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Cyflwyniad 
Croeso i adroddiad blynyddol Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 
gyfer 2017-18. Mae’r adroddiad hwn yn 
crynhoi’r hyn a gyflawnwyd gennym yn 
2017-18 o ran bodloni ein hamcanion 
llesiant a nodir yn ein Cynllun Corfforaethol 
2016-20, wedi’i adolygu ar gyfer 2017-18.  
Gobeithiwn y bydd yr adroddiad hwn yn 
llawn gwybodaeth, yn ddefnyddiol ac yn 
eich goleuo ynghylch yr hyn yr ydym ni fel 
Cyngor wedi ei wneud a barn ein Rheoleiddwyr. 
 
Dyma ein tri amcan llesiant:  
 

Cefnogi economi 
lwyddiannus 

Helpu pobl i ddod yn fwy 
hunanddibynnol 

Defnyddio adnoddau’n 
ddoethach 

Economi lwyddiannus, 
gynaliadwy a chynhwysol a 
fydd yn cael ei chefnogi gan 
weithlu medrus, uchelgeisiol.  

Unigolion a theuluoedd a fydd 
yn fwy annibynnol ac yn llai 
dibynnol ar wasanaethau 
traddodiadol y Cyngor.  

Cyngor sydd â phrosesau darbodus, 
cadarn a gweithlu medrus. Trydydd 
sector/sector cymunedol a gefnogir 
ac sydd â chyfle i ysgwyddo’r 
cyfrifoldeb am ddarparu 
gwasanaethau sy’n diwallu 
anghenion dinasyddion. 

 
Yn yr un modd â phob rhan o’r sector cyhoeddus ledled y DU, disgwylir yn gynyddol i ni ddarparu 

gwasanaethau hanfodol wrth i gyllid barhau i leihau. Mae heriau sylweddol yn ein hwynebu fel diwallu 

anghenion nifer gynyddol o drigolion hŷn, deddfwriaeth newydd yn ogystal â heriau fel Brexit a sut y gallem 

groesawu technoleg newydd orau yn y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau. Rydym i gyd yn gwybod 

bod y Cyngor yn ‘fusnes pobl’ a bod yr angen i wneud arbedion yn troi yn yr hirdymor i fod â llai o staff yma 

i wneud y gwaith a darparu gwasanaethau. Ni fydd lleihau nifer ein gweithwyr yn gweithio i barhau i ddarparu 

gwasanaethau yn effeithiol, a dyna pam mae gennym ni nifer o raglenni gweddnewid ar waith i newid sut yr 

ydym yn gweithredu.   

Mae ein Cynllun Corfforaethol 2016-20, wedi’i adolygu ar gyfer 2017-18, yn nodi’r newidiadau y mae’r Cyngor 

yn eu gwneud a beth fydd ei bwyslais dros y pedair blynedd nesaf. Rydym yn adolygu ein Cynllun 

Corfforaethol a’n hamcanion llesiant bob blwyddyn, i sicrhau ein bod yn cynnal ein canolbwynt ar yr hyn yr 

ydym eisiau ei gyflawni i’n dinasyddion. Rydym yn archwilio perfformiad yn rheolaidd i weld pa mor 

llwyddiannus ydym o ran cyflawni’r hyn yr ydym yn mynd ati i’w wneud. 

Mae ein Hadroddiad Blynyddol yn edrych yn ôl ar yr hyn a wnaethom yn 2017-18 i wella bywydau pobl yn y 

fwrdeistref sirol a sut y gwnaethom weithio tuag at fodloni ein tri amcan llesiant. Mae’r amcanion hyn yn 

hirdymor. Bwriedir iddynt ein helpu i wneud cynnydd nawr yn ogystal ag ystyried effaith tymor hwy ein 

penderfyniadau a’n camau gweithredu a sut y byddant yn effeithio ar bobl sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

yn y dyfodol.   

Fel yn y blynyddoedd cynt, cafodd ein hadnoddau eu lleihau a bu’n rhaid i ni ddod o hyd i arbedion o bron i 

£6 miliwn y llynedd. (mae hynny’n ogystal ag arbedion a wnaed mewn blynyddoedd blaenorol a’n 

hamcangyfrif presennol o fod angen dod o hyd i tua £35 miliwn arall dros y tair blynedd nesaf). Gofynnwyd 

gennym unwaith eto yn rhan o’n proses ymgynghori ar y gyllideb i ddinasyddion ein helpu i benderfynu pa 

feysydd y dylem leihau adnoddau ynddynt a’r meysydd hynny y dylem barhau i ganolbwyntio arnynt.   

“Un cyngor yn 

gweithio gyda’n 

gilydd i wella 

bywydau” 
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Er gwaethaf yr heriau yr ydym yn parhau i’w hwynebu, cyflawnwyd y rhan fwyaf o’r hyn yr oeddem wedi 

bwriadu ei wneud. Bwriwyd ymlaen â 37 o 38 o ymrwymiadau a wnaed gennym (yr eithriad oedd i ni 

benderfynu cadw Ravenscourt ac rydym wedi llwyddo i ddod o hyd i le ar gyfer staff o nifer o wasanaethau 

eraill fel yr Heddlu a’r Gwasanaeth Iechyd a’u lleoli ochr yn ochr â’n staff eu hunain sy’n gweithio gyda’i gilydd 

ar ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed). 

Bodlonwyd 29 neu ychydig dros 78% o’n hymrwymiadau yn llawn, gan fethu â bodloni 6 o ymrwymiadau 

eraill o ryw fymryn, a dim ond 2 ymrwymiad na chafodd eu datblygu cymaint ag y byddem wedi dymuno. 

Mae’r amrywiadau yn yr economi yn aml oherwydd newidynnau cenedlaethol neu ryngwladol sydd allan o 

reolaeth y Cyngor. Serch hynny, roeddem yn gallu gweld effaith o’n gwaith yn lleol. Daethpwyd â dros £21 

miliwn o gyllid allanol i mewn gennym ar gyfer adfywio canol ein prif drefi (yn ogystal â’r £16 miliwn a ddenwyd 

gennym y flwyddyn cynt). Cyflogwyd 31 o brentisiaid gan y cyngor – gan fwy na dyblu’r targed yr oeddem 

wedi ei osod i’n hunain a dangosodd ein canlyniadau TGAU rhagarweiniol diweddaraf a gyhoeddwyd ym mis 

Awst 2018 welliant wrth i 70.6% o ddisgyblion ennill pump neu fwy o raddau A* - C, o’i gymharu â 67.4% y 

flwyddyn cynt, gan fynd yn groes i ostyngiad cyffredinol yn genedlaethol. Mae rhywfaint o effaith y gwaith 

hwn yn hirdymor ond gwelsom nifer y busnesau yn tyfu o 4,541 to 4,600 yn 2017-18, gwelsom ganran y 

boblogaeth oedran gweithio sydd mewn cyflogaeth yn cynyddu a gostyngiad i ganran y plant sy’n byw mewn 

aelwydydd lle nad oes neb yn gweithio.   

Cyflawnwyd rhai canlyniadau da gennym yn ymwneud â’n hamcan llesiant o helpu pobl i fod yn 

hunanddibynnol. Llwyddwyd i arallgyfeirio 973 o bobl o wasanaethau prif ffrwd (fel arosiadau ysbyty er 

enghraifft) a’u helpu i gadw’n annibynnol am gyhyd â phosibl, llawer mwy na’n targed o 200. Chwe mis ar ôl 

cwblhau ein rhaglenni ail-alluogi, roedd 7 o bob 10 o’r rhai a gymerodd ran yn gallu lleihau faint o ofal a 

chymorth yr oedd eu hangen arnynt a chynigiwyd asesiad neu adolygiad o’u hanghenion i 97% o bobl sy’n 

gofalu am oedolyn.   

Parhawyd i wneud defnydd doethach o’n hadnoddau. Yn ystod y flwyddyn, gwnaeth staff dreialu a 

chynorthwyo i ddatblygu ein gwefan newydd a’n cyfleuster ‘Fy Nghyfrif’ cyn ei lansiad cyhoeddus ym mis 

Ebrill 2018. Mae’r datblygiadau hyn yn galluogi ein dinasyddion i gael gafael ar wasanaethau ar-lein, gan eu 

gwneud yn gyflymach ac yn haws i gyflwyno gwybodaeth. Lansiwyd ein cyfrif Instagram yn ystod y flwyddyn 

a gwelsom gynnydd o 93.9% o’i gymharu â’r llynedd i nifer yr achosion o ryngweithio ar ein cyfrifon Facebook 

a Twitter corfforaethol.   

Gallwch ddarllen yn fwy manwl am y gwelliannau a wnaed gennym yn ogystal â’r hyn a gyflawnwyd gennym 

fesul pob amcan llesiant yn yr adroddiad hwn. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn cynnwys dolenni i adroddiadau 

a data mwy manwl i’r rhai sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth.   

Er gwaethaf adnoddau sy’n lleihau a galw sy’n cynyddu’n barhaus am ein gwasanaethau, rydym yn falch o’r 

hyn yr ydym wedi ei gyflawni, ac rydym yn dal i fod wedi ymrwymo i barhau i arloesi a gweddnewid yr 

awdurdod, gan weithio gyda’n partneriaid a chymunedau lleol i wneud hynny. Rydym yn gwneud hyn fel y 

gallwn ddarparu’r gwasanaethau hynny sy’n bwysig i’n dinasyddion yn y ffordd fwyaf effeithiol, gyda’r nod o 

wella bywydau i bawb sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cymerwch olwg a rhowch eich 

barn i ni. Rydym yn croesawu sylwadau ar sut yr ydym wedi perfformio a sut y gallwn wella ein gwasanaethau 

ymhellach i’r rhai yr ydym yn eu gwasanaethu. 

 
  

 

 

 

 
Y Cynghorydd Huw David – Arweinydd y Cyngor Darren Mepham – Prif Weithredwr 
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Cipolwg ar Sir Pen-y-bont ar Ogwr  

Mewn Rhifau 

                        Poblogaeth   144,300 

Arwynebedd     98.5 milltir sgwâr  

Aelwydydd    63,624 

Pris Tŷ Cyfartalog £149,212 (Mynegai Prisiau Tai y DU: Mehefin 2018) 

Busnesau    4,600  

Pobl mewn Cyflogaeth  71.3% (cyfartaledd Cymru 72.7%) 

Cyflog cyfartalog trigolion £26,624 (cyfartaledd Cymru £26,306) 

 

Ysgolion cynradd   43 

Ysgolion uwchradd   8 

Ysgolion Arbennig   2 

Ysgolion Eglwys    6 

Wardiau    39 

Cynghorwyr     54 

ACau Etholaethol   2  

ACau Rhanbarthol    4 

ASau     2  

Staff Cyngor (Cyfwerth ag amser llawn) 4,400  

Mae ein Gwasanaethau yn cynnwys: 

Ysgolion, gofal cymdeithasol, diogelu ein hoedolion a’n plant mwyaf agored i niwed; cynllunio a 

rheolaeth adeiladu, cynnal priffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus, gwastraff ac ailgylchu, glanhau a 

diogelwch strydoedd, parciau, meysydd chwarae, iechyd amgylcheddol, gan gynnwys hylendid bwyd 

ac iechyd a diogelwch, casglu refeniwiau a gweinyddu budd-daliadau, etholiadau, hamdden, y 

celfyddydau a llyfrgelloedd, cefnogi busnes a thwristiaeth, digwyddiadau arbennig a gwyliau. 

