
Crynodeb o Adroddiad Blynyddol 2011-12
Croeso i’r rhifyn arbennig hwn o’r Bwletin, sy’n crynhoi adroddiad blynyddol Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn dangos sut y gwnaethom berfformio yn 2011-12.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gyflenwi ystod eang iawn o wasanaethau i drigolion lleol, a’i nod yw 
darparu’r gwasanaethau lleol gorau yng Nghymru. 

Mae’r wybodaeth ganlynol yn dangos sut yr ydym wedi bod yn gweithio tuag at gyflawni hyn.

Rydym am i bobl leol fyw mewn cymunedau diogel, cynhwysol a 
chynaliadwy. Yn 2011-12, ein blaenoriaethau oedd creu cymunedau 
diogel a chynhwysol a ategir gan isadeiledd trafnidiaeth a 
chyfathrebu effeithiol, datblygu a chynnal datrysiadau tai 
cynaliadwy a fforddiadwy ar gyfer y rheiny a oedd yn ddigartref neu 
yr oedd arnynt angen tai fforddiadwy, a gweithredu gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol a oedd wedi’u hintegreiddio’n well i 
ategu annibyniaeth, dewis, grymuso, urddas a pharch. 

Cyflawniadau a heriau allweddol 2011-12:

  Fe weithion ni gydag asiantaethau gan gynnwys Heddlu De Cymru i ostwng niwsans ac anhrefn sy’n gysylltiedig 
ag yfed mewn mannau cyhoeddus. Fe gyfrannodd hyn at ostyngiad o 28% yn y digwyddiadau ymddygiad 
gwrthgymdeithasol cofnodedig. Bu gostyngiad o 50% hefyd yn nifer y tramgwyddwyr troseddol tro cyntaf.

 Fe gyflawnon ni addasiadau i gartrefi ar gyfer pobl anabl yn gyflymach nag erioed o’r blaen, gan gyflawni gostyngiad o 
bron i 40% ym mhroses y Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl o’i gymharu â 2010-11. 

 Buom yn gweithio gyda’n pedwar landlord cymdeithasol cofrestredig i ddarparu 82 o unedau tai fforddiadwy 
ychwanegol. Ar y cyfan, roedd bron i 23% o’r tai a godwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cyfateb i’r disgrifiad o dai 
fforddiadwy. 

 Fe weithredon ni ystod fwy o ddewisiadau tai ac fe agoron ni gyfleuster llety dros dro Cornerstone House, gan ddwyn 
gostyngiad o 37% yn y costau a oedd yn gysylltiedig â llety gwely a brecwast dros dro.

 Fe sefydlon ni’r gwasanaeth ‘Just Ask Plus’ i bobl ifanc 16-25 oed i roi cyngor, cefnogaeth a chynhorthwy prydlon 
mewn meysydd sy’n cynnwys addysg, cyflogaeth, hyfforddiant, tai, hawliau lles, iechyd a hamdden. 

 Mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd PABM, fe ddalion ni i gymryd camau gweithredu i alluogi a rhoi cymorth i 
ddinasyddion hŷn ac anabl aros yn y gymuned a byw’n annibynnol, gan gynnwys agor 39 o fflatiau hunangynhaliol 
gofal ychwanegol ym Mynydd Cynffig. Fe wnaethom fwy na dyblu nifer y gosodiadau Teleofal i 1089 ac fe gynyddon 
ni’n sylweddol nifer y bobl sy’n cael cymorth gan y Gwasanaeth Canolradd Integredig Cymunedol.

 Fe ailgylchon ni fwy na 50% o’n gwastraff domestig, fe anfonon ni lai o wastraff i safleoedd tirlenwi nag yn 2010-11 a ni 
oedd y Cyngor â’r perfformiad gorau yng Nghymru ar gyfer y mesur hwn.

