan y rhaglen, fe agorwyd Ysgol Uwchradd Gatholig yr 
Archesgob McGrath ym mis Medi 2011. Fe chwaraeodd disgyblion a staff ran 
arwyddocaol yn natblygiad yr adeilad. Mae’r ysgol newydd ac iddi dri llawr yn cynnwys 
ystafelloedd dosbarth, labordai gwyddoniaeth ac ystafelloedd cerddoriaeth wedi’u 
hofferu’n llawn ac mae cyntedd mawr yn ateb ail ddiben fel ardal ddrama tebyg i 
amffitheatr â lle eistedd. Mae gan yr ysgol gyfleusterau chwaraeon newydd a all gael eu 
defnyddio gan yr ysgol a’r gymuned leol.  
 

Rhoi gwell cymorth a gwybodaeth i bobl 
ifanc, i’w helpu i wneud dewisiadau a 
phenderfyniadau pwysig  

Fel y nodir dan Amcan Gwella 3, rydym wedi datblygu gwasanaeth cyngor a chymorth 
Just Ask Plus i bobl ifanc 16 i 25 oed. 
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 Cafodd amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau iechyd emosiynol, lles ac atal iselder 
eu cyflawni gan y Gwasanaeth Ieuenctid. Roedd y rhain yn cynnwys annog pobl ifanc i 
ymgysylltu â chyfleoedd gwirfoddoli, gan eu galluogi i gael profiad ym myd gwaith.   
 
Mae iechyd rhyw a beichiogrwydd yn yr arddegau’n bryder parhaus a bu’r Gwasanaeth 
Ieuenctid yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Tîm Adfywio i sicrhau adnodd symudol i 
fynd â gwybodaeth a chyngor ynghylch y materion hyn at bobl ifanc sy’n byw yn 
ardaloedd pellennig y Fwrdeistref.  
 

Heriau ar gyfer 2012-13 a’n hymatebion ni  

Roedd adborth a gafwyd trwy ein harolwg Lleisiau Dinasyddion, yr adroddwyd arno yng ngwanwyn 2012, yn dynodi mai ein hysgolion 
ac addysg yw rhai o’r pethau gorau ynglŷn â byw yn yr ardal. Fodd bynnag, mae ein dinasyddion yn dymuno cael cyfleoedd gwell i’n 
pobl ifanc ddatblygu eu sgiliau, gan gynnwys mwy o gynlluniau prentisiaeth. O dan Thema Strategol 4 – Cyfleoedd Newydd – rydym 
wedi darparu gwybodaeth am gamau gweithredu yr ydym yn eu cymryd mewn perthynas â blaenoriaethu gwaith i ehangu cyfleoedd 
prentisiaeth. 
 
Mae pwysau ariannol parhaus yn gosod heriau sylweddol ac yn atgyfnerthu’r angen i ddatblygu modelau newydd, arloesol ar gyfer 
cyflenwi gwasanaethau. Mae’n rhaid i ni sicrhau ansawdd trefniadau newydd Cydgynllun Addysg Consortiwm Canol De Cymru ar gyfer 
ategu’r broses o wella ysgolion a bydd y rhain yn cyflawni rôl allweddol o ran gwella cyrhaeddiad disgyblion yn y dyfodol. Byddwn yn 
parhau i roi cymorth effeithiol i ysgolion sy’n wynebu heriau, gan gynnwys y nifer fach yr oedd camau dilynol ôl-arolygiad yn ofynnol ar 
eu cyfer, yn ystod a thu hwnt i’r cyfnod pontio wrth newid i’r cynllun. Bydd y Model Tracio Disgyblion yn cael ei ymestyn i gynnwys 
disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 3. Bydd angen i’r arfer o ddefnyddio’r system gael ei sefydlu’n llawn fel rhan 
annatod o weithdrefnau ein hysgolion, i’w gwneud yn bosib casglu a rheoli gwybodaeth am wella ysgolion mewn modd dynamig. 
 
Yn 2012-13, bydd ein hysgolion yn elwa o gyllid grant sylweddol uwch i ategu’r tair blaenoriaeth genedlaethol, sef llythrennedd. rhifedd 
a lleihau effaith anfantais. Yng nghyd-destun dirprwyo mwy o gyllid a chyfrifoldeb i ysgolion, bydd angen i ni wneud yn siŵr bod yr 
adnodd ychwanegol hwn yn cael ei dargedu’n briodol ac yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd sy’n cael yr effaith orau mewn ysgolion 
unigol. 
 
Byddwn yn datblygu model dysgu cynaliadwy ar gyfer pobl ifanc 14 – 19 oed, a fydd hefyd yn cydymffurfio â gofynion y Mesur Dysgu a 
Sgiliau ac yn cwrdd â disgwyliadau Agenda Trawsnewid Llywodraeth Cymru (ar gyfer pobl ifanc ôl-16) y tu hwnt i fis Mawrth 2014. 
Bwriedir ceisio cymeradwyaeth yn 2012-13 i Strategaeth Pobl Ifanc Nad Ydynt mewn Cyflogaeth ,Addysg na Hyfforddiant (NEET) Sir 
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Pen-y-bont ar gyfer 2011-14 a byddwn hefyd yn canlyn arni neu’n cwblhau’r saith cam gweithredu allweddol sy’n ategu’r broses o 
weithredu’r strategaeth. 
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THEMA ALLWEDDOL 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 Chwech 
Gwella lles corfforol ac emosiynol trwy hybu ffyrdd egnïol o fyw, cyfranogiad a dysgu 
 

Beth ddywedon ni y byddem yn ei 
wneud? 

Sut wnaethom ni? 

Gweithredu’r Strategaeth Chwaraeon a 
Byw’n Egnïol – Iechyd Gwell, Chwaraeon 
Llwyddiannus a’r Strategaeth Creu Pen-y-
bont ar Ogwr Egnïol i annog mwy o oedolion 
i fod yn fwy egnïol yn fwy aml trwy gydol eu 
bywydau 

Nod y strategaethau hyn yw ailfodelu gwasanaethau ac ailgyfeirio a phennu ffocws 
adnoddau fel eu bod yn rhoi cymorth i fwy o bobl fod yn fwy egnïol, a hynny’n amlach. 
Un o’r camau gweithredu strategol allweddol yw sefydlu modelau gwasanaeth newydd 
cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau chwaraeon a hamdden trwy ddefnyddio dull 
partneriaeth o fynd ar drywydd gwelliant ac mae manylion y dull hwn i’w cael isod. Cam 
gweithredu strategol allweddol arall yw datblygu cyfleusterau chwaraeon defnydd 
deublyg ar gyfer ysgolion a chymunedau a chaiff hyn ei adlewyrchu yn ein rhaglen 
Moderneiddio Ysgolion.  
 
Mewn partneriaeth gydag Archesgobaeth Caerdydd a Llywodraeth Cymru, fe agorodd y 
Cyngor safle newydd Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath ym Mracla ym 
mis Rhagfyr 2011. Mae ei chyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel ar gael i gael eu 
defnyddio gan y cyhoedd gyda’r nos ac ar benwythnosau.  
 
Cafodd cyfleusterau chwaraeon cymunedol “Tra Modern” eu cynnwys hefyd yn y 
dyluniad a ffafrir ar gyfer Ysgol Gyfun newydd Porth y Cymoedd yn Ynysawdre, gyda 
chyswllt â Phwll Nofio presennol Ynysawdre. 
 

Sefydlu modelau newydd cynaliadwy o 
gyflenwi gwasanaethau ar gyfer 
gwasanaethau chwaraeon a hamdden trwy 
ddefnyddio dull partneriaeth o fynd ar 
drywydd gwelliant  
 

Mae hyn yn rhan annatod o’r Strategaeth Chwaraeon a Byw’n Egnïol. Ym mis Ebrill 
2012, cafodd y cyfrifoldeb am reoli ein canolfannau hamdden a phyllau nofio dan do ei 
drosglwyddo’n llwyddiannus i Greenwich Leisure Limited (GLL) a Halo, dan y Contract 
Partneriaeth Byw’n Iach. Mae GLL a Halo ill dwy yn fentrau cymdeithasol. GLL yw un o’r 
gweithredwyr cyfleusterau hamdden cyhoeddus mwyaf yn y wlad, a hwythau’n rheoli 
tua 100 o gyfleusterau hamdden ac mae Halo hefyd yn gweithredu nifer o ganolfannau 
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hamdden ar ran Cynghorau Swydd Henffordd a Swydd Amwythig. Dan y cytundeb 
partneriaeth, mae’r Cyngor yn dal i fod yn berchen ar yr adeiladau a’r cyfleusterau ond 
GLL/Halo sy’n gyfrifol am yr holl waith cynnal a chadw. Mae’r trefniadau hyn yn cynnig 
cyfleusterau gwell i ddinasyddion ac yn sicrhau arbedion ariannol. Mae’r Cyngor wedi 
cadw cyfrifoldeb am gomisiynu gwasanaethau chwaraeon a hamdden yn strategol ac 
am gyfeirio cyllid a gaiff ei sicrhau gan Lywodraeth Cymru ac o ffynonellau allanol eraill. 
 

Cynyddu lefelau gweithgarwch corfforol 
ymhlith pobl ifanc dan 16 oed fel rhan o 
Gynllun “Creu Pen-y-bont ar Ogwr Egnïol” i 
roi cymorth i blant a phobl ifanc fyw bywydau 
egnïol a dod yn oedolion egnïol  

Mae menter “Ysgolion Egnïol” y Cyngor yn amcanu at ddwyn cynnydd parhaus yn y 
cyfleoedd i gyfranogi mewn gweithgareddau corfforol yn ein hysgolion trwy gymorth 
ychwanegol gyda’r cwricwlwm ac ymyriadau allgyrsiol. Fel rhan o hyn, cafodd rhaglen 
Campau’r Ddraig ei hanelu at blant 7 i 11 oed a chafodd ei darparu’n llwyddiannus yn 
2011-12. Cafodd y rhaglen ei gwerthuso gan Chwaraeon Cymru, a ganfu trwy ei 
asesiad fod y rhaglen wedi cyrraedd pob un o’i thargedau, gyda chamau gweithredu’n 
cael eu cymryd i sicrhau parhad yn y gymuned. Ar ben hynny, cafodd perfformiad y 
Cyngor ei adnabod fel arfer da.   
 