Ailgylchodd ein 63,624 o aelwydydd 68.5% o’u gwastraff cartref yn 2017-18 

 

 

 

 

 ailgylchodd 31% o drigolion fwy o blastigau a metelau o’i gymharu â 2016-17 

 ailgylchwyd 36% yn fwy o bapur a 35% yn fwy o wastraff bwyd o’i gymharu â 2016-17 

Cyswllt Cwsmeriaid 

Ymdriniodd ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid â 143,728 o alwadau a derbyniodd 14,511 o 

negeseuon e-bost “Talktous” 

 Bu 27,897 o ymweliadau â’r Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid 

 Cafwyd 4,500 o negeseuon cyfryngau cymdeithasol 

 Gwelwyd negeseuon cyfryngau cymdeithasol dros 9.5 miliwn 

o weithiau 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU5pP45fHcAhXFfFAKHZwcBVkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.metrofamily.org/programs-and-services/empowerment/success-stories/&psig=AOvVaw0Z5OHhnW89zPFL8M8blYgr&ust=1534516530301819
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Sut ydym ni’n cymharu?  
Mae data ar gyfer 2017-18 a gyhoeddwyd ar 1 Hydref 2018 yn dangos ein bod wedi llwyddo i 

fesur dim ond 18 o’r 26 o Fesurau Atebolrwydd Cyhoeddus a chymharu ein hunain â gweddill 

yr Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Ar ôl adrodd ar ychydig yn llai na 70% o ddangosyddion, ac 

nid yw data gwastraff a gofal cymdeithasol wedi eu cyhoeddi eto, ni ellir cymharu darlun llawn 

o’n perfformiad ar lefel genedlaethol yn llawn.    
 

Ceir crynodeb isod o’n perfformiad ar sail y data a gyhoeddwyd hyd yn hyn, ond mae angen rhoi 

ystyriaeth i’r ffaith bod ein perfformiad cyffredinol o’i gymharu ag awdurdodau lleol yn debygol o 

newid wrth i’r set lawn o ddata gael ei chyhoeddi tua diwedd 2018.    

 

I grynhoi:   

 Roedd 39% o ddangosyddion yn y ddau chwartel uchaf, o’i gymharu â 36% o 

ddangosyddion tebyg y flwyddyn ddiwethaf, sy’n fân welliant i berfformiad. 

 Roeddem yn uwch na chyfartaledd Cymru ar gyfer 8 (44%) o ddangosyddion, mân welliant 

ar berfformiad yn 2016-17, pan roedd 6 (43%) o ddangosyddion tebyg yn uwch na 

chyfartaledd Cymru.     

 Roedd perfformiad yn 22% o ddangosyddion yn y chwartel isaf yng Nghymru, er bod hyn 

yn welliant ar y llynedd pan roedd 28% o ddangosyddion tebyg yn y chwartel isaf. 

 Bodlonwyd 16 (62%) o’n targedau perfformiad ein hunain, sy’n welliant ar y 14 (50%) yn 

2016-17. 

 

Roeddem ymhlith y goreuon yng Nghymru am: 

 Bresenoldeb ysgol – Roeddem yn y 5ed safle yng Nghymru ar gyfer presenoldeb ysgol 

gynradd ac yn 7fed yng Nghymru ar gyfer presenoldeb ysgol uwchradd.  

 Digartrefedd – Roeddem yn y 9fed safle yng Nghymru am atal y rhai a oedd o dan fygythiad 

o ddigartrefedd rhag dod yn ddigartref. 

 Cyfleusterau chwaraeon a hamdden – Roeddem yn 6ed o ran y nifer fwyaf o ymweliadau 

â’n cyfleusterau chwaraeon a hamdden o bob 1000 o’r boblogaeth.  

 

Roedd mwyafrif (12) ein dangosyddion yn y ddau chwartel canol, gan gynnwys: 

 Achosion o dipio anghyfreithlon - lle’r oedd 96% o’r priffyrdd a archwiliwyd o safon uchel 

neu dderbyniol o ran glendid. Roeddem hefyd rhyw fymryn yn uwch na chyfartaledd 

Cymru o 95.8%. 

 Cynllunio - gwnaed penderfyniad ynghylch 88.2% o geisiadau cynllunio o fewn y cyfnod 

amser gofynnol, rhyw fymryn yn is na chyfartaledd Cymru o 88.6%. 
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 Salwch - Roedd nifer y diwrnodau gwaith a gollwyd fesul cyflogai cyfwerth ag amser llawn, 

sef 10.85 diwrnod fesul cyflogai cyfwerth ag amser llawn, yn cyd-fynd â pherfformiad yn 

2016-17 a rhyw fymryn yn is na chyfartaledd Cymru o 10.4%. 

 

Nid oeddem yn cymharu cystal o ran ein: 

 Ffyrdd – Roedd ein ffyrdd A, B ac C yn y 17eg, 10fed a 13eg safle, yn eu trefn.  

Rydym yn gweithio i wella hyn trwy ddarparu buddsoddiad ychwanegol ar gyfer gwaith 

priffyrdd, gan gynnwys £500,000 ar gyfer gwaith priffyrdd ysgolion, a chyfanswm buddsoddiad 

o £6.204 miliwn dros y tair blynedd nesaf o 2018-19 ymlaen.  

  

 Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl – Roeddem yn yr 20fed safle ar gyfer nifer y diwrnodau a 

gymerwyd ar gyfartaledd i ddarparu Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl. Rydym yn gweithio i wella 

hyn trwy ymgymryd ag adolygiad o’r broses fusnes gan alinio gweithgarwch strategol a 

gweithredol y broses Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl. Bydd yr adolygiad hwn o ddechrau’r 

broses i’r diwedd yn canfod meysydd lle ceir cyfle i symleiddio, i wella a chanfod unrhyw 

feysydd lle ceir oedi o ran nifer y diwrnodau a gymerir i ddarparu Grantiau Cyfleusterau i’r 

Anabl. Byddwn hefyd yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol eraill i ddysgu ganddynt a datblygu 

dulliau arfer gorau o ddarparu Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl. 

 

 Llyfrgelloedd – Roeddem yn 18fed ar gyfer nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus o 

bob 1000 o’r boblogaeth.  

Ers hynny, mae Awen, ein partneriaeth ymddiriedolaeth ddiwylliannol wedi buddsoddi mewn 

offer i adlewyrchu ymweliadau yn fwy cywir na’r dull a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel arolwg 

sampl, nad yw wedi bod yn gofnod gwirioneddol o berfformiad o ran cyfanswm yr ymwelwyr. 

Mae’r dangosydd hwn yn cael ei ddisodli yn 2018-19 gyda dangosydd newydd a ysgogir gan 

ddata ar Safonau Llyfrgell Cymru, a ddylai adlewyrchu yn fwy cywir ein perfformiad yn erbyn 

amrywiaeth fwy cyfannol o fesurau gan gynnwys adlewyrchu ansawdd y gwasanaethau sy’n 

cael eu darparu. Dylai fod gan Ben-y-bont ar Ogwr gofnod mwy cywir o ymweliadau mewn 

blynyddoedd dilynol gan gydnabod yr her i Awen ddarparu gwasanaethau â lefelau is o 

fuddsoddiad gan y Cyngor. 

 

 

Gallwch weld mwy o fanylion am sut y mae 

Cynghorau ledled Cymru yn cymharu  

TRWY GLICIO AR  

  

  

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth 

Cymru yn cyhoeddi amrywiaeth o 

ddangosyddion perfformiad 

cenedlaethol sy’n galluogi 

dinasyddion i gymharu sut gwnaeth 

eu hawdurdod lleol berfformiad o’i 

gymharu â’r 21 awdurdod lleol arall 

yng Nghymru ar draws ystod lawn o 

wasanaethau. 

 

http://www.mylocalcouncil.info/ 

http://www.mylocalcouncil.info/
http://www.mylocalcouncil.info/
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Amcan Llesiant 1 

Cefnogi Economi Lwyddiannus 
Rydym eisiau cael economi gref: fel hynny, bydd pobl leol yn cael mwy o gyfleoedd i gael 

swydd, i ddatblygu gyrfa ac i wella incwm ac amgylchiadau eu teuluoedd. Gall lefelau is o 

dlodi hefyd roi hwb i iechyd a llesiant a chreu cymunedau mwy cadarn sydd angen llai o 

wasanaethau. Rydym hefyd yn credu mai’r ffordd orau o wella cyfleoedd bywyd a 

chydnerthedd pobl ifanc yw trwy addysg.  

Gwnaed ymrwymiad gennym yn 2017-18 i barhau i wella canol ein trefi a gweithio gyda 

busnesau i gynhyrchu cyfoeth, i ddarparu swyddi, i ddenu buddsoddiad, i weithio tuag at 

economi carbon isel, i wella sgiliau ac i annog ymwelwyr. 

 

Sut oedd ein perfformiad yn 2017-18 i fodloni ein hamcanion llesiant 

a chyflawni canlyniadau gan gefnogi economi lwyddiannus? 

 
 

 

 

 

 Parhawyd i weithio gyda Bwrdd Sgiliau a 

Chyflogaeth Prifddinas-ranbarth Caerdydd i sicrhau 

bod y ddarpariaeth o sgiliau a chyflogaeth yn 

ymatebol i anghenion busnesau a chymunedau lleol 

a phrosiectau lleol o dan arweiniad CBSPAO i helpu 

i lunio cyfleoedd cyflogaeth, gan gynnwys, parhau i 

nodi cyfleoedd prentisiaeth, a datblygu gweithlu 

medrus i ddiwallu’r anghenion hynny. Gweithiwyd 

gydag amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys 

Partneriaeth Cyswllt Cyflogwyr Pen-y-bont ar Ogwr, yr Adran Gwaith a Phensiynau a chontractwyr, 

i ddatblygu cyfleoedd prentisiaeth. Un o’n camau i ddatblygu sgiliau lleol ymhellach oedd cynnwys 

Buddion Cymunedol (gan gynnwys prentisiaethau) yn rhan o’r gofynion contract yn rhaglen 

foderneiddio Ysgolion yr 21ain Ganrif; roedd un brentisiaeth yn ofynnol ar gyfer bob £1 filiwn o werth 

contract. Gan weithio gyda Chynllun Prentisiaeth Ar y Cyd y Prentis a Choleg Penybont, llwyddwyd 

i gytuno ar gynnig prentisiaeth yn yr adeilad ysgol newydd ym Metws; gweithiodd Kier gyda Coastal 

Housing trwy Bartneriaeth Cyswllt Cyflogwyr Pen-y-bont ar Ogwr i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc leol. 

Rhoddwyd cyfleoedd i 31 o brentisiaid gennym ni fel Cyngor yn ystod 2017-18 ar amrywiaeth o 

lefelau; roedd ein swydd cyfrifydd dan hyfforddiant yn arbennig o boblogaeth a derbyniwyd 66 o 

geisiadau am un swydd. 