 Er gwaethaf ein rhaglen helaeth o waith i roi wyneb newydd ar briffyrdd, bu cynnydd bach yn y ganran o’r ffyrdd A a B 
sydd mewn cyflwr gwael. Fodd bynnag, bu gostyngiad yn y ganran o’r ffyrdd C sydd mewn cyflwr gwael. 
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Rydym am i blant a phobl ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr ffynnu, dysgu a chyflawni eu llawn botensial. Ein 
blaenoriaethau ar gyfer 2011-12 oedd cydweithio gyda phartneriaid 
i frwydro yn erbyn tlodi a rhoi i blant y dechrau gorau mewn bywyd, 
a helpu’r holl blant a phobl ifanc i gyflawni safonau cyrhaeddiad 
uwch trwy gael mynediad at gyfleoedd dysgu o ansawdd uchel.  

Cyflawniadau a heriau allweddol 2011-12:

 Fe fabwysiadon ni ddull teulu-cyfan o ddarparu gwasanaethau ar gyfer plant, pobl 
ifanc a’u teuluoedd. Fe gynyddodd nifer y teuluoedd sy’n elwa o’n gwaith o bedwar yn 2010-11 i 71 yn 2011-12.

 Gan weithio gyda’n partneriaid, fe roddon ni gymorth i 189 o deuluoedd trwy ddarparu mynediad at gyfleoedd dysgu, hyfforddi a 
gwirfoddoli – camodd 18 o gyfranogwyr ymlaen at addysg bellach ac fe lwyddodd pum cyfranogwr i gael swydd gyflogedig.

 Neilltuwyd ymarferydd gwaith cymdeithasol cymwys i 91% o’n plant sy’n derbyn gofal, a oedd yn gynnydd o 10% o’i 
gymharu â 2010-11.

 Fe agoron ni ddwy uned breswyl wedi’u hailddylunio ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.  

 Fel rhan o’n rhaglen moderneiddio ysgolion ac mewn partneriaeth gydag Archesgobaeth Caerdydd a Llywodraeth 
Cymru, fe agoron ni safle newydd Ysgol Uwchradd yr Archesgob McGrath ym Mracla. Mae dyluniad arloesol yr ysgol 
wedi ennill gwobr genedlaethol. 

 Trwy gydweithio’n agos gyda disgyblion, rhieni ac athrawon, fe ostyngwyd nifer yr absenoldebau anawdurdodedig o ysgolion. 

 Gwnaed cynnydd da o ran gostwng nifer y bobl ifanc 16 mlwydd oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na 
hyfforddiant (NEETs) o 7.1% yn 2010-11 i 4.4% yn 2011-12. Fodd bynnag, er gwaethaf cefnogaeth barhaus, roedd llai 
o bobl ifanc 19 mlwydd oed a fu’n derbyn gofal yn flaenorol mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth nag yn 2010-11.

 Fe ddalion ni i gymryd camau gweithredu i wella cyflawniad addysgol. Ni fu gwelliant yng nghyflawniad disgyblion 
yng Nghyfnod Allweddol Dau, gyda pherfformiad mewn mathemateg yn ffactor allweddol, ond bu gwelliannau mewn 
perfformiad yn y Cyfnod Sylfaen ac yng Nghyfnod Allweddol Tri. Rydym ni’n un o bum awdurdod lleol sy’n bartneriaid 
mewn Cydwasanaeth Addysg i ategu’r broses o wella ysgolion.

Rydym am i bobl leol o bob oed fyw bywydau iach ac annibynnol. 
Ein blaenoriaeth ar gyfer 2011-12 oedd gwella lles corfforol ac 
emosiynol trwy hybu ffyrdd egnïol o fyw, cyfranogiad a dysgu. 

Cyflawniadau a chynnydd allweddol 2011-12:

 Rydym yn awyddus i helpu trigolion i ddod yn fwy egnïol ac iach. Fe agoron ni 
gyfleusterau chwaraeon newydd ardderchog yn Ysgol Uwchradd yr Archesgob 
McGrath ym Mracla, sydd hefyd ar gael i’r cyhoedd eu defnyddio y tu allan i oriau 
ysgol. 

