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Cyflwyniad
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Croeso i'r Cynllun Llesiant
ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Public Services Board

Mae'r sector cyhoeddus, y trydydd sector a'r sector busnes wedi dod at ei gilydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ffurfio
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). Mae BGC Pen-y-bont ar Ogwr yn ymrwymedig i gydweithio i wella llesiant yn
Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn awr ac yn y dyfodol. Nid yw gweithio mewn partneriaeth yn beth newydd ac mae gennym
hanes hir o weithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth. Mae ein cynllun llesiant yn amlinellu'r pethau y bydd BGC Peny-bont ar Ogwr yn cydweithio arnynt dros y pum mlynedd nesaf; ein hamcanion llesiant a'r camau gweithredu a sut y
mae arnom eisiau i Ben-y-bont ar Ogwr edrych ymhen deng mlynedd. Gellir cael mwy o wybodaeth am Fwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr yma.
Yn 2015 gwnaeth Llywodraeth Cymru ddeddf newydd a elwir yn Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).
Cyn iddynt wneud y ddeddf cawsant lawer o sgyrsiau gyda miloedd lawer o bobl ledled Cymru am y 'Gymru y mae
arnom ei heisiau'. Fe wnaeth y sgyrsiau hyn nodi nifer o feysydd oedd o bwys i bobl ac yn effeithio ar eu lles. Roedd y
rhain yn cynnwys y newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, swyddi a sgiliau, iechyd a diwylliant a daeth y meysydd hyn
i fod yn saith nod llesiant ar gyfer Cymru:

1
Cymru Lewyrchus

2
Cymru Gydnerth

3
Cymru Iachach

4
Cymru Fwy
Cyfartal

5
Cymru o
Gymunedau
Cydlynol

6
Cymru â
diwylliant bywiog lle
mae’r Gymraeg yn
ffynnu

7
Cymru sy’n
gyfrifol ar lefel
fyd-eang

Wrth galon y ddeddf newydd mae'r egwyddor o ddatblygiad cynaliadwy. Mae hyn yn golygu bod angen inni weithio
mewn ffordd sy'n gwella lles i bobl heddiw heb wneud unrhyw beth a allai wneud pethau'n waeth ar gyfer
cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r clip fideo hwn yn ei egluro drwy Stori Megan. Rydym wedi defnyddio'r egwyddor o
ddatblygiad cynaliadwy a'r pum ffordd newydd o weithio i ddatblygu ein cynllun.

Rydym wedi datblygu pedwar amcan llesiant, sef:

Y Cychwyn
Gorau mewn
Bywyd

Cynorthwyo
Lleihau
Cymunedau ym
Anghydraddoldeb
Mhen-y-bont ar Ogwr i au Cymdeithasol
fod yn Ddiogel a
ac Economaidd
Chydlynol

Dewisiadau
Iach mewn
Amgylchedd
Iach

Bwriadwyd i'r amcanion llesiant hyn ategu ei gilydd a bod yn rhan o ffordd integredig o weithio i wella llesiant i bobl yn
Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym wedi sicrhau ein bod yn gwybod sut y maent yn gweithio gydag amcanion llesiant
aelodau'r BGC a Byrddau GC cyfagos. Bydd y blaenoriaethau a'r camau gweithredu yr ydym wedi eu dewis dan bob
amcan yn y cynllun yn canolbwyntio ar fynd i'r afael ag achosion gwaelodol problemau a'u hatal rhag gwaethygu
neu ddigwydd yn y dyfodol. Gwyddom na allwn wneud hyn ond os bydd aelodau'r BGC yn cydweithio gyda'i gilydd
ac yn cynnwys pobl a chymunedau ar bob cam.
Gwyddom y bydd effaith materion megis y newid yn yr hinsawdd, newid yn y boblogaeth a thueddiadau
economaidd dros y 25 mlynedd nesaf yn dylanwadu ar sut beth fydd byw, gweithio ac ymweld â Phen-y-bont ar
Ogwr yn y tymor hir ac mae hyn wedi ein cynorthwyo i osod y weledigaeth 10 mlynedd a'r amcanion a'r camau yn y
cynllun hwn.
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Cyn inni ddatblygu'r cynllun hwn, cynaliasom asesiad llesiant drwy edrych ar ystod eang o wybodaeth a data a
siarad â chymunedau am yr hyn yr oeddent hwy yn ei deimlo oedd yn bwysig i'w lles. Buom yn edrych ar y ffordd y
mae gwasanaethau yn gweithio gyda'i gilydd yn awr a sut y gallent weithio gyda'i gilydd yn well i'r dyfodol.
Nodwyd nifer o gryfderau gennym a heriau sy'n effeithio ar lesiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
Wedyn, buom yn dadansoddi'r data a'r wybodaeth yn yr asesiad llesiant ymhellach, yn ymgysylltu â chymunedau
a grwpiau diddordeb arbennig a chynnal gweithdai thematig gyda gwasanaethau a rhanddeiliaid. Fe wnaethom
hefyd gymryd ymchwil arall a gwybodaeth ddiweddar i ystyriaeth, gan gynnwys cyhoeddiadau Llywodraeth
Cymru, Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol, Adroddiad Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod gan Iechyd
Cyhoeddus Cymru, ac Asesiad Anghenion Poblogaeth y Bae Gorllewinol. Gellir dod o hyd i'r asesiad llesiant, a
mwy o fanylion ar y ffordd y buom yn gweithio gyda'n gilydd fel BGC i nodi'r amcanion ar gyfer y cynllun ar wefan
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Rydym wedi cytuno i ddatblygu cynllun manwl nad yw'n cynnwys ond camau gweithredu sy'n gofyn am ddull
partneriaeth, a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol, a chamau yr ydym yn hyderus y gallwn eu cyflawni neu
wneud cynnydd arnynt dros gyfnod y cynllun. Felly, nid yw pethau y mae cyrff cyhoeddus unigol neu gyrff yn y
trydydd sector yn ymdrin â hwy wedi eu cynnwys na phethau y gall un i dri phartner yn unig ymdrin â hwy wrth
weithio gyda'i gilydd.
Rydym wedi ymgynghori â dinasyddion, partneriaid, staff, grwpiau a rhwydweithiau sy'n gysylltiedig â'r
blaenoriaethau hyn i ddarganfod ai'r rhain yw'r pethau cywir i ni ganolbwyntio arnynt. Mae'r adborth hwn ynghyd â
chyngor gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a phwyllgor craffu ein BGC wedi bod o gymorth i ni siapio'r
cynllun terfynol a nodi'r camau y byddwn yn eu cymryd, ac mae'n ein harwain wrth ddatblygu ffyrdd o weithio
fydd yn gwneud gwahaniaeth i'r ffordd y byddwn yn cyflawni'r cynllun hwn. Gellwch weld mwy o fanylion am yr
ymgynghoriad hwn yn ein hadroddiad yma.
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Amcan Llesiant:
Y Cychwyn Gorau mewn Bywyd
Oddi wrth ein hasesiad llesiant gwyddom fod tyfu i
fyny ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn brofiad cadarnhaol
i lawer o blant. Mae ein plant yn parhau i wneud yn
dda yn yr ysgol o gymharu ag ardaloedd eraill yng
Nghymru. Mae nifer y plant a'r bobl ifanc nad ydynt
mewn addysg, gwaith na hyfforddiant yn gostwng,
ond mae'r rhai sy'n gadael ym mlwyddyn 13 yn dal i
fod yn fwy tebygol o fod yn NEET yn Sir Pen-y-bont ar
Ogwr nag yng Nghymru yn ei chyfanrwydd. Mae
nifer y plant sy'n ordew yn llai na'r cyfartaledd
cenedlaethol.

yn gallu lleihau'r niwed, lleihau'r effaith tymor hir a thorri
cylchoedd o ACEs o un genhedlaeth i'r llall. Gwyddom
fod rhwydweithiau a chyfranogiad cymunedol yn gwella
gwytnwch a lles meddyliol a'i fod yn ffactor amddiffynnol
yn erbyn effaith ACEs. Gwyddom hefyd fod gennym
wreiddiau dwfn o wirfoddoli yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.
Mae llyfrgelloedd a mannau eraill lle mae pobl yn dod
ynghyd am resymau cymdeithasol neu ddiwylliannol yn
darparu rhwydwaith cefnogol sy'n gymorth i gynyddu
gwytnwch yn wyneb ACEs a digwyddiadau heriol eraill
bywyd. Mae'r canolfannau hyn hefyd yn cynnig
cyfleoedd i nodi problemau a chynorthwyo teuluoedd
ifanc mewn lleoliad cymunedol, a gallant fod yn sensitif i
boblogaeth sy'n mynd yn gynyddol amrywiol.