Dathlwyd llwyddiant prentisiaid cyngor y gorffennol a’r presennol mewn digwyddiad arbennig i 

ddathlu Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol ym mis Mawrth 2018. Daeth deg ar hugain o brentisiaid 

presennol a 17 o gyn-brentisiaid a aeth yn eu blaenau i ennill swyddi parhaol yn y cyngor i gyd at 

Amcan Llesiant 1.1: Helpu pobl leol i ddatblygu sgiliau a manteisio ar 

gyfleoedd i lwyddo ac i ymestyn y llwyddiant hwnnw i bob cymuned yn y 

Fwrdeistref Sirol 
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ei gilydd i drafod eu profiadau. Mae’r cyngor – sef cyflogwr mwyaf y fwrdeistref sirol – yn cyflogi 24 

o brentisiaid ar hyn o bryd, ar draws amrywiaeth eang o adrannau, gan gynnwys Gweinyddu 

Busnes, Dysgu a Datblygu, Peirianneg Sifil a Strwythurol, a TG, yn ogystal â chwech o brentisiaid 

yn Ysgol Heronsbridge. Mae’r holl brentisiaid yn ennill profiad, yn ennill cyflog ac yn gweithio tuag 

at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae ein rhaglen prentisiaeth wedi bod ar waith ers 

2013. Fel cyngor, rydym eisiau gwella cyfleoedd bywyd y plant yr ydym yn gofalu amdanynt. 

Cydnabuwyd gennym y gallem wneud mwy o wella eu rhagolygon ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol. 

O ganlyniad, datblygwyd rhaglen lleoliadau gwaith gennym wedi ei theilwra i gyd-fynd â sgiliau a 

diddordebau ein plant sy’n derbyn gofal a oedd ym Mlwyddyn 11. 

Gweithiwyd gydag unigolion a theuluoedd sy’n ddi-waith, yn economaidd anweithgar, yn 

dioddef tlodi mewn gwaith, yn wynebu rhwystrau i waith, neu sydd mewn perygl o dlodi, i 

wella eu cyfleoedd gwaith. Ceir anghysondeb o hyd rhwng y pynciau y mae dysgwyr yn eu dewis 

a’r galwedigaethau hynny yn yr economi ranbarthol sy’n cynnig y cyfleoedd mwyaf ar gyfer 

cyflogaeth, enillion a datblygiad gyrfaol. Er mwyn mynd i’r afael â’r mater hwn, lluniodd LSKiP 

(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi De-ddwyrain Cymru) ei gynllun blynyddol a rannwyd gydag 

uwch reolwyr cwricwlwm i sicrhau y bydd y pynciau a’r hyfforddiant a gynigir i ddysgwyr ar gyfer 

2018 yn helpu i fantoli’r cydbwysedd hwn. Mae gwefan newydd yn cynnwys dolen i Gyrfa Cymru, 

lle ceir uchafbwyntiau rhanbarthol o’r cyfleoedd sgiliau a swyddi, i annog pobl ifanc i ddewis pynciau 

sy’n berthnasol i ragolygon cyflogaeth ac anghenion yr economi leol. Cynorthwyodd gwaith 

partneriaeth rhwng Dysgu Oedolion yn y Gymuned, Cymunedau yn Gyntaf, yr Adran Gwaith a 

Phensiynau a chyflogwyr lleol i ni wella cyfleoedd swyddi unigolion a theuluoedd. Darparwyd 

amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth a chyn-cyflogaeth gennym a arweiniodd at 332 o bobl yn cael 

mynediad at ddarpariaeth cyflogadwyedd a chyn-cyflogaeth ac at 180 o bobl yn cael swyddi yn 

uniongyrchol. Manteisiodd llawer mwy ar sesiynau Cynhwysiant a Sgiliau Digidol. 

Parhaodd ein rhaglen Pontydd i Waith 2 i weithio gyda phobl 25 oed a hŷn sydd bellaf i ffwrdd o’r 

farchnad lafur ac sydd yn aml â diffyg hyder a dim profiad o chwilio am swyddi. Cynorthwyodd y 

prosiect y rhai a gymerodd ran i wella eu rhagolygon cyflogaeth. Ar ôl iddynt gwblhau unrhyw 

hyfforddiant/cymwysterau y gallai fod eu hangen arnynt, roeddent yn ymgymryd â lleoliad 

gwirfoddoli neu brofiad gwaith er mwyn helpu i fagu eu hyder, i ennill profiad neu i gael blas ar 

swydd. Yn olaf, fe’u cynorthwywyd i ddod o hyd i swydd, ymgeisio amdani a chael eu cyfweld ar ei 

chyfer. Gweithiwyd gyda 201 o bobl drwy’r flwyddyn, gan ragori ar ein targed o 134. Pontydd i Waith 

yw un o’r prosiectau Swyddfa Cyllid Ewropeaidd 

Cymru (WEFO) sy’n perfformio orau a Phen-y-bont 

ar Ogwr yw’r awdurdod lleol sy’n perfformio orau o’r 

rhai sy’n ei ddarparu. Mae hyn yn dangos bod angen 

y prosiect a’i fod yn berthnasol i’n cymuned ac wedi 

bod, i rai unigolion, yn brofiad sydd wedi newid eu 

bywydau. 

Gweithiwyd gyda phartneriaid a chymunedau i ddatblygu strategaeth trechu tlodi ac i 

dargedu ein hymdrechion gwrthdlodi yn well at ardaloedd lle ceir cyfran gynyddol o 

aelwydydd di-waith â phlant. Gweithiwyd gyda Llywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn ar brosiect 

i alinio gwahanol grantiau sy’n helpu pobl â phroblemau fel aelwydydd di-waith, ac i gynorthwyo 

ymyrraeth gynnar a datblygu cydnerthedd ymhlith unigolion a chymunedau. Nod y prosiect Ariannu 

Hyblyg newydd yw galluogi awdurdodau lleol i weithio’n wahanol, gan roi mwy o gwmpas i ddylunio 

gwasanaethau ar gyfer y bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Bydd yn cefnogi ac yn hybu 

cynllunio a chomisiynu ar y cyd a defnydd mwy effeithiol o gyllid. Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn 

brosiect braenaru a byddwn yn profi’r grant sengl gyda’n partneriaid. Er mwyn gwneud hyn, 
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sefydlwyd tîm grantiau tlodi canolog gennym a wnaeth adolygu a datblygu ein strategaeth trechu 

tlodi gan weithio gyda’n timau cyflawni. 

Gwnaed ymrwymiad gennym i weithio gydag ysgolion i gau’r bwlch rhwng disgyblon sydd 

â hawl i brydau ysgol am ddim a’r rheini nad oes ganddynt, a hefyd i wella canlyniadau i 

blant agored i niwed eraill fel plant sy’n derbyn gofal a gofalwyr ifanc. Cydnabyddir bod y 

bwlch rhwng perfformiad grwpiau agored i niwed a’u cyfoedion mwy breintiedig yn eu rhoi mewn 

perygl cynyddol o gael eu hallgau, o fod yn absennol, o broblemau ymddygiad yn ogystal â 

phroblemau emosiynol-gymdeithasol. Gall hyn arwain i’r plant hyn adael addysg heb y sgiliau neu’r 

cymwysterau sydd eu hangen i ddod yn oedolion annibynnol. I helpu i atal hyn rhag digwydd, 

datblygwyd Strategaeth Grwpiau Agored i Niwed 

gennym sy’n nodi gwahanol ddulliau i gynorthwyo 

grwpiau dysgwyr agored i niwed. Mae ‘Grwpiau Agored 

i Niwed’ yn derm eang a all gynnwys disgyblion sy’n 

gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim, plant sy’n 

derbyn gofal, sydd ar y gofrestr Amddiffyn Plant, sydd 

wedi ei nodi fel plentyn mewn angen, y rhai sydd â’r 

Saesneg fel iaith ychwanegol, y rhai ag anghenion 

dysgu ychwanegol, gofalwyr ifanc, y rhai sydd wedi eu 

gwahardd o’r ysgol a throseddwyr ifanc (nid yw’r rhestr 

hon yn gynhwysfawr). Penodwyd Cydgysylltydd Plant 

sy’n Derbyn Addysg yn y Cartref ar sail Ddewisol a 

Grwpiau Agored i Niwed gennym yn ystod 2017-18 i 

wella’r drefn o redeg a darparu gwasanaeth Grwpiau 

Agored i Niwed integredig. Ochr yn ochr â’r gwaith hwn, 

datblygwyd a gweithredwyd y strategaeth ‘cau’r bwlch’ 

i gynorthwyo disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol 

am ddim yn ein hysgolion gan Gonsortiwm Canolbarth 

y De, sefydliad sy’n gweithio mewn partneriaeth i 

ddarparu gwasanaethau addysg ar ran Pen-y-bont ar Ogwr a phedwar awdurdod lleol cyfagos arall. 

Mae’r dull strategol hwn wedi arwain at duedd o welliant i gyrhaeddiad dysgwyr agored i niwed.   

Cafodd cyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yn y Cyfnod Sylfaen ei wella 

a pharhaodd y bwlch rhwng eu perfformiad nhw a disgyblion nad ydynt yn gymwys am brydau ysgol 

am ddim i leihau. Er bod hwn yn gryfder, mae’n dal i fod yn faes i’w ddatblygu gan fod eu 

cyrhaeddiad yn dal i fod yn is na disgyblion nad ydynt yn gymwys am brydau ysgol am ddim. 

Parhaodd disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim i wella yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 

3 hefyd, ond roedd yn dal i fod yn is na disgyblion nad ydynt yn gymwys am brydau ysgol am ddim. 

Byddwn yn monitro hyn yn agos.  Yng Nghyfnod Allweddol 4 gostyngodd cyrhaeddiad disgyblion (5 

TGAU gradd A*- C neu gymhwyster cyfatebol) ledled Cymru. Er gwaethaf y gostyngiad, bu gostyng 

o 3.4% o bwyntiau yn y bwlch mewn perfformiad ym Mhen-y-bont ar Ogwr er i fwlch Cymru gyfan 

gynyddu. Mae canlyniadau Pen-y-bont ar Ogwr yn ein rhoi ar safle sy’n uwch na chyfartaledd Cymru 

gyfan ar gyfer y flwyddyn. 

Ni oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i redeg y rhaglen 

Get on Track y llynedd. Rhaglen flaenllaw yw hon a redir gan 

Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly Holmes ac sy’n defnyddio 

athletwyr o’r radd flaenaf fel esiamplau i helpu i weddnewid 

bywydau pobl ifanc sy’n wynebu anfantais ac yn eu hysbrydoli i 

wneud dewisiadau bywyd mwy cadarnhaol. Hon oedd y drydedd 

raglen a redwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chynigiodd gymorth 

Mae Presenoldeb yn Bwysig 

 

Ysgol 

Gynradd 

Ysgol 

Uwchradd 

95.2% 

94.4% 

5ed yng 

Nghymru 

7fed yng 

Nghymru 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kHy%2bY68q&id=DB55ACFA7376C741A8C7D4CAFAD0B2D1AB41E264&thid=OIP.kHy-Y68qA6UfStqR50c7PwHaDt&mediaurl=http://chittagongit.com/images/hands-up-icon/hands-up-icon-3.jpg&exph=426&expw=851&q=hands+up+images&simid=608031964242251286&selectedIndex=30
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mentora i 15 o bobl ifanc agored i niwed gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal a roddodd sgiliau 

newydd iddynt i’w helpu tuag at gyflogaeth. 