Cyflawnodd Campau’r Ddraig 9319 o gofrestriadau o’i gymharu â tharged o 7900. 
Roedd cofrestriadau gan ferched yn rhoi cyfrif am 3741 o’r cyfanswm, o’i gymharu â 
tharged o 3650. Rhoddodd y Cyngor gymorth i 257 o glybiau ar ôl ysgol ac 11 o glybiau 
ychwanegol yn y gymuned. Roedd merched yn rhoi cyfrif am 40% o’r cofrestriadau ac 
maent yn dal i fod yn grŵp targed strategol ar gyfer twf mewn cyfranogiad. 
 

Denodd rhaglen debyg ar gyfer chwaraeon mewn ysgolion uwchradd 4787 o 
gofrestriadau, gan ennyn cyfranogiad 60% o’r disgyblion ar gofrestrau’r ysgolion. 
Cyflawnwyd yr amcan i gynyddu’r lefelau cyfranogiad ar gyfer bechgyn a merched, er 
bod y cofrestriadau’n uwch ar gyfer bechgyn. Ar y cyfan, cynhaliwyd 3285 o sesiynau 
gweithgareddau gyda 937 o ddisgyblion yn mynychu ar 20 achlysur neu fwy.  
 

Cynhelir yr arolwg STRATA o gyfranogiad mewn chwaraeon ar gyfer disgyblion 
blwyddyn 9 bob 2 flynedd. Yn arolwg 2011-12, fe gynyddodd y gyfran o’r plant a oedd 
yn eu hystyried eu hunain yn iach neu’n iach iawn i 76% o 73% yn 2009-10.  
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Cynyddu cyfleoedd i gyfranogi mewn 
gweithgarwch awyr agored fel rhan o’r 
Strategaeth Chwaraeon a Byw’n Egnïol – 
Iechyd Gwell, Chwaraeon Llwyddiannus 

Mae’r Cyngor yn hybu defnydd o’n llwybrau cerdded sydd wedi’u gwella a chyfranogiad 
mewn rhaglenni ymarfer corff yn y gymuned. Fe arweiniodd un rhaglen, “Dewch i 
Gerdded Cymru” at gynnydd sylweddol mewn cyfranogwyr, o 350 yn 2010-11 i 948, gan 
gynnwys 129 o deuluoedd.    
  

Fe gynyddodd yr ymweliadau â’n cyfleusterau chwaraeon a hamdden er mwyn 
cyfranogi mewn gweithgarwch corfforol eto, ac roeddent 6% yn uwch na lefelau 2010-
11. 
 

Defnyddiwyd cyllid Team Extreme a gafodd ei sicrhau trwy Chwaraeon Cymru i 
ddarparu gweithgareddau awyr agored mwy amrywiol a datblygu hyfforddwyr 
gweithgareddau mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf a thrwy Wasanaeth Ieuenctid 
Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Denodd y rhaglen 322 o gyfranogwyr o’i gymharu â nifer targed 
o 300.  
 

Roedd gan Brosiect Gordewdra Cwm Garw, y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion 
i Wneud Ymarfer Corff a Phrosiect Adsefydlu Cleifion yr Ysgyfaint niferoedd uwch o 
gyfranogwyr yn 2011-12 (fel y nodir ymhellach yn Amcan Gwella 3).  
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Gwella cymorth ar gyfer lles emosiynol pobl, 
yn enwedig plant a phobl ifanc 
 
 
 
 
 

Mae’r arolwg o les emosiynol “Inside Story” wedi cael ei dreialu’n llwyddiannus, gyda 
600 o bobl ifanc yn cwblhau’r arolwg. Fe ddechreuon ni gyflwyno’r arolwg ym mhob 
ysgol ac mae’r broses hon i fod i gael ei chwblhau erbyn Medi 2012. Bydd canlyniadau’r 
arolwg yn ein galluogi i sefydlu llinell sylfaen ar gyfer anghenion lles emosiynol ein plant 
a’n pobl ifanc, a fydd yn goleuo’r broses o ystyried a datblygu gwasanaethau yn y 
dyfodol.  
 
Cynyddodd ymweliadau corfforol â llyfrgelloedd i fwy na 450,000 yn ystod y flwyddyn, er 
y bu gostyngiad bach yn nifer gwirioneddol y deunyddiau a ddyroddwyd. Cafodd nifer o 
welliannau i gyfleusterau llyfrgell yn y Fwrdeistref Sirol eu rhoi ar waith. Roedd y rhain 
yn cynnwys cyfleusterau llyfrgell gwell yn Nhŷ’r Ardd, a datblygu Partneriaethau Llyfrgell 
Gymunedol yng Nghaerau a Nant-y-moel. Cafodd cyfleusterau Cymunedol/Gofal Dydd 
integredig yn Sarn a Chanolfan Fywyd y Pîl eu rhoi ar waith, a bydd y rhain yn 
cynyddu’r cyfle i’r gwasanaeth llyfrgelloedd weithio mewn partneriaeth gyda 
chydweithwyr yn y gwasanaeth gofal cymdeithasol i oedolion, yn enwedig ar gynlluniau 
darllen. 
 
Sicrhawyd cyllid Ewropeaidd i wella amwynderau a digwyddiadau i ymwelwyr ym Mharc 
Gwledig Bryngarw ac fe ddechreuodd y gwaith o adnewyddu’r Ganolfan Ymwelwyr. 
Cafodd y digwyddiadau a’r mentrau hyrwyddo dan y prosiect Un Ardd Hanesyddol 
effaith gadarnhaol ar niferoedd yr ymwelwyr â’r parc, gyda niferoedd yr ymwelwyr yn 
mynd y tu hwnt i 30,000 yn 3 mis olaf 2011-12.   
 

Heriau ar gyfer 2012-13 a’n hymatebion ni 

Bydd hybu gweithgarwch corfforol fel rhan o wella iechyd a lles ein dinasyddion yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn 2012-13. Mae’r 
Cyngor wedi ymrwymo £3m o gyllid cyfalaf i Raglen y Bartneriaeth Byw’n Iach ar gyfer 2012-13. Yn ei rôl gomisiynu newidiol, mae’n 
rhaid i’r Cyngor sicrhau bod gwasanaethau cynaliadwy a phriodol yn cael eu darparu i ategu agenda iechyd ataliol fwyfwy pwysig yn 
ogystal ag uchelgeisiau cymunedau ac unigolion mewn perthynas â lles a chwaraeon. Bydd fframwaith perfformiad a chyfundrefn 
monitro contract yn cael eu sefydlu i sicrhau bod gwasanaeth gwell yn cael ei ddarparu yn 2012-13 a thu hwnt ac y ceir deilliannau sy’n 
amlwg yn well i’n dinasyddion. 
 
Bydd rhaglen fawr o waith adnewyddu’n cael ei chyflawni yng Nghanolfan Hamdden Pen-y-bont, sef canolfan hamdden fwyaf y 
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Fwrdeistref, gyda gwaith yn dechrau tuag at ddiwedd 2012, yn amodol ar gwblhau’r prosesau cynllunio a dylunio angenrheidiol. Mae’r 
gwaith adnewyddu’n cael ei wneud dan y Bartneriaeth Byw’n Iach gyda’r mentrau cymdeithasol Greenwish Leisure Limited a Halo. 
Bydd y cyfleusterau yn y ganolfan yn cael eu huwchraddio a’u hymestyn i gynnwys ardaloedd iechyd a ffitrwydd a mannau stiwdio 
newydd. Nod y cyfleusterau newydd fydd cynyddu gweithgarwch corfforol yn ogystal â gwella’r lle ar gyfer rhaglenni sydd eisoes yn 
llwyddiannus, megis y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff. 
 
Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i annog oedolion a phlant i fod yn fwy egnïol yn amlach trwy gydol eu bywydau. Fel rhan 
o hyn, rydym yn bwriadu datblygu dull mwy cydgysylltiedig o ddarparu gweithgareddau byw’n iach ar gyfer pobl ifanc ag anableddau, 
gan adolygu buddsoddiadau Teuluoedd yn Gyntaf, Chwaraeon Cymru a Chwaraeon Anabledd.  
 
Er mwyn adeiladu ar lwyddiant Prosiect Gordewdra Cwm Garw, bydd camau gweithredu’n cael eu cymryd i ymestyn y gwasanaeth 
ledled y Fwrdeistref Sirol. 
 
Rydym yn bwriadu cyflawni nifer o gamau gweithredu i ategu gwell gwasanaethau iechyd meddwl i bobl o bob oed yn y Fwrdeistref. 
Byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid yn y GIG i ddatblygu polisïau gweithredol ar y cyd ar gyfer timau iechyd meddwl 
cymunedol. Mae angen i ni sicrhau y darperir cynlluniau Gofal a Thriniaeth unigol, a reolir yn broffesiynol ar gyfer pobl sy’n derbyn 
gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd a datblygu gwasanaethau cymorth amlasiantaeth i bobl a chanddynt nifer o broblemau gan 
gynnwys problemau camddefnyddio sylweddau a phroblemau llety.  
 
Rydym yn bwriadu gwneud newidiadau i Lyfrgell Garw, fel datblygiad pellach i’n darpariaeth llyfrgelloedd, yn seiliedig ar y model 
canolfan fywyd lle mae amrywiaeth o wasanaethau lles yn cael eu darparu dan yr unto. Yn ogystal â hynny, byddwn yn ymgynghori 
ynghylch symud Llyfrgell Pen-y-bont fel ei bod yn yr un lleoliad â’r ganolfan hamdden.  
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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 difreintiedig trwy hybu twf economaidd, adnewyddu ffisegol a chynaliadwyedd 
 

Beth ddywedon ni y byddem yn ei 
wneud? 

Sut wnaethom ni? 