 Fe wnaeth nifer y cyfranogwyr yn rhaglen Dewch i Gerdded Gymru dreblu bron iawn, o 350 i 948. 

 Fe ymgymerodd y mentrau cymdeithasol Greenwich Leisure Limited a Halo â’r cyfrifoldeb am reoli ein canolfannau 
hamdden a phyllau nofio dan do. Mae’r trefniadau hyn yn cynnig gwell cyfleusterau a gwell gwerth am arian. 

 Mae ein menter Ysgolion Egnïol wedi’i bwriadu i gynyddu’n barhaus y cyfleoedd ar gyfer cyfranogi mewn 
gweithgareddau corfforol. Yn 2011-12, aeth nifer y bechgyn a’r merched a oedd yn cymryd rhan mewn rhaglenni 
chwaraeon mewn ysgolion cynradd ac uwchradd y tu hwnt i’n holl dargedau.

 Fe ddalion ni i gydweithio gyda’r GIG i ddarparu ystod o raglenni ymyriadau iechyd, gan arwain at nifer cynyddol o 
atgyfeiriadau ar gyfer unigolion sy’n dioddef o gyflyrau iechyd hirdymor neu sydd mewn perygl o ddatblygu cyflyrau o’r 
fath. Rhoddodd y prosiect cydweithredol yng Nghwm Garw gymorth i fwy o bobl fyw bywydau iachach hefyd, gyda 58% 
o’r holl gyfranogwyr yn cyflawni cyfradd colli pwysau o 5% neu fwy.

Lleisiau Ifainc

Byw’n iach
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Rydym am i bobl yn y 
fwrdeistref gael mynediad 
at gyfleoedd gwaith a gallu 
gwireddu eu potensial a’u huchelgeisiau. 
Ein blaenoriaeth ar gyfer 2011-12 oedd rhoi 
cymorth i’n cymunedau difreintiedig trwy 
hybu twf economaidd, adnewyddu ffisegol 
a chynaliadwyedd.

Cyflawniadau a heriau              
allweddol 2011-12:

 Fe roddon ni gymorth i fusnesau a chymunedau 
ymdrin â’r hinsawdd economaidd anodd. Fe gododd 
ceisiadau llwyddiannus am gyllid gyfanswm o 
£982,414 ar gyfer prosiectau cymunedol gan arwain 
at greu swyddi, cynlluniau hyfforddi neu gynlluniau 
gwirfoddoli newydd. Fe helpon ni fusnesau i gael 
£589,100 o’r gronfa Grantiau Menter Gymunedol 
a’r Gronfa Fuddsoddi Leol, a arweiniodd at 
fuddsoddiadau pellach o £810,220 gan y sector 
preifat ac 82 o swyddi newydd. 

 Mewn partneriaeth gyda thri awdurdod arall yn Ne 
Cymru, fe ddatblygon ni ac fe ddarparon ni weithdai 
hyfforddi mewn cadwraeth ac fe gyllidon ni 50 o 
leoliadau gwaith trwy’r Rhaglen Llwybrau Cyflogaeth.  

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

 Cafodd Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont ei 
fabwysiadu, a bydd hwnnw’n arwain gwaith datblygu 
dros y 10 mlynedd nesaf. Aeth gwaith gwella rhagddo 
yn yr Ochr Rad, Merthyr Mawr a Stryd yr Ysgawen. 
Fe weithredon ni raglen o ddigwyddiadau, megis 
Stwnsh Pen-y-bont ar Ogwr, i godi proffil y dref, ac 
fe gwblhaon ni waith paratoadol ar gyfer Eisteddfod 
2012. 

 Fe helpon ni i sicrhau cyllid ar gyfer prosiectau 
adfywio ym mhob un o’r tri chwm sy’n rhan o 
Gymoedd y Gorllewin. Roedd y prosiectau’n cynnwys 
Gwella Sgwâr Pentref Caerau, a drawsnewidiodd 
ganol y pentref ac sydd wedi cael ei enwebu ers 
hynny ar gyfer gwobr genedlaethol am adfywio a 
arweinir gan y gymuned.