Bydd deddf newydd ar waith yn 2019-20 i ddiwygio addysg ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion 

dysgu ychwanegol. Er mwyn bod yn barod ar gyfer y ddeddf newydd, sefydlwyd bwrdd prosiect 

gennym i ystyried cynllunio trosiannol rhwng lleoliadau addysg, allan o addysg ac i mewn i ofal 

cymdeithasol a bywyd fel oedolyn. Mae’r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r awdurdod lleol, 

ysgolion, sefydliadau addysg bellach, y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, Cymorth Cynnar, Gyrfa 

Cymru a Diogelu, yn ogystal â chynrychiolwyr rhieni. Cynhaliwyd dadansoddiad i fapio a dod o hyd 

i fylchau o ran dysgwyr agored i niwed mewn addysg ôl-16 a oedd yn canolbwyntio ar yr hyn a oedd 

yn gweithio’n dda hyd at ddarganfod y bylchau yn y ddarpariaeth. Mae protocol pontio yn cael ei 

ddatblygu ar gyfer plant a phobl ifanc 0-25 oed yn cael ei ddatblygu yn seiliedig ar y canfyddiadau 

hyn. Un enghraifft arall o arloesi oedd sicrhau cyllid ar gyfer interniaethau â chymorth yn arwain at 

gyflogi pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. Bwriedir i’r interniaethau hyn ddatblygu sgiliau 

unigolyn ac i gyflogwyr ystyried y grŵp hwn o ddarpar weithwyr. Parhaodd trafodaethau gyda 

Choleg Penybont ynghylch ymgysylltu â’r prosiect interniaeth â chymorth cenedlaethol. Fodd 

bynnag, nid yw’r cynnydd cyffredinol ar gyfer y gweithgarwch hwn yn digwydd ar y cyflymder a 

ddisgwyliwyd a chymhlethwyd hyn gan y ffaith fod cynllun cenedlaethol yn rhedeg ochr yn ochr ag 

agenda lleol. 

Parhawyd i fwrw ymlaen â’r Strategaeth Good To Great ar gyfer pobl ifanc sy’n fwy abl a 

thalentog na’u cyfoedion, gan eu helpu i wireddu eu potensial llawn.  

Gan weithio’n agos gyda Chonsortiwm Canolbarth y De, heriwyd 

a chynorthwywyd ysgolion i wella eu cymorth i ddisgyblion mwy 

abl a thalentog. Yn ystod blwyddyn academaidd 2016-2017 

(blwyddyn PI 2017-2018), bu cynnydd da o 3.3% i ganran dysgwyr 

Pen-y-bont ar Ogwr a enillodd 3 chymhwyster safon uwch A-A* 

(rhyw fymryn yn is na’r cyfartaledd). Efallai fod Rhwydwaith Seren, 

sydd â’r nod o gynorthwyo datblygiad disgyblion mwy abl a thalentog i gael eu derbyn i brifysgolion 

fel Rhydychen a Chaergrawnt wedi bod yn ffactor o ran gwella perfformiad ac o ystyried bod y 

lansiad ym Mhen-y-bont ar Ogwr flwyddyn ar ôl awdurdodau eraill, rydym yn bwriadu gwella a gweld 

effaith gadarnhaol bellach yn y dyfodol. 

Cynhaliwyd a chwblhawyd ein hadolygiad i’r cwricwlwm a’r ystadau ysgol ar gyfer addysg 

gynradd, uwchradd ac ôl-16. Rydym yn dal i fod wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu o’r 

radd flaenaf yn y nifer briodol a’r maint priodol o ysgolion yn y mannau gorau o wasanaethu ein 

cymunedau. Cynhaliwyd yr adolygiad hwn gennym i sicrhau y gallem sicrhau’r gwerth gorau am 

arian gan wneud ein hysgolion yn effeithlon a chynaliadwy. Cynhaliwyd astudiaeth ddichonoldeb 

gennym ar amrywiaeth o gynigion a fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus. Bydd ymgynghoriad 

ar 6 chynnig yn amrywio o gadw chweched dosbarth ym mhob ysgol, cymysgedd o uno ysgolion 

chweched dosbarth i fodel trydyddol llawn yn cychwyn tua diwedd blwyddyn ariannol 2018-19. 

Rhagwelir y bydd gweithdai rhyngweithiol yn cael eu cynnal ochr yn ochr ag ymgynghoriad ac 

arolwg ar-lein gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys rhieni a myfyrwyr i sicrhau cynrychiolaeth 

gref gan y rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan unrhyw newid i’r ddarpariaeth. 

  

Pasiwyd 5 neu fwy o 

bynciau TGAU gan 
94.7% o’r holl 

ddisgyblion, o’i 

gymharu â 92.8% y 

llynedd 

 

CANLYNIADAU 

TGAU 2018 

Enillodd 70.6% 

o ddisgyblion bump 

neu fwy o raddau A* 

- C, o’i gymharu â 

67.4% y llynedd 
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Parhawyd i ddatblygu a darparu’r Rhaglen 

Buddsoddi ym  Mhorthcawl i gynyddu 

gwerth twristiaeth yn yr economi, i 

gynyddu cyfleoedd cyflogaeth a busnes a 

datblygu Glannau prysur o weithgareddau  

diwylliannol a chwaraeon. Cymeradwywyd 

canolfan chwaraeon dŵr Porthcawl yn Rest 

Bay gan ein Pwyllgor Rheoli Datblygiadau a 

phan fydd yn cael ei gwblhau yn ystod haf 

2019 bydd y ganolfan chwaraeon dŵr a’r caffi 

yn cynnig cyfleusterau newydd o ansawdd 

uchel ger y traeth baner las arobryn gan sefydlu atyniad cyfoes eiconig sy’n gallu cefnogi a datblygu 

gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn yr ardal. Cymeradwywyd cynlluniau hefyd i ailwampio 

ciosg yr harbwr yn ystod 2018, ochr yn ochr â’r cyfleusterau newydd sydd wedi eu cynllunio ar gyfer 

Marina Porthcawl. 

Ar ôl ymdrechion hirfaith dros y blynyddoedd i fwrw ymlaen ag ailddatblygu Salt Lake, caffaelwyd y 
lesddaliad gennym am £3.3 miliwn i ddatrys yr anghytuno ynghylch datblygu a galluogi gwaith 
cenhedlaeth newydd i elwa tref Porthcawl.  Salt Lake yw’r safle datblygu glannau mwyaf yn y wlad 
ar hyn o bryd ac mae’n debygol o fod yn destun diddordeb mawr gan ddatblygwyr. Bydd unrhyw 
gynllun yn y dyfodol yn ddibynnol ar ategu prosiectau presennol a bod o fudd i’r dref ac ymwelwyr 
hefyd. Mae cyfarfodydd prosiect rheolaidd yn parhau i gael eu cynnal i ganfod y ffordd ymlaen o ran 
dod â datblygiad i’r safle. 
 

Agorwyd Adeilad Jennings eiconig Porthcawl yn 

swyddogol ym mis Medi 2017. Fe’i hadeiladwyd ym 

1832 ac roedd yr adeilad rhestredig Gradd II wedi 

bod yn wag ers 10 mlynedd cyn cael ei ailddatblygu 

gan ABA. Yn ei leoliad hyfryd nesaf at Farina 

Porthcawl, ceir tri busnes bwyd a diod ar lawr daear 

yr Adeilad Jenning a ailddatblygwyd - siop goffi, 

siop pizza a bar cegin a bwyty 5,000 o droedfeddi 

sgwâr yn cynnwys atriwm uchder llawn gan gynnig 

swyddi i bobl leol ac atyniad ymwelwyr i’w 

groesawu. Mae Adeilad Jennings yn rhan bwysig o 

gynlluniau 

parhaus i dyfu twristiaeth, i greu cyfleoedd busnes ac i adfywio 

ardal y glannau a thu hwnt ym Mhorthcawl ac yn ymuno â’r 

marina newydd, amddiffynfeydd môr newydd traeth y dref, 

adferiad adeiladau lleol pwysig trwy’r fenter treftadaeth treflun 

a’r cynlluniau a ysgogwyd yn gymunedol ar gyfer canolfan 

forol.  Cyflawnwyd gwelliannau i lwybrau cerdded, beicio a 

thrafnidiaeth gan gynnwys llwybr beicio 4.5 cilomedr o hyd, 

gan wella’r llwybr arfordirol o Rest Bay i Newton a chysylltu’r 

traeth a chanol y dref. Llwyddodd pob un o’n tri o draethau yn 

Rest Bay, Bae Trecco a Thraeth Coney i gadw eu dyfarniadau 

Amcan Llesiant 1.2: Creu amodau ar gyfer twf a menter 

Gwariant Twristiaeth 
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Baner Las dymunol, ac roedd y Bencampwriaeth Golff Agored Hŷn a gynhaliwyd yng Nghlwb 

Brenhinol Porthcawl yn llwyddiant ysgubol gan ddenu miloedd o ymwelwyr i’r fwrdeistref sirol.   

 

Cyfrannwyd at ddatblygiad y cynllun busnes ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth 

Caerdydd, gyda’r nod o ddod â mwy o fuddsoddiad a rheolaeth economaidd i’r ardal leol. 

Ym mis Chwefror 2017, llofnodwyd Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd gan Ben-y-bont 

ar Ogwr ynghyd â 9 cyngor arall a chymeradwywyd Cynllun Busnes y Fargen Ddinesig gennym ym 

mis Mawrth 2018. Mae’r Fargen Ddinesig yn allweddol i ddod â buddsoddiad a rheolaeth 

economaidd fel y datblygiad eiddo busnes sengl mwyaf yr ymgymerwyd ag ef gan CBSPAO ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae gwaith i sefydlu trefniadau cydweithredol (e.e. ar ddatblygiad metro 

canolog) wedi hen gychwyn ac mae gwaith ar themâu allweddol (fel cronfa buddsoddi mewn tai 

ranbarthol, strategaeth ddigidol sy’n cynnwys Wi-Fi rhanbarthol a data agored a rhaglen sgiliau 

ranbarthol, gan gynnwys mwy o fynediad at brentisiaethau, ymgysylltu ag ysgolion a chronfa 

buddsoddi mewn sgiliau) yn symud yn ei flaen. Hyd at fis Mawrth 2018, mae’r bartneriaeth wedi 

buddsoddi £26.66 miliwn mewn cyfleuster lled-ddargludyddion cyfansawdd a rhagwelir y gallai greu 

4,000 i 5,000 o swyddi ar draws y rhanbarth. 