Gwyddom fod profiadau blynyddoedd cynnar
cadarnhaol yn cael effaith barhaol ar unigolion a
theuluoedd ac yn siapio'r dyfodol i blant wrth iddynt dyfu
i fyny, sut maent yn gwneud yn yr ysgol, eu gallu i gael
gwaith, sut maent yn magu eu plant eu hunain, a'u
hiechyd.

Dywedodd ein hasesiad llesiant wrthym hefyd fod gan Sir
Pen-y-bont ar Ogwr lefel uchel o feichiogiadau o hyd
ymhlith merched o dan 18 oed, er bod y lefel yn
gostwng. Dywedodd pobl ifanc yn ein gweithdai, er y
gall beichiogi fod yn ddamweiniol, fod rhai pobl ifanc
weithiau yn cynllunio i ddechrau teulu. Roedd yr un pobl
ifanc yn teimlo bod mynd yn feichiog yn ifanc yn gallu
cyfyngu ar gyfleoedd yn y dyfodol. Gwyddom fod
mamau ifanc yn aml yn syrthio allan o addysg sy'n gallu
golygu dewisiadau cyflogaeth gwaelach yn
ddiweddarach mewn bywyd. Gall hyn effeithio ar
ddyfodol y plentyn yn ogystal. Mae arnom eisiau torri'r
cylch hwn. Dywed ymchwil wrthym y gall atal ACEs
leihau nifer y beichiogiadau yn yr arddegau o hyd at
40%.

Pan fydd plant yn cael llawer o brofiadau anodd a
thrawmatig megis byw mewn cartref lle mae yna drais
domestig, camddefnyddio sylweddau neu broblemau
iechyd meddwl neu maent yn dioddef cam-drin
corfforol neu emosiynol gall hyn yn aml (ond nid bob
amser) arwain at ganlyniadau gwael iddynt hwy fel plant
ac fel oedolion. Adwaenir y rhain fel Profiadau Niweidiol
yn ystod Plentyndod (ACEs). Gellir cael mwy o
wybodaeth am ACEs yma. Wrth i nifer yr ACEs a brofir
gynyddu, felly mae, er enghraifft, cyrhaeddiad gwael
mewn addysg a pherfformiad gwael yn y gwaith,
ymddygiadau hunan-niweidiol, gordewdra a
beichiogrwydd yn yr arddegau.

Yn ein hymgynghoriad dywedasoch wrthym fod
canolbwyntio ar y cychwyn gorau mewn bywyd yn
flaenoriaeth uchel.

Gwyddom mai atal sy'n gwneud y synnwyr gorau, ond os
na allwn bob amser atal pethau rhag digwydd gallwn
weithredu'n gynnar i'w cadw rhag gwaethygu. Dywed
ymchwil wrthym fod y blynyddoedd cynnar, yn enwedig
o feichiogrwydd hyd ddwyflwydd oed, yn amser pwysig
mewn datblygiad. Dyma’r cyfnod pan ydym yn gweld y
datblygiad cyflymaf yn yr ymennydd a phan mae'r
sylfeini'n cael eu gosod ar gyfer lles yn y dyfodol.
Adwaenir y cyfnod hwn fel y 1000 cyntaf o ddiwrnodiau.
Mae arnom eisiau i'r holl blant a phobl ifanc yn Sir Pen-ybont ar Ogwr fwynhau profiad blynyddoedd cynnar
cadarnhaol i roi y cychwyn gorau iddynt mewn bywyd er
mwyn lleihau anghydraddoldebau cymdeithasol ac
economaidd ac o ran iechyd.
Canfu ein hymchwil i'r 1000 cyntaf o ddiwrnodiau, er
bod systemau a rhwydweithiau yn gymhleth, fod yna
berthnasau gwaith da ar draws gwasanaethau. Rydym
wedi sefydlu tri 'chanolbwynt cymorth cynnar' i
gynorthwyo'r llif gwybodaeth a gwella ymatebolrwydd i
blant a'u teuluoedd sy'n bwysig oherwydd bod cymorth
buan ac addas i deulu y mae ACEs wedi effeithio arno
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Beth fyddwn ni'n ei wneud?
Ein nod 10 mlynedd yw y bydd pob plentyn a theulu ym Sir
Pen-y-bont ar Ogwr yn elwa o wasanaethau integredig sy'n
cefnogi eu datblygiad yn y blynyddoedd cynnar.
Ein blaenoriaeth yw gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod plant
a phobl ifanc a'u teuluoedd yn cael cychwyn cadarnhaol i
fywyd a dyfodol cadarnhaol.
Dywed y dystiolaeth wrthym fod buddsoddi mewn cymorth i blant
yn y blynyddoedd cynnar yn costio llai na darparu gwasanaethau
sydd eu hangen i ymdrin â phroblemau yn ddiweddarach mewn
bywyd. Rydym yn credu bod atal ACEs a helpu plant a phobl ifanc
i fod yn gryfach yn wyneb digwyddiadau yn eu bywydau yn gallu
cael effaith gadarnhaol.

Y camau y byddwn yn eu cymryd:
• Byddwn yn adeiladu ar y canfyddiadau o'n digwyddiad rhwydwaith
amlasiantaethol ac yn dysgu'n barhaus o aelodaeth Rhaglen
Gydweithredol y 1000 o Ddiwrnodau Cyntaf i ddatblygu cynllun
gwaith, fydd yn ein cynorthwyo i wella'r gwasanaethau cyffredinol a'r
rhai sydd wedi eu targedu sy'n cefnogi plant a rhieni ym mil o
ddiwrnodau cyntaf eu bywyd. Byddwn yn nodi sut i ymwneud mwy
â'r ddau riant ac yn gweithredu ar hyn gan ein bod yn gwybod bod
cynnwys y ddau riant yn bwysig yn y blynyddoedd cynnar.

Ein nod
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mlynedd

• Byddwn yn gwella sut yr ydym yn rhannu gwybodaeth ar draws ein
systemau fel ein bod yn gweithio'n gyfannol gyda theuluoedd. Yn y
tymor hirach bydd y rhaglen hon yn sicrhau y bydd systemau a
chymorth i rieni yn llawer symlach a haws i ddod o hyd iddynt, ac y
byddant wedi eu dylunio i ddarganfod yr angen am gymorth ar y
cyfle cyntaf, gan dorri cylchoedd o ACEs ac anghydraddoldeb o
genhedlaeth i genhedlaeth.
• Byddwn yn dysgu oddi wrth ein Prosiect Plismona rhai Agored i
Niwed, Ymyrryd yn Gynnar ac Atal i ddod o hyd i ffyrdd newydd o
weithio gyda'n gilydd i ymateb i ACEs. Byddwn yn defnyddio'r
wybodaeth hon ac ymchwil arall i edrych i mewn i'r modd y gallwn
roi cymorth gwell i blant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad
niweidiol yn ystod plentyndod ac atal cylch rhag datblygu.
• Gan weithio gyda chymunedau byddwn yn ceisio cryfhau ac
ehangu seilwaith ein cymuned ymhellach i wella'r gefnogaeth i
blant, teuluoedd a chymunedau, er mwyn deall yn well pam y mae
niferoedd uchel iawn o feichiogiadau yn yr arddegau yn Sir Pen-ybont ar Ogwr. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i:
• gynorthwyo i wella lles a chanlyniadau rhieni yn eu harddegau
a'u plant
• atal beichiogrwydd heb fod ei eisiau
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Bydd cwrdd â'r amcan llesiant hwn yn cyfrannu
at y nodau llesiant fel y disgrifir isod:

Cymru Lewyrchus
Gwell canlyniadau addysgol i blant a phobl ifanc yn arwain at boblogaeth
gydag addysg dda a sgiliau i gwrdd ag anghenion sgiliau'r dyfodol.

Cymru Gydnerth
Torri cylchoedd hirdymor er mwyn sicrhau canlyniadau gwell i bobl a chymunedau.
Mae unigolion a chymunedau cryfach yn gryfach yn wyneb newid.