Cwblhau datblygiad Cam 1 yn Rhaglen 
Adfywio Porthcawl (Harbwr Porthcawl) 

Nid oeddem yn gallu cwblhau Cam 1 yn Rhaglen Adfywio Porthcawl. Cafodd datblygwr 
ei ddethol trwy’r broses dendro, a chafodd y dyluniad ar gyfer y datblygiad ei gwblhau. 
Fodd bynnag, ni chafodd y contract ei gwblhau oherwydd y sefyllfa economaidd 
bresennol. Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i adfywio’r ardal, ac mae eisoes yn mynd ar 
drywydd strategaeth datblygu arall.  
 
 

Cyflenwi grantiau’r Gronfa Fuddsoddi Leol 
(£1.2M) a grantiau Mentrau Cymunedol (tua 
£2m) 
 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o chwe awdurdod yn Ne 
Ddwyrain Cymru sy’n gallu cael mynediad at, ac elwa o gyllid dan Raglen Gydgyfeirio’r 
Undeb Ewropeaidd. Fe roddon ni gyngor a chymorth i fusnesau yn ardal y Fwrdeistref 
ac fe gefnogon ni amrywiaeth o brosiectau busnes lleol trwy eu helpu i gael grantiau 
dan y Gronfa Fuddsoddi Leol sy’n werth £1.2 miliwn a grantiau Mentrau Cymunedol 
sy’n werth £1.8 miliwn. Ar y cyfan, fe wnaethom ddyrannu £589,100, rhoi cymorth i 46 o 
gwmnïau a 7 unigolyn, ac fe helpon ni i greu 82.4 o swyddi newydd yn 2011-12. Fe 
wnaeth y cymorth a ddarparwyd gennym dan y gronfa hon/y grantiau hyn ddenu 
£810,220 mewn buddsoddiadau ychwanegol gan y sector preifat. 
 
Yn ogystal â hynny, fe lansion ni Raglen Datblygu Economaidd Cymunedol De 
Ddwyrain Cymru yn y Fwrdeistref. Pwrpas y rhaglen yw creu cymunedau cynaliadwy a 
ffyniannus trwy ddatblygu gweithgareddau gan fentrau cymdeithasol. Mae pecyn 
cymorth ar gael i ddarparu gwasanaeth datblygu busnes sy’n cynnwys cyngor, 
arweiniad, mentora a hyfforddiant.  
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Parhau i weithio gyda Choleg Pen-y-bont a 
phrifysgolion i ddatblygu strategaeth sgiliau  
 

Roedd gennym Strategaeth Sgiliau ar waith. Yn 2011-12, fe gyflawnon ni’r camau 
gweithredu canlynol i weithredu’r strategaeth:  
 

 Fe ddatblygon ni raglen o hyfforddiant cadwraeth â chyllid y Fenter 
Treftadaeth Treflun fel consortiwm gydag awdurdodau eraill yn Ne Cymru 
(RhCT, Torfaen, Casnewydd a.y.b.) ac fe gwblhaon ni 4 gweithdy. 

 

 Fe gyllidon ni 50 o leoliadau gwaith trwy’r Rhaglen Llwybrau Cyflogaeth, gyda 
74 o gyfranogwyr yn cwblhau 6 llwybr.  

 

Bod â sylfaen gref a chadarn o ran polisïau 
cynllunio i ategu datblygiad cymunedau 
cynaliadwy  
 

Fe ddalion ni ati i gyflawni Cynllun Datblygu Lleol, yn unol â’r Cytundeb Cyflawni gyda 
Llywodraeth Cymru. Ar yr un pryd, roeddem yn un o’r Cynghorau â’r perfformiad uchaf 
yng Nghymru ar gyfer prosesu ceisiadau cynllunio, ac roedd ein cyfradd llwyddo mewn 
apeliadau’n 89%. 
 

Gweithredu’r Cynllun Parcio a Theithio dan 
Strategaeth Adfywio Pen-coed   
 
 

Daeth cynllun Parcio a Theithio Pen-coed yn llwyr weithredol, a bydd hynny’n helpu i 
ddenu pobl a busnesau i ganol y dref.   
 

Cyflawni’r Uwchgynllun ar gyfer canol tref 
Pen-y-bont trwy gwblhau cynlluniau Tir y 
Cyhoedd ar y safleoedd – Yr Ochr Rad, 
Merthyr Mawr a Stryd yr Ysgawen erbyn 
Mawrth 2013 
 

Cafodd yr Uwchgynllun ei fabwysiadu yn haf 2011, a bydd yn arwain datblygiadau yng 
nghanol y dref am y 10 mlynedd nesaf.   
 
Aeth gwaith rhagddo ar yr Ochr Rad a Merthyr Mawr ac mae ar y trywydd iawn i gael ei 
gwblhau erbyn y dyddiad targed, sef Hydref 2012. Roedd gwaith yn Stryd yr Ysgawen 
hefyd yn mynd rhagddo ac roedd ar amser i gael ei gwblhau erbyn Ionawr 2014. Ar yr 
un pryd, cafodd rhaglen ymgyrchol o ddigwyddiadau, megis “Stwnsh Pen-y-bont ar 
Ogwr”, a gwaith paratoadol ar gyfer yr Eisteddfod, ei chyflawni i godi proffil y dref ar 
gyfer ymwelwyr newydd.  
 

Gwneud paratoadau ar gyfer datblygu Heol 
Ewenni, Ystâd Ddiwydiannol Maesteg  

Cafodd fframwaith datblygu drafft ar gyfer Safle Diwydiannol Heol Ewenni ei baratoi. Yn 
dilyn gwerthu’r safle cyfagos a oedd mewn perchnogaeth breifat ac a arferai fod yn 
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 gartref i Budelpack COSi, fe agorodd y Cyngor drafodaethau gyda’r perchnogion 
newydd ar gyfer dull datblygu ar y cyd sy’n gwasanaethu’r safle orau, ond sydd hefyd yn 
ystyried yr asedau tir ehangach yn yr ardal ac yn optimeiddio cyfleoedd ar gyfer 
defnyddio a datblygu.  
 

Cyflawni rhaglen o welliannau cymdeithasol, 
economaidd a ffisegol mewn partneriaeth 
gyda’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r 
trydydd sector, gan gynnwys prosiectau y 
cytunwyd arnynt dan Gynllun Adfywio’r 
Cymoedd Gorllewinol (VARP)  
 

Mae ein prosiect VARP yn cysylltu â rhaglen Ardal Adfywio Strategol Cymoedd y 
Gorllewin ac yn cysylltu ardaloedd y tri chwm ym Mhen-y-bont ar Ogwr (Llynfi, Garw ac 
Ogwr) â chymoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot, Abertawe, Caerfyrddin a Phowys. 
Nod y rhaglen yw mynd i’r afael ag amddifadedd yn yr ardaloedd hyn. Mae’r rhaglen yn 
rhoi cymorth i brosiectau strategol ar raddfa fawr yn ogystal â chynlluniau cymunedol 
lleol, bychain. 
 
Cafodd naw o brosiectau VARP strategol gymorth yn 2011-12. Yng Nghwm Llynfi, 
cafodd 2 brosiect eu cwblhau, sef Prosiect Gwella Sgwâr Pentref Caerau, a gyflawnodd 
welliannau tirlunio a gwelliannau i’r strydlun ar safle lled-ddiffaith yng nghanol Caerau, a 
rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith ar gyfer Safle Diwydiannol Spelter, i sicrhau 
cynaliadwyedd hirdymor. Cafodd cynllun prosiect ar gyfer gwelliannau i Ganol Pentref 
Melin Ifan Ddu ei gwblhau hefyd.  
 
Cafodd un prosiect ei gymeradwyo trwy VARP Cwm Ogwr. Yng Nghwm Garw, cafodd 
prosiect Bwyd Go Iawn Cwm Garw ei gwblhau. Fe gytunon ni gyda rhaglen Adfywio 
Strategol Cymoedd y Gorllewin y byddem yn newid y targed ar gyfer cyflawni’r prosiect 
beicio mynydd, Profiad Cwm Garw, i 2012-13.  
 
Cafodd prosiect Get It On ei gwblhau, gan roi cymorth i greu adnoddau TG mewn 
lleoliadau cymunedol. 
 
Fe wellon ni gyflwr 62 eiddo yn Ardal Adnewyddu Tai Caerau. 
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Heriau ar gyfer 2012-13 a’n hymatebion ni 

Mae angen i ni barhau i adfywio ein trefi a’n hardaloedd mwy amddifadus fel bod newidiadau economaidd, amgylcheddol a 
chymdeithasol parhaus, a fydd yn gwella ansawdd bywyd i drigolion. Bydd parhau â’n rhaglen lwyddiannus o ddigwyddiadau i ddenu 
pobl i ganolau ein trefi o gymorth i’w gwneud yn fywiog ac yn ffyniannus yn y dyfodol. Yr her arwyddocaol ar gyfer 2012-13 yw 
cyflawni’r cynlluniau adfywio ffisegol gwerth miliynau lawer o bunnoedd sydd eisoes wedi dechrau ym Mhen-y-bont, Maesteg a 
Phorthcawl. Byddwn yn cynnig am gyllid o raglen “Cymunedau yn Gyntaf” newydd Llywodraeth Cymru. Wrth i ni brofi cyfyngiadau 
pellach ar adnoddau cyfalaf y Cyngor, bydd angen i ni chwilio am ffynonellau cyllido eraill ar gyfer prosiectau adfywio.  
 
Byddwn yn parhau i chwilio am ffyrdd mwy arloesol o ddenu pobl i ganolau ein trefi, i roi cymorth iddynt fod yn fywiog ac yn ffyniannus 
yn y dyfodol. 
 