Cynorthwywyd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr gennym i ddarparu ei gynllun datblygu 

a’i raglen ddigwyddiadau ar gyfer 2017-2018.  Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr wedi 

tyfu dros y 9 mlynedd diwethaf i 800 o aelodau. Mae’r fforwm yn cynnig cyfle i gyfarfod cwsmeriaid 

a chyflenwyr newydd, i ddysgu sgiliau newydd, i rannu arfer gorau, ac i gadw’n gyfredol â’r ffactorau 

gwleidyddol, deddfwriaethol ac economaidd a allai effeithio ar eu busnesau. Yn bwysig, mae 

Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig llais cyfunol i fusnesau lleol o bob maint a sector yn 

y fwrdeistref sirol. Cynhaliwyd amrywiaeth o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn a wnaeth helpu 

cwmnïau lleol i dyfu a ffynnu. Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer yr holl ddigwyddiadau tocyn a 

gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn, fel y Gwobrau Busnes Blynyddol a’r digwyddiad brecwast 

blynyddol, sy’n dangos bod y fforwm yn cael ei gefnogi’n gryf ac yn berthnasol i’r gymuned fusnes 

leol. Cynyddodd nifer y busnesau wedi’u cofrestru ar gyfer TAW/y Cynllun Talu wrth Ennill yn y 

fwrdeistref i 4,600 o’i chymharu â 4,540 yn 2016-17. Yn y dyfodol ac yn seiliedig ar waith ymchwil 

a wnaed mewn ymgynghoriad â’i aelodau, mae grŵp gweithredol yn cael ei sefydlu i gryfhau gallu’r 

fforwm gyda’r nod iddo chwarae mwy o ran mewn strwythurau rhanbarthol fel y Fargen Ddinesig. 

Bydd y strategaeth yn datblygu dros y 2-3 blynedd nesaf. 

 

Enillwyr Gwobrau Busnes 2017 Pen-y-bont ar Ogwr. 

 

 



14 
 

Parhawyd i ddatblygu cynlluniau gwres carbon isel yng Nghwm Llynfi a Thref Pen-y-bont ar 

Ogwr a datblygwyd astudiaeth ddichonoldeb gennym ar gyfer Cynllun Gwres arloesol 

Caerau i fanteisio ar ffynhonnell wres danddaearol naturiol i wresogi cartrefi. 

Os aiff yn ei flaen, prosiect dŵr glofa Caerau fydd y 

cynllun ynni dŵr glofa graddfa fawr cyntaf erioed i gael 

ei greu yn y DU. Mae’r cynllun yn cynnwys defnyddio 

dŵr sydd wedi llenwi hen waith glo tanddaearol 

Caerau fel ffynhonnell ynni geothermol. Gwnaed 

gwaith drilio prawf   yn ystod y flwyddyn ac mae’r 

awgrymiadau cynnar yn galonogol gan fod cyfaint a 

thymheredd y dŵr yn gwneud y cynllun yn bosibl. Y 

cam nesaf yw cwmpasu’r cynllun. Derbyniwyd grant o 

£6.5 miliwn gennym tuag at gynllun £9 miliwn ac mae 

gwaith yn parhau i ddod o hyd i gyfleoedd ariannu 

eraill i lenwi’r bwlch cyllid ar y cynllun i ganiatáu iddo 

fynd yn ei flaen. 

Rhagwelir y gallai cant a hanner o gartrefi gael eu 

cysylltu â’r cynllun i gychwyn, gyda’r potensial i 

gannoedd yn fwy ymuno â’r rhwydwaith yn y dyfodol. 

Bydd gwaith adeiladu yn cychwyn dim ond ar ôl sicrhau’r £9 miliwn cyfan. Cafodd y gymuned leol 

eu cynnwys gennym hefyd trwy eu hysbysu am y prosiect arloesol arfaethedig hwn, a oedd yn 

cynnwys cynnal gweithdai gyda thua 200 o ddisgyblion o chwe ysgol gynradd leol.   

Cwblhawyd y cynllun busnes amlinellol ar gyfer prosiect Rhwydwaith Gwres Tref Pen-y-bont ar 

Ogwr ac ystyriwyd tri opsiwn. Yr opsiwn a ffefrir yw gosod uned gwres a phŵer wedi eu cyfuno 

yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr i wasanaethu’r adeilad hwnnw yn ogystal â Neuadd 

Fowlio Pen-y-bont ar Ogwr, y Swyddfeydd Dinesig a datblygiad newydd Sunnyside sy’n cael ei 

adeiladu gan Linc Cymru. Bydd achos busnes llawn yn cael ei ddatblygu nawr i sicrhau y gall y 

farchnad ddarparu’r prosiect yn unol â phrisiadau. Mae ymdrech weithredol yn cael ei gwneud i 

sicrhau cyllid ar gyfer y cynllun cyfan. 

 

 

 

Parhawyd i fuddsoddi yng nghanol ein trefi i wella cyfleusterau presennol a darparu 

cyfleusterau newydd, gan gynnwys cynlluniau yn Harbwr Porthcawl, Maesteg a Phen-y-

bont ar Ogwr.  Cymerwyd cam sylweddol arall yn ystod 2017-18 tuag at ailddatblygiad gwerth 

£5.5 miliwn o Neuadd y Dref Maesteg mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. 

Dyfarnodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri bron i £100,000 i’r prosiect fel y gellid cwblhau amrywiaeth 

o waith paratoi pwysig yn barod ar gyfer y cais hollbwysig nesaf am gyllid a fydd yn cael ei 

gyflwyno yn 2019. Nododd gwaith yn ystod y flwyddyn yr angen i waith atgyweirio ac adfer 

sylweddol gael ei wneud i sicrhau dyfodol yr adeilad. Mae cynigion ar gyfer gwella awditoriwm y 

llawr cyntaf a chreu llyfrgell fodern a hyblyg yn y neuadd farchnad bresennol ymhellach. Mae 

agweddau eraill ar y cynllun, fel estyniad i gynnig mynedfa newydd, cylchrediad a chyfleusterau 

masnachol (caffi, bar) a stiwdio fodern i gynyddu cyfleoedd masnachol yn cael eu hasesu’n 

ariannol. 

Amcan Llesiant 1.3: Creu canol trefi llwyddiannus 
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Parhaodd buddsoddiad yng Nghanol Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod 2017-18 gan ddymchwel 

11 Stryd Nolton. Bydd Coastal Housing Group mewn partneriaeth â ni yn buddsoddi £1.8 miliwn 

mewn datblygiad a fydd yn cynnwys 10 o unedau tai fforddiadwy newydd a 310 m2 o arwynebedd 

llawr masnachol. Gwnaed rhagor o gynnydd yn ystod y flwyddyn ar gynllun gwerth £7 miliwn 

posibl i ddisodli Adeiladau Tŷ Wyndham a Cambria, yn cychwyn yn 2020. Mae’r cynllun ar y 

camau gynnal o gael ei ddatblygu mewn partneriaeth â Coastal Housing, ac os bydd yn digwydd 

bydd yn adfywio’r ardal gyda chyfleusterau cymunedol a masnachol newydd, parc poced a 

chartrefi newydd. Parhaodd gwaith i wneud canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn fwy addas fyth ar 

gyfer beiciau. Gan ddefnyddio cyllid o Raglen Cronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru, 

gwnaed gwelliannau ar hyd Lôn y Bragdy a Stryd yr Angel i’w gwneud yn fwy addas ar gyfer 

beicwyr. Parhaodd ymgynghori anffurfiol pellach ar gael gwared ar barth cerddwyr yng nghanol 

tref Pen-y-bont ar Ogwr gan ddyrannu £60,000 i wneud gwaith dylunio ar sut y gallai’r cynllun 

edrych.   

Cwblhawyd datblygiad blaenllaw Rhiw 
Gateway yn llawn yn ystod 2017-18. Mae’r 
datblygiad yn cynnwys maes parcio aml-
lawr 242 lle modern, 28 o fflatiau fforddiadwy 
gyda lle parcio penodedig, a chlwb iechyd ar 
y llawr daear. Ariannwyd y prosiect gwerth 
£10 miliwn gyda thua £5.7 miliwn gan 
Lywodraeth Cymru, ynghyd â chyfraniadau 
gennym ni, Coastal Housing Group a Grant 
Tai Cymdeithasol. Mae’r cynllun wedi ein 
helpu i gynhyrchu twf economaidd trwy 
annog pobl i fyw yng nghanol y dref, 
cynyddu nifer y siopwyr, helpu i gefnogi’r 
economi gyda’r nos ac ysbrydoli busnesau i 
fod yn fwy arloesol. 
 

Rydym wedi dechrau uwchraddio’r ‘traeth tarmac’ enwog ym Mhorthcawl, gyda chyfraniad o £2.2 

miliwn gan Lywodraeth Cymru tuag at y cynllun gwerth £3 miliwn. Yn unol â’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy, cytunwyd ar waith yn ystod 2017-18 

i gael gwared ar y traeth tarmac 30 mlwydd oed 

a gosod amddiffynfa fôr fwy deniadol a chryfach.  

Cynhaliwyd sesiynau galw heibio ym mis 

Chwefror, ar ddechrau’r prosiect blwyddyn o hyd, 

i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun i 

drigolion ac ymwelwyr. Mae’r terasau concrit lliw 

tywod a gastiwyd ymlaen llaw wedi cael eu 

dylunio i sicrhau bod nerth y tonnau cyn lleied â 

phosibl gan amddiffyn y Rhodfa, busnesau a tua 

260 o gartrefi am flynyddoedd i ddod. Bydd y 

dyluniad grisiau newydd yn sicrhau cyn lleied â 

phosibl o erydu arfordirol gan greu amddiffynfa fôr ddeniadol i drigolion lleol ac ymwelwyr ei 

mwynhau.    

Dechreuasom lobïo llywodraeth y DU yn ystod 2017-18 i’n caniatáu i ymgymryd â chynnig cynllun 
dylunio i ddisodli’r groesfan reilffordd ym Mhencoed gyda phont ffordd wedi ei hail-fodelu. Byddai 
hyn yn caniatáu i dir na ellir ei ddefnyddio ar hyn o bryd ar ochr orllewinol y rheilffordd gael ei 
gyflwyno ar gyfer datblygiad gan arwain at fanteision economaidd amlwg. Byddwn yn parhau i 
fonitro a bwrw ymlaen â hyn yn ystod 2018-19 a thu hwnt.   
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Mae’r Amcan Llesiant hwn yn cyfrannu at y Nodau Llesiant canlynol  

 

MESUR CYNNYDD YN ERBYN AMCAN LLESIANT 1 – CEFNOGI ECONOMI 

LWYDDIANNUS 

Sylwer: ar gyfer ein holl fesurau canlyniadau, mae rhai o’r dangosyddion yn mesur canlyniadau 
hirdymor yr ydym yn dymuno eu cyflawni ar gyfer ein dinasyddion a bydd ein gwasanaethau yn 
cyfrannu atynt. Nid yw’r dangosyddion canlyniadau hirdymor yn briodol ar gyfer targedau penodol, 
a dyna pam y defnyddir “cynnydd” neu “gostyngiad”. Mae’n cymryd amser i gasglu data ar gyfer y 
rhain ac felly rydym yn defnyddio’r data diweddaraf sydd ar gael ar gyfer adrodd. Sylwer hefyd bod 
rhai o’r data ar gyfer 2017-18 yn rhagarweiniol ac nad ydynt wedi eu dilysu eto. 
 
Mae’r saeth duedd yn cyfeirio at y tuedd gwelliant. Bydd tuedd gwelliant yn dangos saeth at i fyny. 
   
 

Allwedd: = perfformiad gwell 
neu orau posibl 

 = perfformiad wedi 
dirywio 

   = perfformiad wedi aros yr un 
fath 

                                                          
Nod - Helpu pobl leol i ddatblygu sgiliau a manteisio ar gyfleoedd i lwyddo ac i ymestyn y 

llwyddiant hwnnw i bob cymuned yn y Fwrdeistref Sirol 

Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirion
eddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirio
neddol 
2017-
18 

Tuedd  

Cyfartal
edd 

Cymru 
2017-18 

Nifer y cyfranogwyr yr ydym yn disgwyl gweithio 
gyda hwy dan Pontydd i Waith (Hoffem weld mwy) 253 134 201  Amh. 