Cymru Iachach
Gwella llesiant corfforol a meddyliol yn y dyfodol, drwy leihau ymddygiadau sy'n
niweidio iechyd a straen hirdymor o brofi ACEs.

Cymru Fwy Cyfartal
Cynorthwyo pob plentyn a pherson ifanc i gyrraedd ei lawn botensial drwy wella eu
profiadau yn y blynyddoedd cynnar a sicrhau mynediad at wybodaeth i'w cynorthwyo i
wneud penderfyniadau gwybodus. Gwella canlyniadau i rieni yn eu harddegau a'u plant.

Cymru o Gymunedau Cydlynol
Nifer cynyddol o bobl ifanc hyderus a diogel yn cyflawni swyddogaeth
gadarnhaol weithredol yn eu cymunedau.

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
Mae lleoliadau diwylliannol yn darparu cymorth sensitif i'n cymunedau, sy'n mynd yn
fwyfwy amrywiol, er mwyn ein cynorthwyo i ganfod cyfleoedd i gynyddu nifer y siaradwyr
Cymraeg.
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Sut mae'r camau hyn wedi eu cysylltu â'n hamcanion eraill?
• Gan weithio gyda chymunedau byddwn yn ceisio cryfhau ac ehangu seilwaith ein
cymuned ymhellach i wella'r gefnogaeth i blant, teuluoedd a chymunedau, gyda'r nod
hirdymor o wella llesiant a gwytnwch i ddelio â heriau bywyd. Bydd y cam hwn hefyd yn
cryfhau diwylliant lleol sy'n gryf ar draws ein cymunedau. Byddwn hefyd yn gallu ystyried sut
yr ydym yn defnyddio cyfoeth ein hamgylchedd naturiol i wella gweithgaredd corfforol,
gan gynorthwyo i wella iechyd yn gyffredinol. Bydd y cam hwn hefyd yn darparu seilwaith
cryfach i gefnogi rhagnodi cymdeithasol.
• Mae cael y cychwyn gorau mewn bywyd yn arwain at well canlyniadau addysgol a sgiliau
yn y dyfodol. Mae cael eich geni i gartref sy'n sefydlog yn economaidd yn gymorth i
sicrhau gwell cychwyn i fywyd.
• Drwy sicrhau cychwyn da i fywyd ac adeiladu sylfeini cryf o'r cychwyn gallwn leihau'r bwlch
presennol o 9 mlynedd mewn disgwyliad oes rhwng yr ardaloedd mwyaf a lleiaf
difreintiedig yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, a gwella iechyd a lles pobl.

Sut byddwn ni'n mesur llwyddiant?
BLAENORIAETH
Ein blaenoriaeth yw
gweithio gyda'n gilydd i
sicrhau bod plant a phobl
ifanc a'u teuluoedd yn
cael cychwyn
cadarnhaol i fywyd a
dyfodol cadarnhaol.

MESURAU AR GYFER LLWYDDIANT
Gwerthusiad strategol manwl gyda defnyddwyr
gwasanaeth a rhanddeiliaid allweddol yn
gysylltiedig â phrosiectau Plismona rhai Agored
i Niwed, Ymyrryd yn Gynnar ac Atal a'r 1000 o
Ddiwrnodau Cyntaf.
Cyfradd beichiogiadau fesul 1000 o ferched
dan 18 mlwydd oed
Canran y disgyblion sy'n cael y canlyniad
disgwyliedig ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen
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Amcan Llesiant:
Cynorthwyo Cymunedau ym Mhen-y-bont
ar Ogwr i fod yn Ddiogel a Chydlynol
Pam mae hyn yn bwysig?

Rydym yn gwybod bod gweithio gyda'n gilydd yn
effeithiol. Er enghraifft, ers 2007-08, mae nifer y bobl ifanc
sy'n troseddu am y tro cyntaf wedi gostwng ac mae hyn i
raddau helaeth oherwydd bod asiantaethau sy'n
bartneriaid yn cydweithio gyda phobl ifanc i ddarparu
ymyriadau cynnar. Mae'r ffactorau risg ar gyfer troseddau
ieuenctid a chamddefnyddio sylweddau o fewn y teulu, y
gymuned, a'r ysgol yn gorgyffwrdd â'r ffactorau risg ar
gyfer diffyg cyrhaeddiad addysgol, bod yn rhieni ifanc, a
phroblemau iechyd meddwl yn ystod y glasoed. Mae
cymryd camau gweithredu felly i atal y ffactorau risg hyn
yn gymorth i atal ystod o ganlyniadau negyddol i bobl
ifanc, teuluoedd a chymunedau yn awr ac yn y dyfodol.

Yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr mae cryfder ein lles
cymdeithasol yn dod o'n cymunedau. Yn ein hasesiad
dywedodd pobl yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr wrthym eu bod
yn teimlo bod cyswllt â chymdogion, cyfeillion a theulu yn
gymorth iddynt fyw bywyd llawn a delio â heriau bywyd.
Maent yn dweud eu bod yn gwerthfawrogi amgylchedd,
diwylliant a threftadaeth yr ardal.
Gall cymunedau deniadol lle mae pobl yn cyd-dynnu'n
dda â'i gilydd leihau nifer troseddau, trais, ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol; gwella cyrhaeddiad addysgol a
chefnogi iechyd a lles. Mae bod yn brysur yn ein
cymunedau yn cynnig cyfle inni gadw'n iach, mwynhau
ein hamgylchedd, cynnal rhwydweithiau cymdeithasol a
chofleidio ein diwylliant a'n hiaith. Gwyddom y bydd pobl
yn y dyfodol yn byw mewn teuluoedd llai ac y bydd ein
cymunedau'n fwy amrywiol. Yn yr ymgynghoriad, teimlai
dinasyddion ei bod yn neilltuol o bwysig i herio
gwahaniaethu mewn cymunedau. Mae arolwg Troseddau
Prydain wedi darganfod bod pobl anabl yn y DU mewn
mwy o berygl o fod yn ddioddefwyr trais.

Er nad ydynt mor gyffredin yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr ag
mewn rhai ardaloedd, mae trais, camddefnyddio
sylweddau a thrais domestig yn arbennig, yn cael effaith
ddinistriol ar unigolion a'u teuluoedd ac maent yn tanseilio
hyder mewn cymunedau, yn ddaearyddol a
chymunedau eraill. Roedd pobl ifanc yn ein gweithdy yn
neilltuol o bryderus ynghylch camddefnyddio sylweddau.
Canfu ein hasesiad llesiant fod cynnydd wedi bod mewn
adrodd am droseddau rhywiol a thrais domestig. Er bod
modd priodoli'r cynnydd hwn mewn adrodd yn rhannol i
gynnydd mewn ymddiriedaeth yn yr Heddlu a
gwasanaethau eraill, mae'n dal yn debygol nad yw llawer
o ddioddefwyr yn edrych am gymorth. Rydym yn gweld y
cyswllt â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac
mae arnom eisiau atal cylch o ymddygiad o'r fath mewn
cenedlaethau yn y dyfodol.

Er bod cyfraddau troseddu ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn isel yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr ac yn
gostwng, mae pobl yn dal i feddwl bod yna broblem.
Dywedodd y mwyafrif o drigolion yn yr arolwg nad ydynt yn
teimlo eu bod yn cael gwybod am yr hyn y mae'r heddlu
ac eraill yn ei wneud i fynd i'r afael â phroblemau lleol. Yn
yr ymgynghoriad, teimlai dinasyddion fod gan
gymunedau swyddogaeth bwysig i'w chwarae o ran mynd
i'r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Hoffent gael mwy o gyfleoedd i siarad yn rhydd am
faterion pwysig iddynt hwy a'u cymunedau.
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Beth fyddwn ni'n ei wneud?
Ein nod 10 mlynedd yw i bobl sy'n byw, gweithio neu ymweld â Sir
Pen-y-bont ar Ogwr deimlo'n ddiogel a bod yn ddiogel.
Rydym wedi diffinio dau faes blaenoriaeth ar gyfer yr amcan hwn
dros y pum mlynedd nesaf.
1. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i greu cymunedau diogel a
hyderus a mynd i'r afael â throseddu, anhrefn a phob agwedd
ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Rydym wedi gweld y fantais y gall gweithio gyda'n gilydd ei chael o ran
atal troseddu a byddwn yn defnyddio'r profiad hwn i barhau i newid y
ffordd yr ydym yn gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â heriau yn ein
cymunedau yn y dyfodol.