 Nid oeddem yn gallu cwblhau Cam Un yn Rhaglen 
Adfywio Porthcawl oherwydd y sefyllfa economaidd 
gyfredol. Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i adfywio’r 
ardal ac mae eisoes ym mynd ar drywydd strategaeth 
datblygu arall.

Cyfleoedd newydd

Rydym am i gymunedau 
lleol ac ymwelwyr fwynhau 
a chael budd o amgylchedd 
naturiol ac adeiledig y Fwrdeistref Sirol. Ein 
blaenoriaeth ar gyfer 2011-12 oedd rheoli a 
hybu’r amgylchedd naturiol a hanesyddol.

Cyflawniadau a chynnydd         
allweddol 2011-12:
 Fe gwblhaon ni ein rhaglen gwella Hawliau Tramwy, gan 

arwain at 24.6km o welliannau i lwybrau presennol a 
chreu 6.6km o lwybrau newydd. Cafodd y llwybr ar hyd 
morlin Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei gwblhau 
a chafodd y Llwybr Pren yn Nhraeth y Rest ei ymestyn.

 Cafodd y darn o lwybr beicio Cwm Llynfi sy’n mynd 
o Faesteg i Gaerau ei gwblhau a’i agor yn ffurfiol ym 
mis Tachwedd 2011.

 Fe weithredon ni lwybrau diogel i’r ysgol ym Melin Ifan 
Ddu/Evanstown a Threlales, a hefyd gynllun Llwybrau 
Diogel i Ysgolion Cam 2 Ysgol Gyfun Maesteg.  

 Enillodd Llyn y Diffeithwch ym Mhorthcawl statws 
Baner Werdd.

 Bu i’r newid i ddechrau diffodd goleuadau stryd 
am ran o’r nos ac uwchraddiadau i oleuadau stryd 
gyflawni gostyngiadau mewn allyriadau carbon 
deuocsid ac yn yr ynni a ddefnyddir. Fe gyflawnon ni 
ostyngiadau hefyd mewn allyriadau carbon o gludiant 
a reolir gan y Cyngor a’n hadeiladau cyhoeddus 
annomestig, sef 21% a 5.9% yn y drefn honno.   

Gorffennol clodfawr 
a mannau gwyrdd

Rydym am i bobl ym Mwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 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. Ein blaenoriaeth yw 
gwella’r ffordd yr ydym yn gweithio i sicrhau 
defnydd effeithiol ac effeithlon o’n hasedau 
ariannol, technolegol, ffisegol a dynol.
Cyflawniadau a chynnydd allweddol:
 Fe gyflawnon ni ostyngiad o ddau ddiwrnod yn yr amser 

ar gyfer prosesu hawliadau newydd am fudd-daliadau ac 
fe wellon ni ein cyfradd datrys ar gyfer twyll treth gyngor. 

 Fe aethom y tu hwnt i’r ymrwymiadau yn ein siarter 
cwsmeriaid trwy ymateb i’r holl ymholiadau trwy’r e-bost o 
fewn pum niwrnod, ateb 82% o’r holl alwadau ffôn o fewn 
30 eiliad a datrys 90% o ymholiadau ein cwsmeriaid ar y 
pwynt cyswllt cyntaf.  

 Fe derfynon ni rai prydlesi eiddo, gan gyflawni arbedion 
cylchol o £280,000. 

 Fe gwblhaon ni 44 o gamau gweithredu dan ein 
Strategaeth TGCh ar gyfer 2009-12 gan ddarparu 
isadeiledd technoleg effeithlon i ategu’r broses o 
drawsnewid gwasanaethau. 

 Gan weithio gyda chwe awdurdod partner, fe gyflawnon 
ni arbedion o £15,000 mewn costau cyfreithiol trwy brynu 
gwasanaethau ar y cyd.  

Llywodraethu corfforaethol



www.bridgend.gov.uk        Ffôn: 01656 643643        E-bost: talktous@bridgend.gov.uk4

Ein hamcanion gwella ar gyfer 2012-13 yw:

 Creu cymunedau diogel a chynhwysol.