Nifer y prentisiaethau a hyfforddeiaethau a) sy’n 
cael eu creu gan gontractwyr allanol yn rhan o 
raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a phrosiectau eraill 
a arweinir gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr; a b) a 
dderbynnir gan bobl sy’n byw ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr. (Hoffem weld mwy) 

(a) 4 
 
 

(b) 3 

(a) 4 
 
 

(b) 2 

(a) 6 
 
 

(b) 2 

 
 
 
 

Amh. 
 
 

Amh. 

Nifer y prentisiaethau sydd ar gael ar draws y 
sefydliad.(Hoffem weld mwy) 8 15 31 

 
 

Amh. 

Cyfradd (%) y prentisiaethau a dderbynnir gan 
blant sy’n derbyn gofal. (Hoffem weld mwy) 

Dangosy
dd 

Newydd 
ar gyfer 
17-18 

I bennu 
llinell 

sylfaen 
0 Amh. Amh. 
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Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirion
eddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirio
neddol 
2017-
18 

Tuedd  

Cyfartal
edd 

Cymru 
2017-18 

Canran y plant sy’n byw mewn aelwydydd lle nad 
oes unrhyw un yn gweithio (Hoffem weld llai) 

19.4% 

Ddim yn 
addas ar 

gyfer 
pennu 
targed 

14.9%  13.9% 

Sylw: Y ffigur (14.9) yw’r data diweddaraf sydd ar gael, a gyhoeddwyd ar 13/12/17. Dyma’r data ar gyfer 2016. Nid 
yw’r data ar gyfer blwyddyn galendr 2017 ar gael tan fis Tachwedd 2018. 

                         

 

Mesurau Addysg - (Mae ffigurau ar gyfer cyflawniad addysgol yn ymwneud â’r flwyddyn 

academaidd flaenorol ac mae canlyniadau gwirioneddol wedi cael eu cynnwys lle nodir 

hynny) 

Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirione
ddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirione
ddol 
2017-18 

Tuedd  

Cyfartal
edd 

Cymru 
2017-18 

Y ganran o’r ymadawyr Blwyddyn 11 o 
ysgolion yn yr Awdurdod a adnabuwyd fel rhai 
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant yn Ystadegau Arolygon 
Cyrchfannau Blynyddol Gyrfa Cymru (Hoffem 
weld llai) 

1.5% 2.8% 1.7%  1.6% 

Y ganran o’r ysgolion sy’n bodloni’r Mesur 
Dysgu a Sgiliau o ran y pynciau a gynigir yng 
Nghyfnod Allweddol 4 ac ar ôl 16  
(Hoffem weld mwy) 

100% 100% 100%  Amh. 

Sgôr pwyntiau cyfartalog TAG ar gyfer 
dysgwyr 17 oed (Hoffem weld mwy) 806 820 695  731 

Sylw: Mae’r gostyngiad hwn i’r sgôr pwyntiau ehangach cyfartalog yn adlewyrchu nifer o newidiadau i 
ddarpariaeth Lefel 3 ledled Cymru, sef cyflwyno manylebau Safon Uwch newydd, cyflwyno’r Fagloriaeth 
Cymru uwch diwygiedig a graddio cysylltiedig a newid patrymau mynediad ymhlith myfyrwyr. Mae canlyniad 
2017 yn bwynt meincnod newydd. 

Y ganran o’r disgyblion Safon Uwch sy’n 
cyflawni’r Trothwy Lefel 3 (Hoffem weld mwy) 

98.3% 99% 98.1%  97.1% 

Sylw: Mân-ostyngiad ond yn uwch na chyfartaledd Cymru.  

Y ganran o’r disgyblion Safon Uwch sy’n 
ennill 3 gradd A*-A (Hoffem weld mwy) 6.1% 10% 9.4%  10.5% 

Sylw: Methwyd y targed ond mae’r perfformiad yn well.  

Y ganran o’r disgyblion 15 oed, ar y 31 Awst 
blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr 
awdurdod lleol a gyflawnodd y Trothwy Lefel 
2 gan gynnwys TGAU gradd A* - C mewn 
Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg a 
mathemateg (Hoffem weld mwy) 

61.7% 63.2% 53%  54.6% 

Sylw: Gostyngodd cyfartaledd Pen-y-bont ar Ogwr a Chymru oherwydd y newidiadau cenedlaethol i 
fanylebau cymwysterau, ac ni ellir cymharu perfformiad â blynyddoedd cynt. 
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Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirione
ddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirione
ddol 
2017-18 

Tuedd  

Cyfartal
edd 

Cymru 
2017-18 

Maint y bwlch mewn cyrhaeddiad addysgol 
rhwng disgyblion 15+ sydd â hawl i brydau 
ysgol am ddim a’r rhai nad oes ganddynt hawl 
(wedi’i fesur yn ôl y dangosydd Lefel 2 
cynhwysol) (Hoffem weld llai) 

32.5%                                                                  30.1% 29.1%  32.4% 

*Mae’r targed sefydlog yn adlewyrchu ein gwybodaeth am gohort y flwyddyn honno. 

Nod - Creu amodau ar gyfer twf a menter 

Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirione
ddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirione
ddol 
2017-18 

Tuedd  

Cyfartal
edd 

Cymru 
2017-18 

Nifer y busnesau sydd wedi’u cofrestru ar 
gyfer TAW/TWE yn y fwrdeistref (Hoffem weld 
mwy) 

4,540 4,541 4,600  Amh. 

Y ganran o’r boblogaeth o oedran gweithio 
sydd mewn gwaith (Hoffem weld mwy) 69.6% 69.7% 71.3%  72.7% 

Nod - Creu canol trefi llwyddiannus 

Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirione
ddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirion
eddol 
2017-18 

Tuedd  

Cyfartal
edd 

Cymru 
2017-18 

Cyfanswm gwariant blynyddol gan dwristiaid 
(Hoffem weld mwy) 

£313.02 
miliwn 

£319.28 
miliwn 

£344.23 
miliwn 

 Amh. 

Nifer yr ymwelwyr â chanol trefi (nifer yr 
ymwelwyr ar gyfer Pen-y-bont, Porthcawl) 
(Hoffem weld mwy) 

Pen-y-
bont ar 
Ogwr 

7,971,331 

Pen-y-bont 
ar Ogwr       

6,000,000 

Pen-y-
bont ar 
Ogwr 

8,520,14
3 

 

Amh. 

Porthcawl 
5,055,306 

Porthcawl 
4,300,000 

Porthcaw
l 

4,747,20
3 

 

Nifer y safleoedd gwag yng nghanol trefi 
(Hoffem weld llai) 

Pen-y-
bont ar 
Ogwr 

67 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 

55 

Pen-y-
bont ar 
Ogwr 

66 

 

Amh. Maesteg 
9 

Maesteg 
19 

Maesteg 
9 

 

Porthcawl-
10 

Porthcawl 
17 

Porthcaw
l 

10 
 

Sylw: Ceir tuedd genedlaethol o eiddo gwag cynyddol yng nghanol trefi felly mae cynnal lefel bresennol yr 
eiddo gwag yn ein trefi yn gyflawniad arwyddocaol. 

Nifer yr unedau preswyl yng nghanol tref Pen-
y-bont sydd wedi:  
(a) cael caniatâd (Hoffem weld mwy) 

(a) 17 (a) 30 (a) 14  Amh. 

Sylw: Ni chyrhaeddwyd y targed oherwydd y ffaith bod y rhan fwyaf o ganol y dref mewn ardal llifogydd C2. 
Ni chefnogir datblygiadau fel llety preswyl, hyd yn oed ar lefel uchel. 
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(b) cael eu cwblhau (Hoffem weld mwy) (b)  28 (b)  14 (b)  0  Amh. 

Sylw: Mae sawl cynllun wrthi’n cael eu cwblhau ar hyn o bryd ond nid yw’r un ohonynt wedi cyrraedd y cam 
lle gall meddiannaeth fuddiol ddigwydd. 

Gwerth ariannol prosiectau adfywio canol trefi 
a ariannwyd â chyllid allanol sy’n mynd 
rhagddynt/ wrthi’n cael eu datblygu (Hoffem 
weld mwy) 

£31.54 
miliwn 

£16 miliwn 
£21.25 
miliwn 

Amh. Amh. 
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Amcan Llesiant 2 

Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol  
Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym ym mis Ebrill 2016. Nod y 

Ddeddf yw gwella llesiant pobl sydd angen gofal a chymorth, a’u gofalwyr. Mae hon, ynghyd 

â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015), yn hybu egwyddorion datblygiad 

cynaliadwy amrywiaeth o wasanaethau ataliol, sydd ar gael yn y gymuned ac sydd â’r nod o 

hybu cydnerthedd a lleihau’r angen am gymorth ffurfiol wedi ei drefnu. Rydym yn gweithio i 

gynorthwyo dinasyddion presennol Pen-y-bont ar Ogwr gan wneud yn siŵr pan fyddwn yn 

gwneud penderfyniadau ein bod yn cymryd i ystyriaeth yr effaith y gallent ei chael ar bobl 

sy’n byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol. 

 

Parhawyd i newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau a chymorth i bobl ym Mhen-y-

bont ar Ogwr. Parhawyd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth da i’n trigolion fel eu bod 

wedi eu paratoi’n well i reoli sefyllfaoedd eu hunain ac y gallai gwasanaethau’r Cyngor 

ganolbwyntio ar y rhai yn y mwyaf o angen. Rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i helpu’r 

mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau ac yn ymroddedig i weithio gyda’r trydydd sector 

a’r sectorau dielw a phreifat i gynorthwyo cymunedau i ddatblygu eu dulliau eu hunain o 

ymdrin â materion lleol a diwallu anghenion pobl yn y cymunedau hynny. 

 

Sut oedd ein perfformiad yn 2017-18 i fodloni ein hamcanion llesiant a 

chyflawni canlyniadau gan helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol? 
 
 
 
 
 
 
 
Parhawyd i wella’r ffyrdd y mae’r Cyngor yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth da i’r 

cyhoedd, gan gynnwys cynyddu’r cymorth sydd ar gael trwy ein cydgysylltwyr cymunedol 

lleol. Un o’n nodau allweddol oedd gwella’r ffordd yr 

oeddem yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i’r 

cyhoedd, ac roeddem hefyd eisiau cynyddu’r cymorth 

sydd ar gael i bobl trwy gynyddu cymorth cymunedol a 

fydd yn cynorthwyo pobl heb iddynt orfod dod i mewn i 

wasanaethau cymdeithasol statudol.  

Mae ein gwefan wedi ei chysylltu â gwefan DEWIS Cymru 

erbyn hyn, gan roi mynediad haws i ddinasyddion at 

wybodaeth am sefydliadau gofal cymdeithasol a llesiant a 

all ddarparu’r cymorth sydd ei angen arnynt. Gweithiwyd i 

sicrhau y gall ein holl wasanaethau weithio gyda’i gilydd i 

ddarparu cymorth di-dor i blant agored i niwed. I’r perwyl 

hwnnw, cafodd gwybodaeth lefel uchel am wasanaethau 

Cymorth Cynnar ei chynnwys ar wefan DEWIS, ynghyd â 

gwybodaeth am y gwasanaethau cymunedol a gwirfoddol 

sydd ar gael yn rhan o’r cynnig Cymorth Cynnar ehangach 

i blant, pobl ifanc a theuluoedd. 