Y camau y byddwn yn eu cymryd:
• Byddwn yn casglu ac yn dadansoddi gwybodaeth, data a chuddwybodaeth i ganolbwyntio ar droseddu, yn arbennig trais a
chamddefnyddio sylweddau, a'i effaith ar ddinasyddion a phob
math o gymunedau.
• Byddwn yn cydweithio gydag awdurdodau lleol cyfagos i weithredu'r
Strategaeth Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol.

Ein nod
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mlynedd

• Byddwn yn defnyddio ein dealltwriaeth o'r ffordd y mae profiadau
plentyndod yn effeithio ar ymddygiad troseddol rhai pobl er mwyn
ymestyn y ffordd yr ydym yn gweithio gyda'n gilydd i atal
aildroseddu.
2. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i wella cydlyniant cymunedol
fel bod pobl mewn cymunedau yn cyd-dynnu'n dda a bod
gwahaniaethau yn cael eu parchu a'u goddef.
Mae arnom eisiau deall a mynd i'r afael â'r pethau sy'n dinistrio teimlad
person o ddiogelwch a bod yn perthyn i'w gymuned. Er bod gennym
fecanweithiau yn eu lle i ymdrin â'r tensiynau hynny sy'n gosod
cymunedau mewn perygl sylweddol, mae arnom eisiau sicrhau bod yr
holl bobl leol yn elwa o'r cymunedau cefnogol y mae ein dinasyddion yn
ymfalchïo ynddynt.

Y camau y byddwn yn eu cymryd:
• Byddwn yn gweithio gyda holl aelodau ein cymunedau, yn enwedig
grwpiau cydraddoldeb megis pobl anabl a'r gymuned LGBT, er
mwyn deall yn well beth sy'n achosi tensiynau.
• Byddwn yn defnyddio'r dysgu hwn er mwyn sicrhau bod yna
gyfathrebu a mecanweithiau eraill yn eu lle fel bod cymunedau yn
teimlo eu bod yn cael gwybodaeth ac y gallwn nodi a mynd i'r
afael â materion a'u hatal rhag gwaethygu.
• Byddwn yn gweithio gyda chymunedau i'w cynorthwyo i wella'r
amgylchedd lleol a chynyddu cyfleoedd i ddod ynghyd er mwyn
hyrwyddo teimlad o berchnogaeth a diogelwch.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
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Bydd cwrdd â'r amcan llesiant hwn yn cyfrannu at
y nodau llesiant fel y disgrifir isod:

Cymru Lewyrchus
Gwella canlyniadau i bobl ifanc yn y dyfodol gan gynnwys cyrhaeddiad addysgol. Mae
cymunedau diogel cydlynol yn fwy atyniadol ac yn lleoedd haws i redeg busnes ynddynt.

Cymru Gydnerth
Mae cymunedau yn gosod mwy o werth ar eu hamgylchedd ac mae mwy o bobol yn
cymryd rhan mewn materion lleol ac yn cydnabod pwysigrwydd mannau gwyrdd ar
gyfer llesiant ac fel ffactor ataliol.

Cymru Iachach
Gostyngiad mewn camddefnyddio sylweddau. Mae'n hybu cymryd rhan mewn
cymunedau er mwyn gwella iechyd meddwl, gweithgareddau cymdeithasol a chorfforol.

Cymru Fwy Cyfartal
Cydnabod bod cymunedau yn mynd yn fwy amrywiol. Mynd i'r afael â rhwystrau y mae
rhai grwpiau yn eu hwynebu wrth geisio bod yn rhan o gymunedau.

Cymru o Gymunedau Cydlynol
Prif nod yr amcan hwn.

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
Pwysigrwydd diwylliant ac iaith fel canolbwynt i gymunedau ddod ynghyd. Dod â mwy o
bobl o ddiwylliannau gwahanol at ei gilydd. Mwy o bobl yn uniaethu â'u cymuned.

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
Mae cymunedau hyderus amrywiol yn gryf yn wyneb newid. Mae'n hybu gwell
gwybodaeth am wahanol ddiwylliannau a gwell gwybodaeth am yr amgylchedd lleol.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
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Sut mae'r camau hyn wedi eu cysylltu â'n Hamcanion eraill?
• Drwy weithio gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o ddod i mewn i'r system cyfiawnder ieuenctid,
neu droseddwyr ifanc, byddwn yn hybu gwell cyrhaeddiad yn yr ysgol a gwell gobeithion am
waith, gwell perthynas o fewn teuluoedd a chymunedau, a dulliau iachach o fyw.
• Mae bod mewn cymuned gefnogol yn ffactor amddiffynnol i bobl ifanc sydd wedi profi ACEs,
ond mae hefyd yn gymorth i oedolion ddelio â heriau drwy gydol eu bywydau, boed y rheiny'n
afiechyd, colli gwaith, colli cymar mewn henaint, dod yn rhiant, neu newid rhyw.
• Gall ein lleoedd gwyrdd, adeiladau treftadaeth, yr iaith Gymraeg a chyfleoedd cymdeithasol ac
addysgol ddarparu ffocws i weithgaredd cymunedol, sy'n datblygu ac yn cryfhau rhwydweithiau
yn ogystal ag amddiffyn cynefinoedd a rhywogaethau a chynyddu nifer y rhai sy'n siarad
Cymraeg.
• Bydd atal trais yn erbyn merched, trais domestig a chamddefnyddio sylweddau yn lleihau'r ACEs
y mae plant ifanc yn gorfod eu goddef, y gall eu heffaith ddod i’r amlwg mewn cymunedau ac
yn y gweithle yn nes ymlaen mewn bywyd

Sut byddwn ni'n mesur llwyddiant?
BLAENORIAETH

MESURAU AR GYFER LLWYDDIANT

Rydym yn gweithio gyda'n
gilydd i greu cymunedau
diogel a hyderus a mynd i'r
afael â throseddu, anhrefn a
phob agwedd ar ymddygiad
gwrthgymdeithasol.

Canran y bobl sy'n teimlo'n ddiogel gartref, wrth gerdded
yn eu hardal leol ac wrth deithio.

Byddwn yn gweithio gyda'n
gilydd i wella cydlyniant
cymunedol fel bod pobl mewn
cymunedau yn cyd-dynnu'n
dda a bod gwahaniaethau yn
cael eu parchu a'u goddef.

Y rhai sy'n dod i mewn i'r system cyfiawnder troseddol am
y tro cyntaf
Troseddau fesul 1000 o'r boblogaeth
Canran y bobl sy'n cytuno eu bod yn perthyn i'r ardal;
bod pobl o wahanol gefndiroedd yn cyd-dynnu'n dda
gyda'i gilydd; a bod pobl yn trin ei gilydd â pharch.
Canran y bobl sy'n fodlon ar eu hardal leol fel lle i fyw.
Pobl sy'n teimlo y gallant ddylanwadu ar benderfyniadau
yn eu hardal leol.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
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Amcan Llesiant:
Lleihau Anghydraddoldebau
Cymdeithasol ac Economaidd
Pam mae hyn yn bwysig?

wedi datgelu rhaniad yn nhermau diffinio lles economaidd.
I'r rheiny â bywyd cymharol gyfforddus, mae lles yn cael ei
weld fel cael adnoddau wrth gefn ar gyfer ychydig o
foethusrwydd. I'r rheiny sy'n byw ar yr ymylon economaidd
mae'n golygu digon i gwrdd ag anghenion sylfaenol. Mae
diogelwch ariannol yn bwysau allweddol ar y rheiny sydd ar
gyflogau isel, ar gontractau dros dro gyda chyflog isel neu
allan o waith. Dywed pobl eu bod yn pryderu ynghylch
diffyg cyfleoedd gwaith yn lleol i bobl ifanc.

Dywed ein hasesiad wrthym fod gan oedolion sy'n byw yn
Sir Pen-y-bont ar Ogwr arferion iechyd tebyg a'u bod mor
ymwybodol o iechyd yn gyffredinol â phobl yng ngweddill
Cymru. Fodd bynnag, mae disgwyliad oes a disgwyliad oes
iach yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn is na'r cyfartaledd yng
Nghymru ac mae gwahaniaethau sylweddol mewn
disgwyliadau oes ac oes iach rhwng yr ardaloedd mwyaf a
lleiaf difreintiedig. Mae'r anghydraddoldeb hwn wedi
cynyddu dros y degawd diwethaf.