Bydd rhoi’r Cynllun Prentisiaeth ar waith yn flaenoriaeth gorfforaethol. Bydd pob un o gyfarwyddiaethau’r Cyngor yn archwilio’r camau 
gweithredu a’r adnoddau y mae eu hangen i roi’r cynllun ar waith a bydd y rhain yn cael eu cynnwys yn ein cynlluniau busnes. Bydd 
ffocws ar gysylltu prentisiaethau â phrosiectau’r Cyngor a chamau gweithredu y dylem eu cymryd i roi cymorth i blant a phobl ifanc nad 
ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Mae Llywodraeth Cymru’n lansio prosiect a gyllidir yn llawn ar gyfer prentisiaethau 
ym maes cynnal tiroedd.  
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THEMÂU STRATEGOL PUMP A CHWECH – 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 Sirol.” 
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Amcan Gwella Wyth 
Rheoli a hybu’r amgylchedd naturiol a hanesyddol 

 

Beth ddywedon ni y byddem yn ei 
wneud? 

Sut wnaethom ni? 

Blaenoriaethu gwelliannau i fynediad 
corfforol at hawliau tramwy cyhoeddus yn 
unol â’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy  
 

Fe gwblhaon ni ein rhaglen gwella Hawliau Tramwy, gan elwa o gyllid grant gan 
Lywodraeth Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru. Fe arweiniodd ein cynlluniau at 
24.6km o welliannau i lwybrau presennol a chreu 6.6km o lwybrau newydd. Cafodd y 
llwybr arfordirol ar hyd holl forlin Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei gwblhau gydag 
arwyddion a nodwyr llwybrau. Fel rhan o’r gwaith, cafodd y llwybr pren yn Nhraeth y 
Rest ei ymestyn. Lle’r oedd yn angenrheidiol, cafodd Hawliau Tramwy eu cofrestru’n 
ffurfiol trwy Gytundeb Creu gyda’r tirfeddianwyr perthnasol.   
 
Fe ddenodd ein gŵyl gerdded flynyddol, a ddatblygwyd ar y cyd â’r tîm Datblygu 
Gwledig, 635 o gyfranogwyr, a oedd yn gynnydd o 102% o’i gymharu â nifer y 
cyfranogwyr yn 2010-11.  
 
Cafodd taflenni newydd neu ddiwygiedig ar gyfer Taith Cwm Garw, a Thaith Gylchol 
Afon Ogwr a Merthyr Mawr eu cyhoeddi a’u darparu trwy amrywiaeth o fannau gan 
gynnwys canolfannau croeso, llyfrgelloedd a’n gwefan.  
 

Datblygu llwybrau beicio a llwybrau 
cymunedol 
 

Mae cyllid gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Chynghrair Trafnidiaeth De-
ddwyrain Cymru’n ein galluogi i ddatblygu’r llwybr beicio yng Nghwm Llynfi. Cafodd y 
llwybr o Faesteg i Gaerau ei agor yn ffurfiol ym mis Tachwedd 2011. Dechreuwyd ar y 
gwaith o adeiladu’r darn o Gaerau i Groeserw ac mae i fod i agor yn 2012. Tua 7km 
fydd cyfanswm hyd terfynol y llwybr.  
 
Fe gwblhaon ni’r gwaith o baratoi ein cynlluniau gweithredu “Llwybrau Diogel mewn 
Cymunedau” ac fe wnaethom baratoi ceisiadau am gyllid mewn cyswllt ag ysgolion a 
chyrff cymunedol. Fe roddon ni gynllun Llwybrau Diogel i Ysgolion Cam 2 Ysgol Gyfun 
Maesteg ar waith. Gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, fe roddon ni lwybrau ar waith 
ym Melin Ifan Ddu/Evanstown a Threlales.   
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Datblygu llwybrau beicio a llwybrau 
cymunedol 

Fe wnaethom barhau â’n gweithgareddau i wella ein parciau, meysydd chwarae a 
mannau gwyrdd, gan ennill statws Baner Werdd yn Llyn y Diffeithwch, Porthcawl. 
Gwobr y Faner Werdd yw’r safon genedlaethol ar gyfer parciau a mannau gwyrdd yng 
Nghymru a Lloegr ac mae’n fodd i gydnabod a gwobrwyo’r mannau gwyrdd gorau yn y 
wlad.  

 

Ymorol am fioamrywiaeth trwy weithio gyda 
Chyngor Cefn Gwlad Cymru ac Asiantaeth 
yr Amgylchedd i  

 godi ymwybyddiaeth o 
egwyddorion isadeiledd gwyrdd; a  

 sicrhau bod y cysyniad yn cael ei 
fabwysiadu ar draws ystod o 
wasanaethau’r Cyngor 

 
 

Cafodd Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar Dirweddau a Bioamrywiaeth yn seiliedig 
ar egwyddorion Isadeiledd Gwyrdd eu comisiynu i ategu’r Cynllun Datblygu Lleol sydd 
wrthi’n datblygu ac sy’n statudol, ac y mae’r Cyngor yn ei gynhyrchu. £20,000 yw 
cyfanswm cost y comisiwn hwn, gyda’r cyllid yn cael ei ddarparu gan Gyngor Cefn 
Gwlad Cymru (CCGC). Mae’r ymgynghorwyr wedi paratoi drafft cychwynnol o’r 
canllawiau a bydd sylwadau’n cael eu ceisio yn ystod 2012-13.  
 
I ategu’r CCA, rydym hefyd wedi llwyddo i gael Cyllid Gwella Cynllunio gan Lywodraeth 
Cymru (£15,000) a’n Cronfa Astudiaethau Strategol (£5,000) ar gyfer Asesiad o 
Gymeriad y Dirwedd.  
 

Datblygu a gweithredu Strategaeth 
Treftadaeth Adeiledig a fydd yn 

 cynyddu ymwybyddiaeth a 
gwybodaeth y cyhoedd am, a’u 
mwynhad o’r amgylchedd 
hanesyddol    

 diogelu a gwella treftadaeth 
adeiledig a thirweddau hanesyddol 
y fwrdeistref sirol  

 codi safonau o ran ansawdd 
dylunio ledled y fwrdeistref sirol  

 

Fe wnaethom y penderfyniad i ohirio’r gwaith o gwblhau ein Strategaeth Treftadaeth 
Adeiledig tan 2012-13 a blaenoriaethu rhaglen gydweithredol o arfarniadau statudol ar 
gyfer ein 15 ardal gadwraeth bresennol, ynghyd ag asesiad o 4 ardal bosib yn 
ychwanegol sydd wedi’u nodi yn y Cynllun Datblygu Unedol mabwysiedig. Roeddem yn 
ystyried bod yr ailflaenoriaethu hwn yn angenrheidiol i’n galluogi i fanteisio i’r eithaf ar 
gyllid â chyfyngiad amser a oedd ar gael i ariannu’r arfarniadau ardaloedd cadwraeth.   
 

Gwella effeithlonrwydd ynni a gostwng 
allyriadau ym mhob un o’r prif 

Mae’r prosiect i ddechrau diffodd goleuadau stryd am ran o’r nos rhwng 00:00 a 05:30 
o’r gloch yn parhau i gyflawni arbedion mewn allyriadau carbon deuocsid ac yn y 
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weithgareddau gweithredol  
 

defnydd o ynni. Yn 2011-12, cafwyd gostyngiad o dros 4000 o dunelli yn yr allyriadau 
carbon deuocsid. Bu gostyngiad o bron i 90,000KWh yn y defnydd o ynni. Erbyn 31 
Mawrth 2012, roedd dechrau diffodd goleuadau am ran o’r nos ac uwchraddiadau i 
lusernau wedi arbed gwerth tua £27000 o ynni. Yn erbyn cefndir o brisiau trydan 
cynyddol, mae unrhyw arbedion o ran costau a gaiff eu gwireddu trwy ddefnyddio llai o 
ynni’n cael eu hail-fuddsoddi mewn mentrau ynni pellach ac uwchraddiadau i offer 
goleuo. Rydym yn gweithio tuag at gwblhau’r prosiect erbyn diwedd Mawrth 2013.   
 
O ran allyriadau carbon o gludiant a reolir gan y Cyngor, fe gyflawnon ni ostyngiad o 
21% o’i gymharu â lefelau’r allyriadau yn 2010-11.  
 
Yn ogystal â hynny, fe gyflawnon ni ostyngiad pellach o 5.85% yn yr allyriadau carbon 
deuocsid o’n stoc o adeiladau cyhoeddus annomestig.  
 

Heriau ar gyfer 2012-13 a’n hymatebion ni 

Mae hanner cant y cant o’r Fwrdeistref Sirol yn gefn gwlad. Wrth i batrymau tywydd newid ac wrth i fwy a mwy o ddatblygu ddigwydd, 
daw’n bwysicach i ni ddeall a defnyddio’r isadeiledd gwyrdd y mae ein cefn gwlad yn ei ddarparu. Mae byw, gweithio a theithio’n 
gynaliadwy’n feysydd y mae angen i ni wella arnynt, i sicrhau bod y Fwrdeistref Sirol yn gadael etifeddiaeth gadarnhaol i’w d inasyddion 
ifainc. Cam gweithredu allweddol yn 2012-13 fydd ein bod yn ymgorffori’r syniad bod isadeiledd gwyrdd a’r dirwedd werdd yn gweithio 
i’r Fwrdeistref fel rhan o’r broses gynllunio ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol. I ategu ein gwaith i ddatblygu Canllawiau Cynllunio Atodol 
ar Dirweddau a Bioamrywiaeth, rydym wedi llwyddo i gael Cyllid Gwella Cynllunio o £15,000 gan Lywodraeth Cymru a hefyd £5,000 
trwy’r Gronfa Astudiaethau Strategol. Byddwn yn ystyried rhinweddau datblygu Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd. 
 
Mae gwarchod a diogelu ein treftadaeth, gan gynnwys ein hadeiladau hanesyddol, yn dal i fod yn flaenoriaeth. Byddwn yn cwblhau’r 
gwaith o ddatblygu ein Strategaeth Treftadaeth Adeiledig. 
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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  
    (GWEDD).” 
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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 
 

Beth ddywedon ni y byddem yn ei 
wneud? 

Sut wnaethom ni? 