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

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

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

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

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

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

 Rheoli a hyrwyddo ein hamgylchedd naturiol a hanesyddol.

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

Yn 2011-12, cafodd 41 o ddangosyddion 
perfformiad eu casglu a’u cyhoeddi’n 
genedlaethol, o’i gymharu â 151 o ddangosyddion 
yn 2010-11. Mae data cymaradwy ar gael ar gyfer 
37 o’r 41 dangosydd – roedd 28 (75.7%) yn dangos 
gwelliant, fe arhosodd un (2.7%) yr un fath ac 
roedd wyth (21.6%) yn dangos dirywiad. Ceir mwy 
o wybodaeth yn www.bridgend.gov.uk

Crynodeb o berfformiad ariannol
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 costau rhedeg beunyddiol 
ac yn 2011-12, £229.6m oedd cyfanswm y gwariant hwn. 
Cododd pwysau cyllidebol arbennig o ganlyniad i’r galw 
parhaus am leoliadau maethu annibynnol, galw cynyddol 
am y gwasanaeth cymorth addysg, anghenion ychwanegol 
defnyddwyr y gwasanaeth gofal cartref a galw cynyddol am 
leoliadau preswyl a nyrsio. Mae gwariant cyfalaf yn ymwneud 
ag asedau ffisegol ac yn 2011-12, £28.304m oedd cyfanswm 
y gwariant hwn. Roedd yr asedau dan sylw’n cynnwys uno 
ysgolion cynradd, Coleg Cymunedol y Dderwen, Hartshorn 
House a Rhwydwaith Beicio Cwm Llynfi.

Mae adborth dinasyddion yn 
hollbwysig i gynllunio ar gyfer 
gwella gwasanaethau lleol. Mae 
ystod o opsiynau ar gael i drigolion ddweud 
wrthym sut y dylem fod yn darparu ein 
gwasanaethau, yn awr ac yn y dyfodol. 

Un o’r ffyrdd y bu i ni ymgynghori â thrigolion yn ystod 
2011-12 oedd trwy arolwg y Panel Dinasyddion. 
Mae’r panel yn cynnwys 1,300 o drigolion sy’n grŷp 
cynrychiolaidd ar gyfer y boblogaeth ym Mwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r prif ganfyddiadau o 
arolwg 2011-12 i’w gweld isod: 

 Roedd bron i 70% o’r ymatebwyr naill ai’n fodlon 
‘iawn’ neu’n ‘weddol’ fodlon ar eu strydlun lleol. 

 Roedd ychydig dros 68% 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 75% yn fodlon ar lendid strydoedd yn eu 
hardal gyfagos. 

 Roedd ychydig dros 68% yn teimlo bod perfformiad yr 
adain Cynnal a Chadw Priffyrdd yn dda. 

Crynodeb o’r amcanion gwella ar gyfer 2012-13

Perfformiad mewn perthynas
â dangosyddion cenedlaethol Adborth dinasyddion

I gael mwy o fanylion ynghylch sut y byddwn yn 
cyflawni’r amcanion hyn, ewch at y dudalen Gwella 
Corfforaethol yn www.bridgend.gov.uk

Hoffech chi wybod mwy? Gallwch gael gwybod 
mwy a rhoi eich adborth i ni trwy ddarllen yr adroddiad 
blynyddol llawn ar gyfer 2011-12 a chwblhau arolwg 
sy’n cyd-fynd ag ef yn www.bridgend.gov.uk

Mae’r adroddiad hefyd ar gael mewn llyfrgelloedd lleol.

Mae’r dangosyddion perfformiad ar gyfer yr holl 
awdurdodau lleol yng Nghymru ar gael i’w gweld yn 
http://dissemination.dataunitwales.gov.uk

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Gwella 
Corfforaethol ar (01656) 643224 neu anfonwch neges 
e-bost i improvement @bridgend.gov.uk 