Canfu ein hasesiad fod y bwlch rhwng y cymwysterau oedd
gan bobl yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr a phobl yng Nghymru
gyfan wedi cynyddu rhwng 2011 a 2015. Gwelsom hefyd
ostyngiad yn nifer y bobl mewn swyddi rheolaethol ac uwch
a chynnydd yn nifer y bobl mewn swyddi sgiliau isel. Mae
hyn yn groes i'r hyn sy'n digwydd ar draws Cymru. Mae'r
tueddiadau i'r dyfodol ledled Cymru yn arwyddo
cynyddiadau yn parhau mewn cyflogaeth sgiliau uchel yn
ogystal â gofalu, hamdden a gwasanaethau eraill. Mae
yna brinder sgiliau yn awr yn y gwasanaethau cyhoeddus.
Mae arnom eisiau gwneud mwy i dyfu ein cronfa sgiliau ein
hunain drwy brentisiaethau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion
a thrwy godi lefelau sgiliau y rheiny sydd mewn swyddi
cyflog isel. Byddwn yn gweithio gyda chyflogwyr lleol ar yr
economi sylfaenol sy'n darparu nwyddau lleol hanfodol a
gwasanaethau i gynllunio i gwrdd ag anghenion sgiliau yn y
dyfodol.

Yn yr ymgynghoriad dywedai pobl leol eu bod yn meddwl
bod gweithgaredd corfforol, megis defnyddio ein mannau
gwyrdd a'r arfordir ar gyfer cerdded a reidio beic yn
cyfrannu at eu lles. Dengys tystiolaeth, fodd bynnag, nad
yw llawer o bobl yn gweithredu ar hyn. Yn 2013-14, ar
gyfartaledd, nid oedd pobl yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn
ymarfer ond ar 2 ddiwrnod yr wythnos yn hytrach na'r 5
diwrnod a argymhellir. Rhagwelir y bydd materion iechyd,
diabetes a dementia yn parhau i gynyddu yn y tymor hir.
Gall gweithredu i hyrwyddo byw yn iach gael effaith
gadarnhaol ar y pethau hyn, lleihau'r bwlch mewn
disgwyliad oes ar draws cymunedau ac ymestyn bywyd
iach yn ein poblogaeth sy'n heneiddio.
Gyda'i gilydd mae cyrff y sector cyhoeddus sy'n aelodau o'r
BGC yn cyfrif am y drydedd ran o'r bobl sy'n gweithio yn Sir
Pen-y-bont ar Ogwr. Byddai gwella dulliau byw ein
gweithluoedd a hyrwyddo gweithle iach yn fuddiol nid yn
unig iddynt hwy ac i'n busnes ninnau, ond byddai hefyd yn
anogaeth i'w teuluoedd fabwysiadu dulliau iachach o fyw.
Rydym yn meddwl bod hwn yn lle da i ddechrau ac wrth i
ni wneud cynnydd gyda'r amcan hwn byddwn yn dod â
phartneriaid eraill i mewn ac yn rhannu'r hyn yr ydym wedi ei
ddysgu gyda chyflogwyr yn y sector preifat ac yn y trydydd
sector hefyd.

Yn ystod yr ymgynghoriad, teimlai dinasyddion ei bod yn
bwysig bod y cyfleoedd hyn ar gael i bobl hŷn a phobl ag
anableddau. Roedd pobl yn ein gweithdai yn awyddus
iawn i weld cyfleoedd ar gael i ddod yn brentisiaid ac i
elwa o hyfforddiant a chymorth. Drwy alinio mecanweithiau
ar gyfer recriwtio a hyfforddi prentisiaid gallwn ehangu
mynediad at brentisiaethau i aelodau'r BGC a chymuned y
busnesau bychain a chanolig yn lleol.
Er bod cyflogau wedi aros yn llonydd yn fras dros yr ychydig
flynyddoedd diwethaf ledled y DU, mae disgwyl i
anghydraddoldeb incwm waethygu wrth i ddiwygiadau lles
gael effaith, yn enwedig ar deuluoedd incwm isel.
Gwyddom fod cael eich geni i deulu sy'n sefydlog yn
economaidd yn gymorth i sicrhau gwell cychwyn i fywyd a
bod sicrwydd mewn gyrfa sy'n datblygu yn hyrwyddo lles ac
yn gymorth i iechyd meddwl da.

Wrth ymgynghori dywed pobl leol wrthym fod eu profiad o
waith a'u pryder ynghylch sicrwydd gwaith ac incwm yn
cael effaith ar eu hiechyd. Rydym yn cydnabod bod lles yn
y gwaith yn wahanol i bobl wahanol a bod gwahanol
bethau yn dylanwadu ar hyn megis anabledd, iechyd
meddwl, materion iechyd yn ymwneud â mamolaeth,
gweithlu sy'n heneiddio neu gyfrifoldebau gofal sydd
efallai'n broblem barhaus neu gall newid dros gyfnod.

Mae cael mwy o bobl i mewn i waith, cael pobl i swyddi
gyda chyflogau gwell a chynyddu sgiliau nid yn unig yn
gwella gallu'r unigolion i'w cynnal eu hunain a'u teuluoedd
ond hefyd yn culhau'r bwlch o anghydraddoldebau ac yn
gwella lles a ffyniant eu cymunedau.

Mae'r trydydd sector yn bartner allweddol, nid yn unig fel
cyflogwr lleol ond hefyd drwy'r grwpiau sy'n darparu
chwaraeon, gweithgareddau diwylliannol a chymdeithasol,
cyfleoedd gwirfoddoli a chefnogaeth i bobl â phroblemau
iechyd.

.

Er bod gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr ganran uwch o bobl, sy'n
weithgar yn economaidd ac mewn gwaith, na'r cyfartaledd
yng Nghymru, mae ein gwaith o ymgysylltu â dinasyddion
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Beth fyddwn ni'n ei wneud?
Ein nod ddeng mlynedd yw y bydd y gweithlu yn Sir Pen-y-bont ar
Ogwr yn mwynhau iechyd gwell ac wedi eu harfogi â'r sgiliau y mae
arnynt eu hangen i ffynnu a chwrdd ag anghenion newidiol
marchnad lafur y dyfodol.
Rydym wedi diffinio dau faes blaenoriaeth ar gyfer yr amcan hwn
dros y pum mlynedd nesaf.
1. Byddwn yn gwella iechyd a lles gweithlu Sir Pen-y-bont ar Ogwr.
Gallwn weld bod yna bosibilrwydd i weithio gyda'n gilydd ar wella iechyd a
lles staff a gweld buddion ehangach i'w teuluoedd a'u cymunedau.

Y camau y byddwn yn eu cymryd:
• Mae'r sefydliadu sy'n aelodau o'r BGC wedi rhannu enghreifftiau o'r
modd y maent yn hyrwyddo gweithle iach. Byddwn yn dysgu oddi wrth
ein gilydd ac oddi wrth ein staff am yr hyn y gallwn ei wneud i'w cefnogi
a nodi ble y gallwn wneud rhai pethau gyda'n gilydd fel sefydliadau'r
BGC a phartneriaid yn y trydydd sector a'r sector preifat.
• Yn arbennig, byddwn yn edrych sut y gallwn weithredu i wella diwylliant
y gweithle er mwyn hybu iechyd gwell ar gyfer ein staff.

Ein nod

10

mlynedd

• Byddwn yn dysgu oddi wrth ein hymchwiliad er mwyn ei gwneud yn
bosibl creu rhaglen gydlynol o weithgareddau iechyd a lles yn y
gweithle ac mewn cymunedau i wella iechyd gweithlu'r sector
cyhoeddus a'u teuluoedd.
2. Byddwn yn gweithio i wella lefelau sgiliau'r gweithlu yn Sir Pen-ybont ar Ogwr er mwyn lleihau'r anghydraddoldeb economaidd.
Rydym yn gweld wrth newid y ffordd yr ydym yn gweithio gyda'n gilydd y
gallwn gynyddu'r cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau ar draws partneriaid y
BGC yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ac yn y trydydd sector a chodi
lefelau sgiliau. Rydym eisoes yn defnyddio prentisiaethau fel ffordd i
hyfforddi recriwtiaid newydd a gwella sgiliau staff.