Gweithredu’r broses Gwerthuso Swyddi’n 
unol â chynllun y prosiect  
 

Cafodd cynigion ar gyfer strwythur cyflogau newydd a thelerau ac amodau diwygiedig 
eu datblygu. Daeth y broses ymgynghori ffurfiol gyda chyflogeion ac undebau llafur i 
ben ym mis Gorffennaf 2012 a chafodd cynllun y prosiect ei ddiweddaru’n unol â hynny. 
Mae undebau llafur wrthi ar hyn o bryd yn cynnal pleidlais ffurfiol ymhlith eu haelodau ar 
y cynigion.  
 

Datblygu Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig erbyn Mawrth 2012 
 

Cafodd y Cynllun Ariannol Tymor Canolig ei gymeradwyo gan y Cyngor ym mis 
Chwefror 2012. 

Datblygu cynllun ar gyfer y gweithlu erbyn 
mis Medi 2011 
 

Cafodd y broses o ddatblygu Cynllun Gweithlu’r Cyngor ei chwblhau a chafodd y 
Cynllun ei gytuno gan y Bwrdd Rheoli Corfforaethol.  
 

Ymgymryd â rhaglen o adolygiadau o 
wasanaethau  
 

Amcanion prosiectau WorkWise y Cyngor yw creu modd i adolygu a rheoli’r 
gwasanaethau gan ddefnyddio technegau meddwl darbodus, gwireddu arbedion 
ariannol trwy’r adolygiadau hyn a gwella perfformiad mewn perthynas â’r Siarter 
Cwsmeriaid. Mae’r broses o gyflawni newid a gwelliant trwy WorkWise wedi’i rhannu’n 
ddau gam – adolygu a gweithredu.  
 
Yn 2011-12, cafodd adolygiadau o wasanaethau WorkWise eu cwblhau ar gyfer 
Gwasanaethau Tai a Digartrefedd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion ar gyfer Pobl Hŷn ac 
fe gychwynnwyd ar adolygiad ar gyfer Diogelu a Chymorth i Deuluoedd.  
 
Yn flaenorol, cynhaliwyd adolygiadau ar gyfer Trethiant a Budd-daliadau, 
Gwasanaethau i Ddisgyblion a Chynnal a Chadw Priffyrdd. Yn ystod y flwyddyn, fe 
symudodd y rhain ymlaen i’r cam gweithredu.  
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Mae manteision a wireddwyd trwy’r newidiadau a weithredwyd ar gyfer Trethiant a 
Budd-daliadau’n cynnwys:  

 gostyngiad o 2 ddiwrnod yn yr amser cyfartalog a gymerir i brosesu 
hawliadau newydd am fudd-daliadau;    

 gwelliant yn y gyfradd datrys ar gyfer twyll Treth Gyngor, gan arwain at greu 
incwm Treth Gyngor ychwanegol o £20,000; a hefyd 

 cyflawni’r ymrwymiad yn y Siarter Cwsmeriaid i ateb 80% o’r galwadau o fewn 
30 eiliad ac ymdrin ag ymholiadau cwsmeriaid yn y pwynt cyswllt cyntaf.   

 
Cododd nifer o faterion gweithredol wrth i ni weithredu’r newidiadau a gynigiwyd gan yr 
adolygiadau o’r Gwasanaethau i Ddisgyblion a Chynnal a Chadw Priffyrdd. Mae’r rhain 
wedi cael eu harchwilio ac mae datrysiadau wrthi’n cael eu hystyried.  
 

Cyflawni’r strategaeth gwasanaethau i 
gwsmeriaid  
 

Y Strategaeth Gwasanaethau i Gwsmeriaid sy’n tanategu ac yn llywio ein proses o 
weithredu’r Siarter Gwasanaethau i Gwsmeriaid, gyda’r nod o ddarparu gwasanaethau i 
gwsmeriaid sy’n gyson ac o ansawdd uchel. Roedd nifer o gamau gweithredu yn yr 
arfaeth ar gyfer 2011-12 i helpu i gyflawni’r ymrwymiadau yn y Siarter, fel a ganlyn: 

 canolfan gyswllt sy’n gallu prosesu’r holl ymholiadau a gyflwynir i’r Cyngor ar 
un rhif ffôn a chyfeiriad e-bost, gan gynnig datrysiad yn y pwynt cyswllt cyntaf. 
Yn ystod y flwyddyn, fe ymatebodd ein Canolfan Cyswllt Dros y Ffôn i 82% o’r 
holl alwadau o fewn 30 eiliad a chafodd 90% o’r ymholiadau eu datrys ar y 
pwynt cyswllt cyntaf. Yn ogystal â hynny, fe ymatebon ni i’r holl ymholiadau 
trwy’r e-bost o fewn 5 niwrnod gwaith. Roedd y lefelau perfformiad hyn yn 
mynd y tu hwnt i’r ymrwymiadau yn y Siarter; 

 

 system Rheoli Cofnodion Cwsmeriaid sydd wedi’i hintegreiddio â systemau 
gwybodaeth eraill ac sy’n ei gwneud yn bosib ymdrin ag ymholiadau gan 
gwsmeriaid mewn modd mwy di-dor. Fe wnaed cynnydd gyda’r datblygiad 
hwn yn ystod y flwyddyn, ac mae’n cael ei weithredu ar y cyd gyda gwaith 
arall mewn perthynas â’r prosesau ar gyfer ymdrin ag ymholiadau ynghylch 
Tai ac ymholiadau Gwastraff cyffredinol; a 
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 rhaglen hyfforddi barhaus ar gyfer staff gwasanaethau i gwsmeriaid gydag 
achrediad Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) cysylltiedig. 
Cafodd cynllun peilot llwyddiannus i gwblhau’r dyfarniadau NVQ ar-lein ei 
gynnal ac mae’r holl staff gwasanaethau i gwsmeriaid sy’n gweithio tuag at 
NVQ ar lefelau 2 a 3 bellach yn cwblhau gofynion y dyfarniad ar-lein. 

 

Darparu swyddfeydd sy’n ddarbodus, yn 
gynaliadwy ac yn addas ar gyfer y diben  
 

Trwy derfynu prydlesi, fel rhan o’r Strategaeth Swyddfeydd, fe gyflawnwyd arbedion 
cylchol blynyddol o £280,000.  
 

Gweithredu’r Strategaeth TGCh 2009 – 2012 
i ategu’r broses o drawsnewid 
gwasanaethau trwy gyfrwng technoleg ag 
isadeiledd hyblyg ac effeithlon  
 

Cafodd deugain a phedwar o gamau gweithredu eu cwblhau yn ystod holl raddfa amser 
Strategaeth 2009-2012, gyda’r canlynol yn cael eu cyflawni yn 2011-12:  

 fe wnaethom sicrhau argaeledd llawn i wasanaethau ar gyfer ein 
rhwydweithiau llais, data a storio a’n cymwysiadau TGCh craidd, sy’n ategu 
gwasanaethau a gweithrediadau’r Cyngor;  

 cafodd gwaith paratoadol ar gyfer Prosiect Cydweithio ar Ganolfan Ddata 
gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf ei gwblhau a’i sancsiynu fel rhan o 
Strategaeth TGCh Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan;   

 cynhaliwyd profion TGCh cychwynnol i ddatblygu ac ategu trefniadau 
cydweithio gyda staff sy’n defnyddio rhwydweithiau a systemau Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg; a   

 chyflawni “cyfrifiadura cwmwl”, sy’n elfen allweddol o’n strategaeth TGCh, lle 
bydd ein Canolfan Ddata’n darparu caledwedd, meddalwedd a chyfleusterau 
storio data ar rwydwaith i ddefnyddwyr o fewn ein gwasanaethau. Yn 2011-
12, fe gofrestrodd 31 o’n hysgolion ar gyfer gwasanaeth cwmwl bwrdd gwaith 
ac mae’r dechnoleg eisoes yn cael ei defnyddio mewn 16 o’r ysgolion hyn.  

 
Roedd dau gam gweithredu heb eu cwblhau’n llawn ac mae’r rhain wedi cael eu cario 
ymlaen i strategaeth 2012-2015.  
 

Canlyn arni â gwasanaethau cyfreithiol ar y 
cyd  

Rydym yn un o chwe awdurdod partner sy’n cydweithio i ostwng costau â phryniadau ar 
y cyd. Yn 2011-12 fe gyflawnon ni ostyngiad o £15,000 yng nghostau gwasanaethau 
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 cyfreithiol y Cyngor trwy danysgrifiad ar y cyd i lyfrgell ar-lein LexisNexis. 
 

Gweithredu’r strategaeth gomisiynu ar gyfer 
gwasanaethau plant a phobl ifanc a datblygu 
arfer gorau ym maes comisiynu  
 

Mae a wnelo comisiynu â deall anghenion ac ymateb yn effeithiol i’r anghenion hynny. I 
blant a phobl ifanc mae hyn yn golygu bod angen i nifer o ddarparwyr gwasanaethau yn 
y sectorau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol a chymunedol gydweithio i sicrhau ymateb 
effeithiol. Yn 2011-12, fe wnaethom gyflawni’r canlynol: 
  

 datblygu’r pecyn cymorth a hyfforddi staff sut i’w gymhwyso; 

 cymhwyso’r pecyn cymorth ar gyfer darnau arwyddocaol o waith comisiynu 
newydd, er enghraifft, y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf; a hefyd  

 casglu a dadansoddi data ar gyfer comisiynu gwasanaethau. 
 
Ar hyn o bryd, rydym yn arwain ar brosiect i ddatblygu comisiynu rhanbarthol ar gyfer 
gwasanaethau eirioli i blant a phobl ifanc, sy’n cynnwys dau awdurdod iechyd a phum 
awdurdod lleol yng Nghymru.  
 

Heriau ar gyfer 2012-13 a’n hymatebion ni 

Byddwn yn parhau i gyflawni arbedion effeithlonrwydd o ganlyniad i resymoli a rhyddhau asedau. Yn anffodus, mae’r farchnad eiddo 
fregus ar hyn o bryd yn effeithio ar lefel yr incwm o’n hystâd anweithredol. Bydd gwerthu asedau’n cael effaith fuddiol ar ein rhaglen 
cynnal a chadw gan ein galluogi i gynyddu gwaith cynnal a chadw a buddsoddiadau cynlluniedig yn yr asedau pwysig y mae’r Cyngor 
yn eu cadw. 
 