Amcan Llesiant 2.1: Rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl o ran pa gymorth y 

maent yn ei gael trwy ddarparu mynediad cynnar at gyngor a gwybodaeth  
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Parhaodd gwaith yn ystod blwyddyn 17-18 i ddatblygu MASH (Canolfan Ddiogelu Amlasiantaeth) 

sy’n cynnwys gweithwyr o feysydd Gofal Cymdeithasol i Blant, Addysg, Heddlu De Cymru, Tai, 

Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau, y Gwasanaeth Prawf, Cymorth Cynnar, y Cwmni 

Adsefydlu Cymunedol a gwasanaethau Iechyd. Canolbwyntiwyd ein hymdrechion ar alinio prosesau 

busnes a gweithredu, gan fynd i’r afael â materion TGCh, sefydlu protocolau rhannu gwybodaeth a 

chytuno ar leoliad staff. Lansiwyd MASH ym mis Ebrill 2018 ac mae wedi ei leoli yn Ravens Court 

ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’r model gwasanaeth hwn yn ein galluogi i weithio gyda’n gilydd yn 

fwy effeithiol ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed. 

Parhaodd y Pwynt Mynediad Cyffredin ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu cyngor, 

gwybodaeth a chymorth fel rhan annatod o’u cysylltiad â phobl sy’n gofyn am gymorth. Er mwyn 

gwella ei hygyrchedd ymhellach, rydym yn gweithio i ehangu’r opsiynau platfform i bobl â namau ar 

eu golwg. Ni wnaeth 89% o oedolion a dderbyniodd gyngor a chymorth gan y gwasanaeth 

gwybodaeth, cyngor a chymorth gysylltu â’r gwasanaeth eto am 6 mis. 

Parhaodd Cydgysylltwyr Cymunedol lleol i gynnig gwasanaeth yn 3 

o ardaloedd cymoedd y fwrdeistref gan helpu pobl i ddatblygu eu 

cryfderau, eu llesiant a’u cydnerthedd trwy greu cysylltiadau â 

rhwydweithiau ac adnoddau lleol. Derbyniwyd 116 o atgyfeiriadau 

ganddynt yn ystod 2017-18. Mae un agwedd ar eu gwaith wedi 

arwain at symud cymorth i bobl o ofal a reolir i gymorth mwy lleol a chymunedol, sy’n ddull cost-

effeithiol a ryddhaodd gwerth £216,000 o amser gwaith cymdeithasol i gefnogi gofynion eraill. 

Parhawyd i gynnwys defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chymunedau yn y gwaith o 

ddatblygu a chomisiynu gwasanaethau. Edrychwyd ar fodelau gofal cyd-gynhyrchu, parhawyd 

gyda’r prosiect Ail-fodelu Gofal Preswyl a datblygiad y Strategaeth Gofalwyr. Cynhaliwyd gweithdy 

diwrnod llawn gyda gofalwyr, y rhai y maent yn gofalu amdanynt, a’u darparwyr gofal. Cynhaliwyd 

tri Grŵp Ffocws arall lle gwnaed gwaith wedi’i dargedu gyda phob un o’r grwpiau hyn. 

Er mwyn sicrhau cyn lleied â phosibl o bryderon ynghylch trosglwyddo trigolion presennol i’r 

cynlluniau gofal ychwanegol newydd, cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori drwy’r 

flwyddyn gyda thrigolion sy’n cael eu heffeithio, teuluoedd a staff rheng flaen. O ganlyniad, 

llwyddodd y gwasanaeth i reoli pob cwestiwn ac unrhyw bryderon ar sail barhaus. Fe’u hataliwyd 

rhag gwaethygu trwy ddarparu gwybodaeth a sicrwydd, a nodi ac ymdrin ag unrhyw broblemau 

posibl. 

Arolygwyr 430 o blant a 1292 o oedolion 

gennym ym mis Medi 2017 ar eu barn am y 

cymorth a’r gwasanaethau yr oeddent yn eu 

derbyn gennym o ran gofal cymdeithasol. 

Arolygon a ddatblygwyd gan Lywodraeth 

Cymru oedd y rhain a bydd eu hymatebion 

yn cyfrannu at ddatblygiadau yn y dyfodol. 

Rhannodd nifer o bobl eu straeon personol 

eu hunain gyda ni hefyd am sut y mae’r 

newid dull gan weithwyr gofal cymdeithasol 

proffesiynol wedi rhoi mwy o reolaeth iddynt 

dros eu gofal ac wedi gwella eu llesiant eu 

hunain. O ganlyniad, rydym wedi llwyddo i 

ddatblygu llyfrgell o straeon ac astudiaethau 

achos digidol y gallwn eu defnyddio i 

gynorthwyo dysgu ac arfer myfyriol.   

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZq-nZx9jcAhUiyYUKHZgnApMQjRx6BAgBEAU&url=https://dmacmedia.ie/blog/drive-customers-to-your-store-in-real-time/&psig=AOvVaw0izsL5hLyVKoTRog9K3tQp&ust=1533649329053789
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Gweithredwyd model gwasanaeth preswyl 52 wythnos newydd gennym ar gyfer plant a 

phobl ifanc anabl a arweiniodd at agor uned breswyl newydd, Harwood House, yn Ysgol 

Heronsbridge. Bu’n rhaid lleoli unrhyw blant a oedd angen cymorth helaeth mewn darpariaeth 

ddrud y tu allan i’r sir cyn creu’r cyfleuster newydd. Mae hyn bellach yn galluogi plant a phobl ifanc 

ag anghenion cymhleth i dderbyn cymorth drwy’r flwyddyn gan weithwyr cymorth penodol yn eu 

cymuned leol ac yn cynnig y sefydlogrwydd a’r parhad sydd mor hanfodol bwysig ym mywyd 

unigolyn ifanc. Nid yn unig y mae’r gwasanaeth arloesol hwn yn hybu llesiant y plentyn trwy sicrhau 

bod parhad gofal hirdymor, mae hefyd yn cynorthwyo’r teuluoedd trwy alluogi iddynt gymryd rhan 

barhaus ym mywyd eu plant. Mae hefyd yn ddefnydd mwy effeithiol o gyllid y Cyngor gan ei fod yn 

cael gwared ar yr angen i symud plant allan o’r sir i ddod o hyd i gymorth arbenigol, a all fod yn 

gostus. 

Parhawyd i weithio ar sefydlu model newydd o 

ddarpariaeth breswyl ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n 

derbyn gofal. Yn rhan o Brosiect Ail-fodelu Preswyl y 

Plant, crëwyd ffrwd waith ar y cyd yn cynnwys cydweithwyr 

o’r adran Tai a Chefnogi Pobl, i ddatblygu model newydd 

o wasanaethau llety, gan gynnwys opsiwn byw â chymorth 

‘symud ymlaen’ y gall y rhai sy’n gadael gofal fanteisio 

arno ac a fydd yn galluogi cam i lawr tuag at fyw’n 

annibynnol. Bydd hyn yn cynnwys creu uned cymorth 

dwys tymor canolig a chanolfan lleoli ac asesu â’i staff 

therapiwtig ei hun. Ar ôl ei hail-fodelu, bydd y ganolfan yn 

Newbridge House ar agor i blant a phobl ifanc 11-17 oed 

ac yn cynnwys pedwar gwely tymor byr/asesu a dau wely 

achosion brys yn unig. Er mwyn gwella ymhellach sut y 

gall yr amrywiaeth o wasanaethau gydweithio i gadw plant 

allan o ofal yn ddiogel, cynhaliwyd adolygiad annibynnol o’r llwybr rhwng Cymorth Cynnar a 

gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i blant. 

Gweithiwyd yn agos gyda staff a defnyddwyr gwasanaeth i gwblhau model newydd o 

wasanaeth pontio i helpu plant anabl i symud yn ddidrafferth i fod yn oedolion. Mae’r 

gwasanaeth ar gael i 78 o bobl ifanc rhwng 14 a 25 mlwydd oed ag amrywiaeth eang o anghenion 

cymorth. Mae datblygu gwasanaeth o’r fath wedi bod yn anodd, ond mae’r egwyddorion y mae’n 

seiliedig arnynt a’r gwasanaethau y bydd yn eu darparu wedi eu cytuno ac mae’r tîm i ddarparu’r 

rhain yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Rhagwelir y bydd y Prosiect Pontio prawf presennol yn 

parhau trwy 2018 – 19 gyfan cyn cael ei adolygu ac, os bydd yn llwyddiannus, ei gyflwyno.  

Gweithiwyd gydag aelwydydd a phartneriaid er mwyn helpu i atal digartrefedd, gan gynnwys 

cynorthwyo’r rhai sy’n gadael gofal i ddod o hyd i lety priodol. Comisiynwyd gwasanaeth 

ymyrraeth gynnar newydd gennym, o’r enw "Early Doors", a alluogodd landlordiaid sector preifat y 

mae eu tenantiaid yn derbyn cymorth gan ein gwasanaethau i gysylltu â’r darparwr cymorth yn haws 

ar gam cynnar pan fydd eu tenantiaid yn dechrau cael anawsterau yn talu eu rhent. Nod y 

gwasanaeth yw darparu cymorth dwys cofleidiol i’r tenant gan gynnig cyngor, cymorth a 

chefnogaeth, gyda’r nod o atal achos posibl o droi allan. 

Amcan Llesiant 2.2: Lleihau’r galw trwy fuddsoddi mewn rhaglenni 

wedi’u targedu i roi cymorth ac ymyrryd yn gynnar 

Plant sy’n derbyn gofal 

 

Lleihad o 6 i 384 ym mis 

Mawrth 2018 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g8%2buTUPr&id=D87CA70CC3D6B8566170ED8A62BC73F518008E7B&thid=OIP.g8-uTUPr29Atvp6-VR29OAHaHa&mediaurl=http://www.clker.com/cliparts/M/X/E/o/Y/8/population-hi.png&exph=600&expw=600&q=population&simid=608012203115087478&selectedIndex=1&qpvt=population
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Cytunwyd gennym hefyd i gynorthwyo pobl ifanc sy’n gadael gofal trwy eu heithrio o dalu treth 

gyngor tan eu bod yn 25 mlwydd oed. Mae gwaith ymchwil wedi dangos bod y rhai sy’n gadael gofal 

yn arbennig o agored i ddyled treth gyngor. Pan fydd unigolyn ifanc yn gadael gofal ac yn symud i 

lety annibynnol, mae’n dechrau rheoli ei gyllideb ei hun yn llawn am y tro cyntaf, yn aml heb gymorth 

teulu neu addysg neu brofiad ariannol blaenorol i’w helpu i ymdopi â hyn. Gall yr hyn a all ddechrau 

fel mynd rhyw fymryn ar ei hôl hi waethygu’n gyflym iawn i lawer o’r rhai sy’n gadael gofal i godi 

gŵys a chamau gorfodi yn cael eu cymryd. Bwriedir i’r cam gynnig help llaw wrth iddynt ddysgu i 

ddod yn fwy hunanddibynnol a gallu byw’n annibynnol.  