Y camau y byddwn yn eu cymryd:
• Byddwn yn edrych sut y gallwn gydweithio i ddatblygu proses recriwtio
gyffredin ar gyfer prentisiaethau a hybu prentisiaeth i'n cymunedau
amrywiol a grwpiau a dangynrychiolir drwy ddefnyddio amrediad o
ddulliau gan gynnwys datblygu digwyddiadau recriwtio ar y cyd ar gyfer
prentisiaeth.
• Byddwn yn defnyddio dull cydlynol i ehangu mynediad i swyddi gwag
ar draws aelodau'r BGC ac ymestyn hyn i fusnesau bychain a chanolig.
• Byddwn yn datblygu dull cydgysylltiedig o drefnu rhaglenni cynbrentisiaeth, fydd yn cynnig cam rhagarweiniol i gynorthwyo pobl ifanc
sydd angen cymorth ychwanegol i feistroli sgiliau ar gyfer cyflogaeth a
chael llwybr i symud tuag at brentisiaeth.
• Byddwn yn cyd-drefnu ein dull o ddarparu mynediad at ddysgu, gan
gynnwys sgiliau gwaith ar gyfer rhaglenni oedolion, er mwyn mynd i'r
afael â thlodi mewn gwaith a lefelau isel o sgiliau.
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

• Byddwn yn datblygu pecynnau sgiliau TGCh/Digidol.
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Bydd cwrdd â'r amcan llesiant hwn yn cyfrannu at
y nodau llesiant fel y disgrifir isod:

Cymru Lewyrchus
Cynyddu cynhyrchiant, cyflogaeth a sgiliau. Annog economi is mewn carbon.

Cymru Gydnerth
Pobl weithgar iach mewn cymunedau cryf, gwirfoddoli, cadw pobl ifanc yn yr ardal leol,
lleihau teithio i'r gwaith, cynyddu defnydd ac ymwybyddiaeth o fannau gwyrdd.

Cymru Iachach
Canolbwyntio ar ddulliau iach o fyw a gweithleoedd iach, cynnydd mewn incwm sy'n
gysylltiedig ag iechyd.

Cymru Fwy Cyfartal
Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb incwm ac iechyd, canolbwyntio ar anabledd, pobl hŷn
a grwpiau cydraddoldeb eraill, canolbwyntio ar gynyddu incwm a lleihau'r bwlch sgiliau.

Cymru o Gymunedau Cydlynol
Pobl weithgar iach mewn cymunedau cryf, cadw pobl ifanc a sgiliau yn yr ardal leol, mynd i'r afael â
thlodi fel rhwystr i gymryd rhan ym mywyd y gymuned. Gall rhwydwaith cefnogol, a ddatblygir drwy fentrau
yn y gwaith, fod o gymorth i gefnogi staff drwy amseroedd heriol yn eu bywydau.

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
Annog pobl i gymryd diddordeb mewn chwaraeon, y celfyddydau a mentrau hamdden
drwy'r gweithle. Sicrhau bod diwylliant Cymru a'r Gymraeg yn rhan o hyn. Mae sgiliau yn y
Gymraeg yn fuddiol i fusnesau ac mae cynnydd yn y galw amdanynt.

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
Mae dulliau iach o fyw yn cynnwys gweithgareddau diwylliannol, sy'n hyrwyddo
dealltwriaeth o'r amrywiaeth mewn cymunedau, diwylliannau a chenhedloedd
gwahanol. Hybu prentisiaethau i bobl o gefndiroedd gwahanol.
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
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Sut mae'r camau hyn wedi eu cysylltu â'n hamcanion eraill?
• Mae dulliau iach o fyw yn hybu iechyd pan fydd pobl yn hŷn, gan gynorthwyo pobl hŷn i
barhau i gyfrannu'n economaidd, yn eu cymunedau, a chynnal eu perthynas ag eraill, sy'n
eu cynorthwyo hwy eu hunain, eu cyfeillion a'u cymunedau i fod yn gryfach.
• Gall hyrwyddo defnydd mwy egnïol o fannau gwyrdd ddatblygu diddordeb yn eu gwella a'u
diogelu i gael eu defnyddio gan genedlaethau yn y dyfodol. Gall annog pobl i gerdded a beicio yn
lle defnyddio car leihau allyriadau carbon a llygredd yn yr aer.
• Mae hybu bywyd teuluol mwy egnïol yn rhoi cychwyn iachach, gwell i fywyd i'r plant yn y teulu ac i'w
ffrindiau.
• Mae dulliau iach o fyw, bywyd cymdeithasol egnïol, cymryd rhan mewn chwaraeon a mwynhau'r
awyr agored yn ffactorau amddiffynnol sy'n gymorth i blant ac oedolion ymdopi â heriau yn eu
bywydau megis ACEs.
• Gall gwaith diogel a gweithle iach gynorthwyo oedolion i fod yn fwy gwydn ac atal afiechyd yn y
dyfodol.
• Gall cael mwy o gyfleoedd gwaith a hyfforddiant fod o gymorth i bobl ifanc i weld dyfodol
cadarnhaol. Mae incwm uwch mewn teulu yn gymorth i gael dull o fyw iach. Mae incwm cynyddol
drwy fywyd yn atal tlodi mewn henaint. Efallai y bydd oedi hefyd yn oedran y beichiogrwydd cyntaf.

Sut byddwn ni'n mesur llwyddiant?
BLAENORIAETH
Byddwn yn gwella iechyd a lles
y gweithlu yn Sir Pen-y-bont ar
Ogwr.

MESURAU AR GYFER LLWYDDIANT
Disgwyliad oes iach ar enedigaeth gan gynnwys y bwlch
rhwng y lleiaf a'r mwyaf difreintiedig
Canran yr oedolion sydd â llai na dau ymddygiad dull o
fyw iach
Canran y plant sydd â llai na dau ymddygiad dull o fyw
iach

Byddwn yn gweithio i godi lefel
sgiliau y gweithlu yn Sir Pen-ybont ar Ogwr er mwyn lleihau
anghydraddoldeb
economaidd.

Canran yr oedolion sydd â chymwysterau ar y gwahanol
lefelau yn y fframwaith cymwysterau cenedlaethol fesul
grŵp oedran (arolwg poblogaeth blynyddol)
Cyfradd cyflogaeth, fesul grŵp oedran
Incwm Gwario Gros yr Aelwyd (GDHI)
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Amcan Llesiant:
Dewisiadau Iach mewn
Amgylchedd Iach
Pam mae hyn yn bwysig?

gwneud hyn ni fydd yno ar ein cyfer ni na'n plant yn y
dyfodol. Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn amddiffyn a
gwella asedau sy'n cynnal twristiaeth a'r economi wledig.
Mae pobl leol wedi dweud wrthym eu bod yn awyddus i
ddefnyddio eu mannau gwyrdd a'u gweld yn cael eu
diogelu rhag datblygiad yn y dyfodol, ond bod angen
iddynt gael eu rheoli'n dda, bod yn hygyrch ac yn ddiogel i
bawb eu defnyddio. Yn ein gweithdai, dywedodd pobl
ifanc wrthym fod arnynt eisiau amddiffyn bywyd gwyllt a
gweld mwy ohono yn eu cymunedau. Mae newid yn yr
hinsawdd yn rhywbeth yr oedd y bobl ifanc i gyd yn
ymwybodol iawn ohono ac roedd gweithio gyda'n gilydd i
arbed ynni a lleihau ein defnydd ohono, ailddefnyddio ac
ailgylchu yn rhywbeth yr oedd llawer yn cytuno ag ef.