Byddwn yn cwblhau cam 1 o’n cynllun swyddfeydd. Bydd hyn yn sicrhau bod staff sy’n gweithio yn yr un gyfarwyddiaeth wedi’u lleoli yn 
yr un lle. Cyhyd ag y bo’n bosib, bydd staff sy’n gweithio ar brosiectau a gwasanaethau partneriaeth wedi’u lleoli yn yr un lle hefyd.   
 
Trwy gydol 2012-13, byddwn yn cyflawni ac yn monitro’r 39 o gamau gweithredu a phrosiectau sy’n ofynnol i gyflawni’r Strategaeth 
TGCh newydd ar gyfer 2012-2015.  
 
Byddwn yn cyflawni’r camau gweithredu yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, gan hybu cydraddoldeb a thriniaeth deg i’n holl 
ddinasyddion. 
   
Yn ystod 2012-13, byddwn yn parhau i wella ansawdd ein prosesau ar gyfer comisiynu gwasanaethau i blant a phobl ifanc trwy 
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sefydlu’r defnydd o’r pecyn cymorth cynllunio fel rhan annatod o’n holl gweithgareddau cynllunio a darparu gwasanaethau.  
 
Byddwn yn dechrau rhoi ein Strategaeth TGCh ar gyfer 2012-2015 ar waith, gan roi sylw i’r ddau gam gweithredu sydd heb eu cyflawni 
o’n Strategaeth ar gyfer 2009-2012, sef gweithredu model rhwydwaith TGCh diwygiedig yn ein hysgolion ac ymchwilio i’r posibiliadau 
ar gyfer mynediad at wasanaethau a mapiau electronig o ddyfeisiau llaw ar gyfer ein staff symudol.  
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Adran 3 – Crynodeb o Berfformiad Ariannol 
 
Cyllido gwasanaethau’r Cyngor 

 
Nodwedd gyffredin ar ein holl waith yw’r dyhead i ddarparu gwasanaethau o ansawdd sy’n rhoi gwerth am arian i dalwyr y Dreth 
Gyngor. Fel pob sefydliad mawr, mae’n rhaid i ni reoli ein harian yn ofalus ac mewn ffordd sy’n ein galluogi i gyfeirio ein hadnoddau 
at ein blaenoriaethau ar gyfer gwariant a chynnal y drefn o gyflenwi gwasanaethau craidd.  
 
Mae gan y Cyngor ddau fath o wariant: 
 
Mae gwariant refeniw yn cynnwys yr holl wariant ar gostau rhedeg beunyddiol ar gyfer gwasanaethau megis cyflogau staff, cynnal a 
chadw adeiladau, offer, cyflenwadau a gwasanaethau cyffredinol. Telir am y costau hyn â grantiau a dderbynnir oddi wrth y 
Llywodraeth, yr incwm a dderbynnir oddi wrth dalwyr y dreth gyngor, talwyr ardrethi busnes a ffioedd a thaliadau a godir am 
wasanaethau penodol. 

 
Mae gwariant cyfalaf yn ymwneud â gwariant ar ysgolion ac isadeiledd megis ffyrdd, pontydd ac adeiladau sy’n eiddo i’r Cyngor. 
Bydd yr asedau hyn yn rhoi budd i’r gymuned dros gyfnodau hir a chaiff y gwariant ei gyllido i raddau helaeth â benthyciadau a 
grantiau cyfalaf.   
 
Roedd y gwariant refeniw crynswth arfaethedig ar wasanaethau ar gyfer 2011-12 yn £390.9m. Fe gyllidebodd y Cyngor ar gyfer 
incwm o grantiau a ffioedd a thaliadau a oedd yn gyfanswm o £147m, gan arwain at gyllideb refeniw net gymeradwy o £232.9m. Fel 
y dangosir yn y tabl isod, roedd cost net y gwasanaethau a ddarparwyd gan y Cyngor yn 2011-12 yn £229.6m gan arwain at 
danwariant o £3.3m, a drosglwyddwyd i Gronfeydd Wrth Gefn Wedi’u Clustnodi ar gyfer Cyfarwyddiaethau a Darpariaethau 
Corfforaethol.  
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Gwariant Refeniw Gwirioneddol o’i gymharu â’r Gyllideb yn 2011-12 

 

 
 
 
Cyfarwyddiaethau/Adeiniau 

Cyllideb Ddiwygiedig 
2011-12 

 
£,000 

Alldro Gwirioneddol 
2011-12 

 
£,000 

Troswariant/ 
(Tanwariant) 
Gwirioneddol 

2011-12 
 

£,000 

Plant  117,383 117,382 (1) 
Lles  42,702 42,550 (152) 
Cymunedau  25,103 25,053 (50) 
TGCh a Gofal am Gwsmeriaid 7,615 7,612 (3) 
Perfformiad 9,192 8,570 (622) 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol 5,730 5,731 1 

Cyfanswm Cyllidebau’r Cyfarwyddiaethau 207,725 206,898 (827) 

 
Cyllidebau’r Cyngor Cyfan 
 

 
25,232 

 
22,698 

 
(2,534) 

Cyfanswm 232,957 229,596 (3,361) 

 
Cyfraniad : 
Cronfeydd Wrth Gefn Wedi’u Clustnodi ar 
gyfer Cyfarwyddiaethau 
Darpariaethau Corfforaethol  
Trosglwyddiad i Gronfa’r Cyngor 
 

  
820 

2,500 
41 

 
820 

2,500 
41 

Cyfanswm 232,957 232,957 0 
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Mae’r tanwariant yng nghyllidebau’r cyfarwyddiaethau’n adlewyrchu incwm a chyfraniadau annisgwyl o ffynonellau allanol ar 
ddiwedd y flwyddyn a chymhwyso polisi rheoli swyddi gwag y Cyngor. Fodd bynnag, roedd y tanwariant yn celu pwysau cyllidebol 
sylfaenol a oedd yn cynnwys: 

 pwysau parhaus ar y galw am leoliadau maethu annibynnol ar gyfer plant mewn gofal a lleoliadau y tu allan i’r sir; 
 cynnydd yn y galw am y gwasanaeth cymorth ymddygiad addysg; 
 pwysau cynyddol ar y gyllideb gofal cartref wrth ymateb i anghenion ychwanegol defnyddwyr gwasanaethau; 
 pwysau cynyddol ar leoliadau preswyl a nyrsio a oedd yn gysylltiedig â chynnydd yn y boblogaeth oedrannus; a. 
 gostyngiad mewn cyllidebau incwm megis incwm parcio ceir a ffioedd rheoli datblygu a chynllunio. 

 
 
Gwariant Cyfalaf   
 
Yn ogystal â gwario arian ar ddarparu gwasanaethau o ddydd i ddydd, mae’r Cyngor hefyd yn gwario arian ar ddarparu cyfleusterau 
newydd, gwella asedau ym mhortffolio’r Cyngor neu ddarparu grantiau cyfalaf ar gyfer sefydliadau eraill. Roedd y gwariant cyfalaf 
yn 2011-12 yn gyfanswm o £28.304m. Roedd asedau a gafodd eu creu, eu gwella neu waith ar y gweill o ganlyniad i’r gwariant hwn 
yn cynnwys: 

 Uno Ysgolion Cynradd;  
 Coleg Cymunedol y Dderwen (Coleg Porth y Cymoedd); 
 Adnewyddu Hartshorn House; a  
 Rhwydwaith Beicio Cwm Llynfi. 

 
 
Arbedion Effeithlonrwydd 
 
Roedd arbedion o £7.4m yn yr arfaeth ar gyfer 2011-12 ac fe gyflawnwyd £6.4m o hyn yn ystod y flwyddyn ac fe gyflawnwyd 
gostyngiadau cyfadfer trwy gymhwyso protocol rheoli swyddi gwag y Cyngor. Mae cynigion ar gyfer gostwng cyllidebau, lle na 
chafodd arbedion eu cyflawni’n llawn, yn ymwneud â chynigion ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion sy’n gysylltiedig â gofal 
iechyd parhaus a chodiadau a ragwelid mewn incwm meysydd parcio yn peidio â chael eu gwireddu.  
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Adran 4 – Gweithio mewn Partneriaeth 
 
Dros y blynyddoedd diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi bod yna annog mwy o gydweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus. Y 
rheswm dros hyn yw ein bod, trwy gydweithio gyda’n partneriaid, yn gallu gweithredu mewn ffordd fwy effeithiol ac effeithlon; mae 
hyn yn arwain at wasanaeth gwell i ddinasyddion ac arbedion ariannol i’r sefydliadau dan sylw. 
 
Roedd rhyw elfen o weithio mewn partneriaeth yn gysylltiedig â’r mwyafrif o’r Amcanion Gwella ar gyfer 2011-12. Roedd hyn yn 
amrywio o gynnwys dinasyddion a grwpiau lleol yn y broses o adolygu a chynllunio gwasanaethau, i bartneriaethau cynllunio ar y 
cyd ar draws asiantaethau partner lleol ac integreiddio rhannau o’n gwasanaeth ag asiantaeth arall e.e. iechyd a gofal 
cymdeithasol, chwaraeon a hamdden. Caiff rhai o’n prif drefniadau cydweithio yn ystod 2011-12 eu dangos isod : 
 

 Gweithio mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Pwrpas hyn yw integreiddio nifer o 
agweddau ar gyflenwi gwasanaethau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion, sy’n cynnwys model ar gyfer gofal 
integredig i bobl hŷn a phobl ag anabledd corfforol neu nam synhwyraidd. 

 

 Datblygu Consortiwm Addysg Canol De Ddwyrain Cymru i ddarparu un Gwasanaeth Addysg ar gyfer gwella ysgolion i 
Gynghorau Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Trwy ddod ynghyd gyda Chynghorau eraill, 
bydd yn ei gwneud yn bosib i wasanaeth gwell, mwy effeithiol gael ei ddarparu a hwnnw’n amcanu at wella safonau 
addysg ar draws y rhanbarthau.  