Mae gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr goedwigoedd atyniadol,
tirweddau prydferth, arfordir a bywyd gwyllt. Mae pobl yn
dod o bell ac agos i'w profi. Mae mannau gwyrdd sy'n cael
eu cynnal yn dda yn rhoi ansawdd bywyd gwell i ni i gyd a
chyfleoedd i fwynhau'r awyr agored ac yn rhoi mynediad at
natur lle rydym yn byw ac yn gweithio. Yn ein hasesiad,
dywedodd pobl leol wrthym eu bod yn gwerthfawrogi'r
mannau gwyrdd yn ein trefi a'n pentrefi. Mae a wnelo'r
amcan hwn â gwerthfawrogi a gwneud y defnydd gorau
o'n hasedau naturiol, diwylliannol ac adeiledig.
Mae'r lleoedd hyn yn hollbwysig i ni allu goroesi ac yn rhoi i
ni'r pethau sylfaenol y mae arnom eu hangen i fyw: aer
glân, dŵr a bwyd glân. Maent yn creu gwaith i bobl fel
ffermwyr, coedwigwyr a gweithredwyr twristiaeth, gan greu
cyfoeth a ffyniant.

Mae esiamplau da o weithgaredd gan gymunedau a
gwirfoddolwyr, partneriaid yn y sector cyhoeddus a
busnesau lleol sy'n gwella'r mannau gwyrdd ac yn hybu'r
defnydd o'n hasedau naturiol, diwylliannol a hanesyddol.
Mae arnom eisiau amddiffyn yr asedau hyn, cynyddu eu
budd ac atal eu colli. Mae heriau yn gysylltiedig â hyn, fel y
nododd atebwyr i'n hymgynghoriad, gyda'r galw am dai a
datblygiad yn y dyfodol ar y mannau gwyrdd yn ein trefi.

Mae gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr amgylchedd adeiledig
diddorol ac amrywiol, hanes diddorol a hunaniaeth
ddiwylliannol gref. Mae cysylltiad agos rhwng yr holl
elfennau hyn a diwylliant Cymru a'r Gymraeg. Dywed y
dystiolaeth wrthym fod y lle mae pobl yn byw, yn gweithio
ac yn ymweld yn dylanwadu'n drwm ar lesiant. Mae arnom
eisiau i'n cymunedau fod yn lleoedd lle mae dinasyddion,
ymwelwyr a busnesau eisiau bod a lle mae asedau
diwylliannol, adeiledig a naturiol yn cyfrannau i'w hiechyd
a'u lles. Dywed ymchwil i ACEs wrthym fod cymryd rhan
mewn gweithgaredd cymdeithasol a chwaraeon ac
adloniant yn gallu cynorthwyo pobl ifanc ac oedolion i
ymdopi â phrofiadau trawmatig yn eu bywydau.

Mae gennym ni i gyd ran i'w chwarae yn lleihau allyriadau
carbon, yn unigol, fel sefydliadau a gyda'n gilydd. Rydym
yn meddwl, drwy newid y ffordd yr ydym yn gweithio ac
edrych am ffyrdd o weithio gyda'n gilydd, y gallwn gyfrannu
i gryfder ein hardal yn wyneb y newid yn yr hinsawdd. Mae
economi gylchol yn ymwneud â symud i ffwrdd oddi wrth y
dull o 'gymryd, gwneud, defnyddio a lluchio' i ddull lle
rydym yn ceisio parhau i elwa o'r adnoddau a
ddefnyddiwyd. Rydym yn trwsio, ailgylchu neu'n ailddyfeisio
ein hasedau, defnyddio ffynonellau adnewyddadwy lle bo
modd a dod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio gwastraff o un
broses fel adnodd ar gyfer un arall. Yn yr ymgynghoriad
teimlai pobl leol fod ailgylchu gwastraff yn neilltuol o bwysig.
Gwelwn fod cyfleoedd i fusnes a mentrau cymdeithasol
mewn economi leol gylchol.

Gwyddom y bydd gan ein cymunedau yn y dyfodol
ganran uwch o bobl hŷn. Mae adeiladu cymunedau sy'n
hwylus i bob oedran yn gofyn am ddull integredig o feddwl
am y lleoedd lle mae pobl yn byw a beth yw'r ffordd orau i
hybu lles ac ymgysylltiad pobl hŷn â'u hamgylcheddau
corfforol a chymdeithasol. Rydym yn gweld bod gan ein
hasedau diwylliannol, adeiledig a naturiol cyfoethog ran i'w
chwarae mewn cynorthwyo pobl i heneiddio'n dda yn Sir
Pen-y-bont ar Ogwr.
Gall gwneud y defnydd gorau o adnoddau lleol atal
unigrwydd. Wrth i'n poblogaeth heneiddio, mae mwy o
bobl yn byw ar eu pen eu hunain. Gwyddom y bydd
teuluoedd yn mynd yn llai yn dyfodol. Wrth i'r boblogaeth
newid bydd mwy o bobl yn derbyn cyfrifoldebau gofalu a
all fod yn unig. Gall rhieni gyda phlant bach deimlo'n unig
hefyd.
Mae ein hasedau diwylliannol, adeiledig a naturiol dan
bwysau oddi wrth newid yn yr hinsawdd a newidiadau yn y
ffordd yr ydym yn eu rheoli. Mae angen i ni sicrhau ein bod
yn gwneud y gorau o'n hadnoddau ac yn cydweithio i
sicrhau bod ein hamgylchedd diwylliannol, adeiledig a
naturiol yn parhau yn gryf i'r dyfodol. Os na fyddwn yn
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Beth fyddwn ni'n ei wneud?
Ein nod ddeng mlynedd yw cefnogi llesiant pobl Pen-y-bont ar
Ogwr drwy wella'r ffordd yr ydym yn defnyddio, cynnal a thyfu ein
hadnoddau lleol.
Rydym wedi diffinio dau faes blaenoriaeth ar gyfer yr amcan hwn
dros y pum mlynedd nesaf.
1. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gynyddu i'r eithaf y budd o
asedau diwylliannol, adeiledig a naturiol
Drwy weithio gyda'n gilydd, mae gennym y wybodaeth, yr arbenigedd
a'r dymuniad i ddefnyddio, rheoli a thyfu ein hadnoddau diwylliannol,
naturiol a ffisegol mewn ffordd gynaliadwy.
Mae angen inni sicrhau bod cymaint o bobl ag sydd modd yn gwybod
am fuddion meddyliol a chorfforol treulio amser yn yr awyr agored.

Y camau y byddwn yn eu cymryd:
• Byddwn yn adeiladu ar y sylfaen o dystiolaeth, e.e. Cynllun Adfer
Natur Pen-y-bont ar Ogwr, i nodi cyfleoedd i wella ansawdd a maint
yr asedau naturiol sydd ar gael, a datblygu rhaglen i symud y
cyfleoedd hyn ymlaen mewn cydweithrediad â chymunedau a
busnes lleol.
• Byddwn yn gwella'r ystad gyhoeddus a mannau gwyrdd mewn
ardaloedd trefol drwy annog dyfarnu statws y Faner Werdd a thrwy
ymdrech gymunedol (e.e. Coetir Ysbryd Llynfi).
• Byddwn yn datblygu ein dealltwriaeth o'n treftadaeth hanesyddol a
diwylliannol, gyfoethog ac amrywiol, drwy fapio safleoedd ac
adeiladau.
• Byddwn yn hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg wrth ymweld â'n
hasedau naturiol, diwylliannol a hanesyddol.
• Byddwn yn hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r buddion lluosog
o ddefnyddio'r asedau hyn drwy sicrhau bod pobl yn gwybod lle y
gallant fynd a beth y gallant ei wneud i ddefnyddio'r asedau hyn a'u
hannog i ddefnyddio llwybrau troed a llwybrau beicio i gyrraedd yno
(teithio llesol) sy'n dda iddynt hwy ac i'r amgylchedd.
• Byddwn yn archwilio sut y gallwn ddefnyddio'r asedau hyn i roi
cyfleoedd i feddygon teulu ac eraill gyfeirio pobl at weithgareddau
fydd o gymorth i wella eu hiechyd a'u lles (rhagnodi cymdeithasol).
• Byddwn yn ymrwymo i weithredu'r Cynllun Heneiddio'n dda ym
Mhen-y-bont ar Ogwr.

Ein nod

10

mlynedd

2. Byddwn yn hybu ffordd o fyw a gweithio sy'n fwy effeithlon o
ran adnoddau ac ynni
Drwy ailfeddwl am y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, gweithio a
phrynu gallwn gynhyrchu cyfleoedd newydd a chreu swyddi
newydd tra'n lleihau gwastraff ac amddiffyn yr amgylchedd.

Y camau y byddwn yn eu cymryd:
• Byddwn yn datblygu dealltwriaeth o sut y byddai economi
gylchol yn edrych yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr a sut i symud tuag
at gyflawni hyn.
• Byddwn yn archwilio sut y gallwn weithio gyda'n gilydd a gydag
eraill i leihau gwastraff a'r defnydd o adnoddau ac ynni er
mwyn cynnig dull mwy cynaliadwy i'n cymunedau.
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Bydd cwrdd â'r amcan llesiant hwn yn cyfrannu
at y nodau llesiant fel y disgrifir isod:

Cymru Lewyrchus
Hybu busnes cynaliadwy a llai o ddefnyddio carbon ymysg busnesau yn y sector cyhoeddus
ac yn ehangach. Amddiffyn asedau sy'n cefnogi busnesau gwledig a thwristiaeth.

Cymru Gydnerth
Cadw ac amddiffyn cynefinoedd, hybu rheoli mannau gwyrdd mewn ffordd gynaliadwy,
osgoi colli asedau. Gweithio i liniaru'r newid yn yr hinsawdd, dirywiad bioamrywiaeth a'r
perygl o lifogydd.

Cymru Iachach
Hybu gweithgaredd corfforol, rhwydweithiau cymdeithasol a chefnogol, lleihau'r
defnydd o geir er mwyn lleihau allyriadau carbon i'r aer.

Cymru Fwy Cyfartal
Darparu asedau diwylliannol a gwyrdd, diogel a hygyrch, ar gyfer pobl hŷn, gofalwyr,
pobl anabl, teuluoedd ifanc, plant.

Cymru o Gymunedau Cydlynol
Annog rhyngweithio cymunedol drwy ddarparu asedau diwylliannol a gwyrdd diogel a hygyrch. Mae
cymunedau yn teimlo'n gysylltiedig â'u hamgylchedd ac yn cymryd diddordeb.

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
Hybu'r dreftadaeth Gymreig, diwylliant Cymru ac ymwybyddiaeth a defnydd o'r iaith.
Hybu chwaraeon ac adloniant cysylltiedig â'r amgylchedd naturiol.

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
Lleihau allyriadau carbon. Hybu defnydd cynaliadwy o adnoddau. Lleihau'r dirywiad
mewn bioamrywiaeth.
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Sut mae'r camau hyn wedi eu cysylltu â'n hamcanion eraill?
• Bydd ein camau gweithredu yn arwain at weithgareddau diwylliannol, cymdeithasol ac
adloniadol gwell, a all gynorthwyo plant a phobl ifanc i ddod yn fwy gwydn yn erbyn
profiadau niweidiol yn ystod plentyndod.
• Byddwn yn cynorthwyo i greu cymunedau mwy diogel a chydlynol drwy annog pobl i
ddefnyddio eu hamgylchedd lleol drwy wella mannau gwyrdd trefol.
• Byddwn yn lleihau anghydraddoldebau iechyd drwy helpu gweithwyr proffesiynol iechyd i ddefnyddio
asedau diwylliannol a gwyrdd i well iechyd a lles cymunedau lleol.

Sut byddwn ni'n mesur llwyddiant?
BLAENORIAETH
Byddwn yn gweithio gyda'n
gilydd i gynyddu i'r eithaf y
budd o asedau diwylliannol,
adeiledig a naturiol

MESURAU AR GYFER LLWYDDIANT
Canran y bobl sy'n unig fesul grŵp oedran
Cynnydd yn nifer y Baneri Gwyrdd a ddyfernir
Gwirfoddoli fesul grŵp oedran
Nifer y dyddiau ar gyfartaledd, o 30 munud o
weithgaredd cymedrol i egnïol, fesul grŵp oedran
Canran y bobl sy'n gallu siarad Cymraeg

Byddwn yn hybu ffordd o fyw a
gweithio sy'n fwy effeithlon o
ran adnoddau ac ynni

Ansawdd aer - lefelau'r llygredd nitrogen deuocsid yn yr
aer
Ôl-troed ecolegol
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Sut byddwn ni'n cyflawni'r cynllun?
Byddwn yn sicrhau bod y blaenoriaethau a'r camau gweithredu yn ein Cynllun Llesiant yn
cael eu cyflawni drwy:
• Lywodraethu da - caiff cyflawni'r cynllun ei gydlynu drwy nifer fechan o grwpiau hyblyg, dan arweiniad
aelodau'r BGC fydd yn darparu adroddiadau rheolaidd ar gynnydd.
• Atebolrwydd - Bydd pwyllgor craffu'r BGC, gan gynnwys aelodau etholedig, yn darparu atebolrwydd
democrataidd drwy adolygu cynlluniau llesiant a rhoi cyngor a chefnogaeth i'r BGC.
• Arweiniad cryf - Bydd y BGC gyda'i gilydd yn arwain cyflawniad y cynllun hwn, gydag arweinydd wedi ei enwi
ar gyfer pob blaenoriaeth.
• Adnoddau ar y cyd - Ailalinio adnoddau ar draws y BGC a nodi ffynonellau cyllid allanol, naill ai'n uniongyrchol
neu drwy bartneriaid.
• Cynlluniau cyflawni - fydd yn cael eu datblygu ar gyfer pob blaenoriaeth ac a fydd yn cynnwys targedau,
terfynau amser a mesurau cynnydd.
• Ymrwymiad cyffredinol i gyflawni'r cynllun - caiff yr amcanion llesiant, y blaenoriaethau a'r camau gweithredu
yn y cynllun hwn eu hadlewyrchu yng nghynlluniau corfforaethol a busnes unigol aelodau'r BGC.
• Cynnwys y gymuned a rhanddeiliaid - ar gyfer pob amcan mae ein cynllun yn dangos sut y byddwn yn
gweithio gyda rhanddeiliaid gwahanol ar lefel gymunedol. Bydd cynnwys y gymuned a rhanddeiliaid yn rhan
greiddiol o'n holl gamau a chynlluniau gweithredu.
Mae Cymru ar flaen y gad yn ei chanolbwynt ar genedlaethau'r dyfodol ac mae ein
cynllun wedi datblygu a bydd yn cael ei gyflawni o fewn amgylchedd o esblygu a dysgu.
Drwy gydol yr amser y bydd yn cael ei gyflawni, byddwn yn gwerthuso ac yn cwestiynu
ein gweithgarwch, gyda gwybodaeth o wahanol arferion, ymchwil a thystiolaeth o
ffynonellau amrywiol. Bydd gennym gysylltiadau pwysig â pholisïau cenedlaethol, megis
strategaeth Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb, gyda gweithio rhanbarthol megis y Bae
Gorllewinol, ymchwil genedlaethol a rhyngwladol fel Sefydliad Joseph Rowntree, Sefydliad
Iechyd y Byd, cysylltiadau â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eraill a gwybodaeth leol
a phrofiad drwy staff, dinasyddion a phartneriaid yn y gymuned, y sector preifat a'r
trydydd sector.
Bydd y pum ffordd o weithio sydd wedi eu corffori yn y Ddeddf yn ein harwain i sefydlu
cynaladwyedd a byddwn yn eu defnyddio i gynllunio, darparu a gwerthuso ein
gweithgaredd.
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Sut byddwn ni'n gwybod a fuom
ni'n llwyddiannus neu beidio?
Rydym wedi dewis nifer fechan o ddangosyddion ansawdd bywyd ar gyfer pob un o'n hamcanion llesiant.
Bydd y rhain yn gymorth inni weld newidiadau mewn llesiant yn ein hardal. Bydd ein cynlluniau gweithredu yn
cynnwys mesurau perfformiad y byddwn yn eu defnyddio i asesu cynnydd drwy gydol y flwyddyn.
Ar ddiwedd pob blwyddyn byddwn yn cyhoeddi adroddiad blynyddol.
Rydym yn parhau i groesawu eich sylwadau a'ch cyfraniad i gyflawni'r cynllun hwn er mwyn sicrhau ei fod yn
dal i adlewyrchu anghenion, dyheadau ac uchelgais leol.
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Tîm Cymorth BGC, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd,
Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
E-bost: PSB@Bridgend.gov.uk • Ffôn: 016656 642759
Please go to the PSB website to find more information on:
• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr
• Cyrff sy'n aelodau o'r BGC
• Cofnodion cyfarfodydd y BGC
• Asesiad Llesiant Pen-y-bont ar Ogwr
• Cynllun Llesiant Pen-y-bont ar Ogwr
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