 

 Mae trefniadau wedi cael eu sefydlu ar gyfer cydweithio pellach gyda Heddlu De Cymru. Enghraifft o hyn yw’r gwaith 
gyda’n gwasanaeth Diogelu a Chymorth i Deuluoedd lle’r ydym yn gwella’r drefn o reoli 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 i ddiogelu plant. 

 

 Rydym yn cydweithio gyda Chynghorau Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe i ddatblygu 
cyfleuster treulio anaerobig i ymdrin â gwastraff y rhanbarth. Bydd y cyfleuster hwn yn defnyddio gwastraff bwyd o 
aelwydydd a busnesau i gynhyrchu gwrtaith a bio-nwy a fydd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan a gwres. Rydym yn 
rhagweld y bydd y cyfleuster hwn yn weithredol erbyn 2014 ac y bydd yn cynhyrchu digon o drydan i ddiwallu anghenion 
ynni tua 5,000 o gartrefi.  
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 Mae’r prosiect “Cysylltu Teuluoedd” gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei lansio a’i nod yw 
darparu dull amlasiantaeth o wella deilliannau i deuluoedd mewn angen a gostwng y costau hirdymor cysylltiedig i 
wasanaethau cyhoeddus. Bydd y prosiect yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth gyda Heddlu De Cymru, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Canolfan Byd Gwaith a phartneriaid eraill o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector. 

 
Caiff y prif bartneriaid y byddwn yn cydweithio gyda hwy yn 2012-13 eu dangos isod: 
 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg  

 Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Pen-y-bont 

 Coleg Pen-y-bont 

 Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr 

 Ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr 

 Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr 

 Asiantaeth yr Amgylchedd 

 Halo Leisure 

 Awdurdodau lleol eraill yn y rhanbarth 

 Gwasanaeth Tân De Cymru 

 Heddlu De Cymru 

 Chwaraeon Cymru 

 Cynghorau tref a chymuned 

 Cymoedd i’r Arfordir (V2C) a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill 

 Llywodraeth Cymru 

 Ymddiriedolaeth Prawf Cymru 
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Adran 5 – Adborth Dinasyddion 
 
Mae adborth dinasyddion yn hollbwysig wrth gynllunio sut y byddwn yn gwella gwasanaethau lleol i bobl leol. Mae ystod o opsiynau 
ar gael i chi er mwyn cysylltu a dweud eich dweud ynghylch sut y dylem fod yn darparu ein gwasanaethau yn awr ac yn y dyfodol 
yn eich tyb chi. Caiff rhai enghreifftiau o’r ffyrdd y gwnaethom ymgynghori â chi yn ystod 2011-12 eu dangos isod: 
 
Y Panel Dinasyddion 
 
Mae ein Panel Dinasyddion yn cynnwys 1300 o drigolion sy’n grŵp cynrychiolaidd ar gyfer y boblogaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-
y-bont ar Ogwr. Mae’r grŵp yn adlewyrchu cyfansoddiad y Sir o ran oedran, rhyw a lleoliad daearyddol.   
 
Cynhaliwyd arolwg gyda’r Panel Dinasyddion ym mis Medi 2011. Derbyniwyd cyfanswm o 786 o ffurflenni arolwg yn ôl, sy’n gyfystyr 
â chyfradd ymateb o 56.5%. Isod ceir crynodeb o’r ymatebion fesul categori: 
 
Strydlun 
Dywedodd bron i saith rhan o ddeg (69.3%) o’r ymatebwyr eu bod naill ai’n fodlon “iawn” neu’n “weddol” fodlon ar eu strydlun lleol. 
Dywedodd ymatebwyr mai baeddu gan gŵn (33.8%) a nifer y ceir wedi’u parcio (32.0%) oedd yn cael yr effaith fwyaf ar eu strydlun 
lleol. Roedd y sylwadau a dderbyniwyd yn cynnwys “Mae baeddu gan gŵn yn broblem ddifrifol ledled y cwm”. 
 
Dywedodd dros hanner yr holl ymatebwyr (55.9%) eu bod yn fodlon ar y strydlun yn y canolau trefi a ddewiswyd ganddynt. 
  
Parciau a Meysydd Chwarae 
Y cyfleusterau a oedd yn cael eu defnyddio fwyaf gan ymatebwyr ac/neu eu teuluoedd oedd ardaloedd cyffredinol ar gyfer 
cerdded/chwarae (44.5%); a lleoedd chwarae i blant (27.9%).  
 
Dywedodd dros draean o’r bobl (68.7%) eu bod yn “fodlon” ar y modd yr oedd parciau, meysydd chwarae a lleoedd chwarae i blant 
yn cael eu rheoli a’u cynnal a’u cadw. Roedd y sylwadau a dderbyniwyd yn cynnwys “Mae’r arddangosfeydd blodau’n werth eu 
gweld yn y gwanwyn a’r haf. Da iawn”. 
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Glendid Strydoedd 
Dywedodd tri chwarter (75.0%) eu bod yn fodlon ar lendid eu stryd a’r ardal gyfagos. Roedd dros hanner hefyd yn fodlon ar lendid 
eu strydoedd yn y dref neu ganol y pentref. Roedd y sylwadau a dderbyniwyd yn cynnwys “Ar y cyfan mae’r glanhawyr strydoedd yn 
dda iawn ac mae cyflwr y strydoedd yn sicr yn gwella”. 
 
Cynnal a Chadw Priffyrdd 
Dywedodd bron pob ymatebwr (98.2%) fod gwaith Cynnal a Chadw Priffyrdd yn bwysig; gyda thros dri chwarter y rhain (78.5%) yn 
dweud ei fod yn bwysig “iawn”. Roedd dros ddwy ran o dair o’r ymatebwyr (68.4%) yn teimlo bod perfformiad yr adain Cynnal a 
Chadw Priffyrdd yn “dda”. Roedd y sylwadau a dderbyniwyd yn cynnwys “Rwy’n cael bod staff yn gwrtais a chymwynasgar iawn 
pan fyddaf yn ffonio/e-bostio gyda cheisiadau. Problemau yn y gaeaf – pa fo eira os oes biniau graean i’w cael mae’n rhaid i’r 
cyhoedd daflu graean eu hunain i helpu gyda’r broblem yn enwedig ar strydoedd bychain”. 
 
Llais Dinasyddion 
 
Cafodd proses ymgynghori bwysig yn dwyn y teitl “Llais Dinasyddion” ei chynnal gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol i helpu i rannu’r 
blaenoriaethau ar gyfer y Cynllun Partneriaethau Integredig Sengl newydd. Caiff y 5 cwestiwn a’r ymatebion mwyaf poblogaidd eu 
dangos isod: 
 
Beth yw’r tri pheth gorau ynglŷn â byw neu weithio yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr?  
Yr amgylchedd naturiol ac agosrwydd at ganolfannau pwysig a chysylltiadau trafnidiaeth (roedd y rhai o dan 16 yn gwerthfawrogi’r 
cyfleoedd chwaraeon a hamdden, y clybiau a chymdeithasau a’r cyfleoedd siopa) 
 
Beth sydd ei angen ar ardal Sir Pen-y-bont yn eich tyb chi?  
Cyfleoedd siopa gwell a mwy o swyddi a chyfleoedd cyflogaeth (roedd y rhai o dan 16 yn dymuno gweld mwy o gyfleoedd 
chwaraeon a hamdden a gweithgareddau i bobl ifanc).  
 
Beth hoffech chi weld mwy ohono yn ardal Sir Pen-y-bont?  
Mwy o swyddi a chyfleoedd cyflogaeth.   
 
Sut hoffech chi i ardal Sir Pen-y-bont fod ymhen pum mlynedd?   
Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn lanach, mae busnesau’n ffynnu ac mae pobl yn iachach.  
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Pa un peth fyddech chi’n hoffi ei newid fwyaf i wella ansawdd bywyd i chi neu eich teulu?  
Iechyd gwell a sefyllfa ariannol well  
 
Amcanion Gwella 
 
Fe ymgynghoron ni hefyd â dinasyddion ynghylch ein Hamcanion Gwella ar gyfer 2012-13 trwy ddau grŵp ffocws. Ar y cyfan, roedd 
cyfranogwyr yn teimlo bod y deilliannau a’r amcanion gwella yr ydym wedi eu hadnabod ar gyfer dinasyddion yn briodol ac felly 
hefyd y rhan fwyaf o’r blaenoriaethau dan bob un o’r Amcanion Gwella. Fodd bynnag, fe hoffai cyfranogwyr weld y blaenoriaethau 
canlynol yn cael eu hystyried: 
 

 Rhoi cymorth i bobl aros yn eu cartrefi eu hunain 

 Rhoi cymorth i fyfyrwyr mewn addysg bellach 

 Cynyddu’r prentisiaethau a ddarperir 

 Cynnydd mewn sgiliau sylfaenol (ar ôl 16) 

 Gwella cysylltiadau trafnidiaeth 

 Annog mewnfuddsoddi 

 Gwella priffyrdd a gwaith cynnal a chadw ffyrdd 

 Codi ymwybyddiaeth ac addysgu ynghylch sut i ddiogelu cefn gwlad agored 

 Atal tipio anghyfreithlon 
 
Rydym eisoes wedi ystyried rhai o’r blaenoriaethau hyn wrth benderfynu’n derfynol ar ein Hamcanion Gwella ar gyfer 2012-13 a 
byddwn yn parhau i ystyried rhai eraill pan fyddwn yn datblygu ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2013-17. 
 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
 
Rydym wedi datblygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, sy’n dangos sut y byddwn yn hybu cyfle cyfartal i bawb, ac yn mynd i’r 
afael â’r materion mwyaf dybryd i’r rheiny sy’n rhannu un neu fwy o’r “nodweddion gwarchodedig” dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 
(sef: oedran; anabledd; ailbennu rhywedd; beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd neu gred; rhyw; cyfeiriadedd rhywiol; priodas a 
phartneriaethau sifil). 
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Fe ymgynghoron ni’n helaeth i ganfod beth oedd y blaenoriaethau allweddol i bob un o’r grwpiau ac fe gysyllton ni â nifer o 
gynrychiolwyr ar ran grwpiau cydraddoldeb, cymunedol a gwirfoddol lleol. Fe ymgysyllton ni hefyd â Lleisiau’r Cymoedd: Fforwm 
Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol y Cymoedd, Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr a staff rheng-flaen 
yn y gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion.  
 
Yn dilyn hyn, fe ddatblygon ni 9 amcan drafft ac fe gynhalion ni arolwg. Cafodd yr arolwg ei hysbysebu ymhlith trigolion, 
cynrychiolwyr grwpiau cydraddoldeb/cymunedol/gwirfoddol lleol, a Phanel Dinasyddion a chyflogeion y Cyngor. Fe ymgynghoron 
ni’n uniongyrchol â nifer o grwpiau cynrychioladol gan gynnwys: 
 

 Cynghrair Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr; 

 Clwb Pobl Fyddar Pen-y-bont ar Ogwr; 

 Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr; a  

 Lleisiau’r Cymoedd: Fforwm Pen-y-bont ar Ogwr.  
 
Fe dderbynion ni 224 o ymatebion i’r arolwg, gyda 75% o’r ymatebwyr yn dweud bob pob un o’r 9 amcan drafft naill ai’n bwysig 
iawn neu’n weddol bwysig er mwyn helpu i hybu cyfle cyfartal a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Fe helpodd y sylwadau a’r 
awgrymiadau ni i ddatblygu’r amcanion drafft a’r cynllun gweithredu ymhellach.    
 
Gallwch weld copi o’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol trwy fynd at y dudalen Cydraddoldebau ar ein gwefan: 
http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/services/098289.hcsp#TopOfPage 
 

http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/services/098289.hcsp#TopOfPage
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Adran 6 – Beth Ddywedodd Ein Rheoleiddwyr Amdanom? 
 
Bob blwyddyn, mae Swyddfa Archwilio Cymru ac arolygiaethau perthnasol yng Nghymru’n cynnal archwiliadau ac arolygiadau i 
ganfod pa mor dda yr ydym yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn cyflenwi ein gwasanaethau. Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru 
wedyn yn cyflwyno darlun o welliant dros y 12 mis blaenorol mewn adroddiad sy’n dwyn y teitl “Adroddiad Gwella Blynyddol” sy’n 
tynnu ar ganfyddiadau’r archwiliadau a’r arolygiadau hyn. 
 
Ym mis Ionawr 2012, fe gyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru’r Adroddiad Gwella Blynyddol a oedd yn ymwneud â’n 
gweithgarwch yn 2011. Y brif neges yn yr adroddiad oedd bod gennym drefniadau da ar y cyfan i gyflawni gwelliant a’n bod yn 
perfformio’n dda yn y meysydd yr ydym yn canolbwyntio arnynt ond nad yw’r modd yr ydym yn gwerthuso ac yn adrodd ar 
berfformiad yn ddigon cytbwys. Caiff y rhesymau dros ddod i’r casgliad hwn eu crynhoi isod. 
 
Mae’r Cyngor yn datblygu cynlluniau da ac yn rhoi trefniadau priodol ar waith i gyflawni’r rhaglen ar gyfer gwella. Daethom i’r 
casgliad hwn ar sail y canlynol: 
 

 mae gan y Cyngor drefniadau priodol ar waith i fynd i’r afael â’i flaenoriaethau ac mae wedi ymateb yn dda i awgrymiadau 
blaenorol ar gyfer gwella; 

 mae’r Cyngor yn bodloni ei ymrwymiad statudol o ran Deddf yr Iaith Gymraeg; 

 mae trefniadau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) y Cyngor yn debygol o gefnogi gwelliannau; ac 

 mae gan y Cyngor gynlluniau tymor canolig da sy’n gydnaws â rhaglen newid barhaus ar draws rhai o’r prif 
wasanaethau. 

 
Mae’r Cyngor hefyd wedi cyflawni llawer o’r hyn roedd wedi bwriadu ei wneud yn ei flaenoriaethau a nodir: 
 

 Ar y cyfan, mae’r Cyngor wedi gwneud cynnydd da tuag at gyflawni ei Amcanion Gwella yn 2010-11, ac yn y mwyafrif o 
achosion mae gan y Cyngor gynllun gweithredu ar waith i wella perfformiad lle nad oedd y perfformiad cystal â’r disgwyl. 

 

 Mae’r Cyngor wedi gwella ei gymorth ar gyfer pobl mewn angen. Mae’r Cyngor yn perfformio’n dda yn erbyn rhai o’r 
dangosyddion ar gyfer gwasanaethau allweddol i oedolion ac mae’n rhaid iddo’n awr sicrhau bod ganddo’r gallu 
angenrheidiol i gyflawni ei gynlluniau ar gyfer gwelliannau pellach. Cafwyd cynnydd ym maes gwasanaethau 
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cymdeithasol plant, mae cymorth corfforaethol da ar gyfer sicrhau gwelliannau i bobl mewn angen ac mae’r Cyngor yn 
gwella’r ffordd y mae’n ymdrin â digartrefedd. 

 

 Mae’r Cyngor yn gwneud cynnydd da i wella lles corfforol ac emosiynol pobl â phroblemau iechyd, ond ar y cyfan, mae 
perfformiad addysg yn anghyson a chafwyd rhai arwyddion o waethygu yn 2010-11. 

 

 Mae’r Cyngor wedi gwneud yr hyn roedd wedi bwriadu ei wneud i greu a chynnal yr ardal fel lle diogel, llewyrchus a 
dymunol. Mae’r Cyngor wedi gwneud cynnydd i wireddu ei amcan o adeiladu cymunedau diogel a chynhwysol ac mae’r 
gwaith i adfywio ardaloedd o’r Fwrdeistref yn helpu i gefnogi ei amcan o hyrwyddo twf economaidd. Mae’r Cyngor ymysg 
y cynghorau gorau yng Nghymru o ran rheoli gwastraff.  

 

 Hefyd, mae’r Cyngor wedi llwyddo i greu neu wella llwybrau beic, llwybrau arfordirol a hawliau tramwy sy’n bodoli’n barod 
yn y Fwrdeistref yn 2010-11. 

 
Nid oedd Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn gwneud unrhyw argymhellion statudol ond roedd yn gwneud y ddau gynnig 
canlynol ar gyfer gwella: 
 
Cynnig 1: Er mwyn cynorthwyo dinasyddion i ddeall yn llawn y cynnydd y mae’r Cyngor yn ei wneud yn cyflawni ei amcanion ac yn 
gwella ei berfformiad, dylai’r Cyngor: 
 

 sicrhau bod ei adroddiad blynyddol yn fwy cytbwys; 

 bod yn gliriach ynglŷn â pherfformiad nad yw cystal â’r disgwyl, yn ogystal â lle mae wedi rhagori ar y disgwyliadau; 

 nodi’r hyn y mae’n bwriadu ei wneud yn sgil hynny; a  

 mynd ati’n frwd i gael adborth a sylwadau gan ddinasyddion a chymunedau. 
 
Cynnig 2: Mae angen i’r Cyngor barhau i fynd i’r afael â meysydd i’w datblygu a gwella a nodir mewn archwiliadau allanol ac 
adroddiadau arolygu blaenorol. 
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Ein Hymatebion Ni 
 
Rydym wedi adolygu’r ffordd y caiff gwybodaeth am berfformiad ei chyflwyno i chi, gan sicrhau ein bod yn rhoi darlun eglur i chi o’r 
hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod y flwyddyn, ble y gallem fod wedi gwneud yn well, a pha gamau gweithredu yr ydym yn eu 
cymryd i gyflawni’r blaenoriaethau yr oeddem yn bwriadu eu cyflawni.  
 
Rydym yn parhau i roi sylw i’r meysydd ar gyfer datblygu a adnabuwyd gan ein harchwilwyr ac arolygwyr allanol trwy sefydlu’r 
meysydd hynny fel rhan annatod o’n Cynllun Busnes Corfforaethol a Chynlluniau Busnes ein Cyfarwyddiaethau ar gyfer 2012-13 a 
monitro’r cynnydd yr ydym yn ei wneud yn rheolaidd. 



 73 

Adran 7 – Amcanion Gwella ar gyfer 2012-13  

O dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 mae’n ofynnol i ni bennu ein hamcanion gwella’n flynyddol i gadarnhau beth yw ein 
prif flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. 

Wrth adolygu ein Hamcanion Gwella mae angen i ni sicrhau bod y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu’n adlewyrchu’r 
blaenoriaethau yr ydych chi wedi’u hadnabod a’n bod yn ystyried yr argymhellion gan Swyddfa Archwilio Cymru.  

Er mwyn sicrhau bod eich safbwyntiau chi wedi cael eu cymryd i ystyriaeth fe ddatblygon ni Amcanion Gwella 2012-13 gyda grŵp 
ffocws o ddinasyddion. Mae grwpiau eraill a gyfrannodd at eu datblygu’n cynnwys ein partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol 
a’n Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Diogelwch Cymunedol a Llywodraethu.  

Ein hamcanion gwella ar gyfer 2012-13 yw: 
 
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  

 

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 

 

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  

 

7. Rhoi cymorth i’n cymunedau a buddsoddi ynddynt i hybu twf economaidd, adnewyddu ffisegol a chynaliadwyedd  
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8. Rheoli a hyrwyddo ein hamgylchedd naturiol a hanesyddol  

 

9. Gwella’r ffordd yr ydym yn gweithio i sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o’n hasedau ariannol, technolegol, ffisegol a dynol  
 
I gael manylion llawn am y camau gweithredu sydd gennym ar waith i gyflawni pob amcan, ewch at y dudalen Gwella Corfforaethol 
ar ein gwefan:  http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/services/015180.hcsp 
 
 
 
  
 

http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/services/015180.hcsp