Comisiynwyd gwasanaeth sy’n darparu llety dros dro â chymorth hefyd. Mae’n cynnig llety i bobl 

ddigartref gan gynnwys y rhai sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau y maent yn dymuno 

eu goresgyn. Gweithiwyd hefyd i fynd i’r afael ag effeithiau andwyol tywydd yr hydref a’r gaeaf ar 

bobl sy’n cysgu ar y stryd a phobl ddigartref. Dechreuodd y prosiect lle llawr mynediad uniongyrchol 

yn Kerrigan (Gwalia) ym mis Tachwedd gan gynnig llety i 16 o bobl yn ystod eira’r gaeaf. 

Cynyddwyd ymgysylltiad partneriaid, gan gynnwys ysgolion, â’r defnydd o brosesau 

Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd (JAFF) a’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF), sydd â’r nod o 

sicrhau bod anghenion yn cael eu nodi’n gynnar a 

chymorth yn cael ei ddarparu i blant a theuluoedd. 

Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol bob blwyddyn i nifer 

y teuluoedd sy’n cael eu hatgyfeirio i brosesau JAFF/TAF. 

Canolbwyntiwyd yn ystod 2017-18 ar weithio gydag 

asiantaethau eraill i wella effeithiolrwydd gwasanaethau. 

Cryfhawyd trefniadau partneriaeth gan gyflwyniad y MASH, 

ynghyd â threfniant cam i fyny/cam i lawr cadarn sy’n 

targedu cymorth ar y lefel angenrheidiol, ac mae wedi 

cynnig cymorth di-dor ac wedi cynorthwyo ein hymateb i 

bryderon Amddiffyn Plant. 

Ceir cydnabyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd a dylanwad 

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a’i heffaith ar 

lesiant pobl. Sefydlwyd cynllun peilot Profiadau Niweidiol yn 

ystod Plentyndod mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru. 

Gwelwyd cynnydd i nifer y teuluoedd a fanteisiodd ar gymorth ar gam cynnar yn sgil y cynllun peilot, 

lle na fyddent wedi gallu gwneud hynny gynt. Yn seiliedig ar y cynllun treialu hwn, mae Profiadau 

Niweidiol yn ystod Plentyndod wedi eu hymwreiddio yn y Cynllun Llesiant ar gyfer Pen-y-bont ar 

Ogwr erbyn hyn.  

Sicrhawyd gennym bod yr holl wasanaethau sydd ar gael yn gweithio’n well gyda’i gilydd i 

ddarparu cymorth di-dor i blant agored i niwed, 

pan fo’i angen, a’u hatal rhag gorfod derbyn 

gofal. Cwblhawyd adolygiad o’r gwasanaeth 

Cysylltu Teuluoedd a sicrhawyd cyllid i ehangu ei 

gylch gwaith. Cyflwynwyd Tîm Ymateb Cyflym 

newydd gan gydnabod bod adegau pan fo plant a 

theuluoedd angen cymorth ar unwaith i atal 

problemau rhag gwaethygu. Darperir cymorth dwys 

o dri neu bedwar ymweliad yr wythnos am hyd at 

chwe wythnos, gan gynnwys yn gynnar yn y bore, 

fin nos ac ar benwythnosau. Y prif nod yw atal plant 

rhag gorfod derbyn gofal neu eu galluogi i 
Susan Cooper, y Cynghorydd Phil White a staff y 

Gwasanaethau Cymdeithasol yn nodi Wythnos  

Diogelu Genedlaethol 

Atgyfeiriwyd 2,490 o 

blant a theuluoedd i’r 

broses JAFF/TAFF y llynedd. 

Cafodd 74% 
ganlyniad llwyddiannus 

(gwell na’r targed) 
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ddychwelyd adref at eu teulu yn dilyn cyfnod mewn gofal. Gweithiodd y gwasanaeth gyda 68 o 

deuluoedd ers cychwyn y gwasanaeth ym mis Awst 2017. 

Nodwyd yr Wythnos Diogelu Genedlaethol gennym gyda’r neges bod ‘Diogelu yn fusnes i bawb’. 

Ar draws y Cyngor, rydym wedi nodi unigolion sy’n cael eu galw’n Hyrwyddwyr Diogelu 

Corfforaethol. Hefyd, yn unol â’n dull ‘Un Cyngor’, daeth modiwl e-ddysgu ar ddiogelu yn orfodol i 

holl staff CBSPAO. 

 

 

 

Gweithiwyd gyda phartneriaid ac ysgolion i 

gynorthwyo gofalwyr trwy ddarparu’r wybodaeth, 

y cyngor a’r cymorth priodol.   Mynychodd 164 o 

ofalwyr a rhanddeiliaid eraill ddigwyddiadau creu 

gweledigaeth a gweithdai dilynol yn ystod 2017-18, i 

ddatblygu ein cydweledigaeth o sut y dylai 

gwasanaethau i ofalwyr edrych. Yn ystod y flwyddyn, 

darparodd Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr 

gymorth  i dros 1516 o ofalwyr a chwblhaodd 201 o 

Asesiadau Gofalwyr sy’n Oedolion a 48 o Asesiadau Gofalwyr Ifanc. Cynhaliwyd digwyddiadau 

gwybodaeth i ofalwyr gennym yn ystod Wythnos Gofalwyr 2018 yn Ysbyty Tywysog Cymru, y 

Swyddfeydd Dinesig a Chanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, lle cawsom sgyrsiau â 104 o bobl.                         

Comisiynwyd Gweithredu dros Blant gennym i weithio mewn ysgolion yn cynorthwyo gofalwyr ifanc 

trwy sicrhau bod staff yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau i ofalwyr ifanc a’u hanghenion cymorth. Roedd 

y digwyddiadau yn cynnwys gwasanaethau ysgol gyfan, sesiynau 1:1 gyda gofalwyr ifanc a 

sesiynau Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) i godi ymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc ymhlith 

pobl ifanc. Gweithiodd Gweithredu dros Blant mewn 10 ysgol gynradd a 7 ysgol uwchradd; 

cymerodd 2700 o ddisgyblion ran mewn gwasanaethau ysgol a chymerodd 150 o ddisgyblion ran 

mewn gwersi ABCh gofalwyr ifanc. Er mwyn cynorthwyo cynhwysiant a chyfranogiad ymhellach, 

nodwyd Hyrwyddwyr Gofalwyr Ifanc mewn 2 goleg, ac mae grwpiau gofalwyr ifanc ar waith mewn 

4 ysgol uwchradd arall erbyn hyn. Mae e-gylchlythyr bob tymor yn cael ei anfon i bob ysgol yn y 

fwrdeistref sirol i godi ymwybyddiaeth ac i gynorthwyo ymwybyddiaeth barhaus. Rhoddwyd cymorth 

i 15 o ofalwyr ifanc hefyd i ddatblygu eu sgiliau creadigol a llwyddasant o ganlyniad i lunio 

arddangosfa yn dangos agweddau ar eu bywydau, yr heriau y maent wedi eu hwynebu a’u 

dyheadau am ddyfodol gwell.  

Gweithiwyd ar recriwtio a chadw gofalwyr ar draws yr 

amrywiaeth o wasanaethau maethu. Parhawyd yn 

2017-18 i ymgyrchu’n weithredol am fwy o ofalwyr. 

Gweithiwyd hefyd i ddeall proffil y boblogaeth gofalwyr 

maeth bresennol yn well ac fe’n hysbyswyd trwy hyn ble, 

beth a sut y dylem recriwtio gofalwyr maeth yn y dyfodol. 

Lansiwyd ymgyrch newydd "Cau’r Bwlch" yn rhan o 

Bythefnos Maethu a gododd ymwybyddiaeth o’r angen 

am fwy o ofalwyr maeth ac a ddangosodd sut y mae 

gofalwyr maeth lleol yn newid bywydau er gwell. Roedd 

110 o aelwydydd maeth wedi eu cymeradwyo erbyn 

diwedd y flwyddyn, yn cynnig245 o leoliadau. 

Amcan Llesiant 2.3: Cynorthwyo gofalwyr i gynnal eu rolau 
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Gweithiwyd gyda phartneriaid a’r trydydd sector i ganfod y ffordd orau o ddarparu 

gwasanaethau mewn cymunedau lleol. Gwnaed gwaith gyda phartneriaid trydydd sector i gyd-

gynhyrchu cynllun datblygu o’r enw ‘Creu Cymunedau Cydnerth’. Mae’r cynllun yn cynnig platfform 

lle gall y trydydd sector a grwpiau cymunedol ddatblygu agenda a rhaglen waith ar y cyd mewn 

partneriaeth â ni. Ymatebodd tua 106 o sefydliadau i arolwg i gynorthwyo datblygiad y cynllun a 

chymerodd 24 o sefydliadau ran mewn grwpiau ffocws. Cynhaliwyd gweithgorau ar y cyd rheolaidd 

gennym hefyd gyda grŵp rhanddeiliaid trydydd sector, a chyfrannodd hyn oll at ddatblygiad y 

prosiect trydydd sector.   

Rhwystr cyson i gysylltu pobl agored i niwed â chyfleoedd cymunedol yw cludiant. Gweithiwyd gyda 

Cludiant Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr i ddatblygu cymorth gwella i bobl leol yng nghymoedd 

Ogwr, Llynfi a Garw. Mae hyn yn helpu i greu cydgysylltiad cymunedol lleol gwell ac yn hybu dulliau 

datblygiad cymunedol ehangach. Bydd y cynllun yn diwallu anghenion cartref ac yn cynorthwyo 

mynediad at gyfleusterau sy’n cefnogi iechyd a llesiant.   

Gan adeiladu ar ein llwyddiant ym Maesteg, 

Porthcawl, Mynydd Cynffig, y Pîl, Cefn Cribwr a 

Chorneli yw’r ardaloedd diweddaraf i gael eu 

cydnabod fel Cymunedau Ystyriol o Ddementia 

mewn prosiect a ddatblygwyd mewn partneriaeth â 

Bwrdd Iechyd PABM, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas 

Alzheimer’s. Croesawyd y prosiect, sydd â’r bwriad o sefydlu rhwydwaith o gymunedau lle gall pobl 

sy’n byw gyda dementia gael parch, dealltwriaeth a chymorth, gan gynghorau tref a chymuned lleol 

wrth i dros 1,500 o bobl o fusnesau, siopau, eglwysi a chapeli, ysgolion a sefydliadau gwirfoddol 

lleol ymuno â’r cynllun Ystyriol o Ddementia.  

Parhawyd i weithio i alluogi grwpiau cymunedol a’r trydydd sector i gael mwy o lais a 

rheolaeth dros asedau cymunedol. Wrth i Halo, fel menter gymdeithasol, ac Awen, fel 

ymddiriedolaeth elusennol, barhau i reoli nifer o asedau’r cyngor yn effeithiol, parhawyd i weithio 

gyda chymunedau i drosglwyddo asedau cymunedol. Roedd 83 o sefydliadau cymunedol a 

gysylltodd â ni yng nghyswllt 72 o wahanol asedau. Roedd mwyafrif yr ymholiadau a dderbyniwyd 

hyd yn hyn gan glybiau a chymdeithasau chwaraeon a oedd yn dymuno hunan-reoli eu pafiliynau 

a’u meysydd chwarae. Mae pump o’n cynghorau tref a chymuned wrthi’n prosesu ceisiadau ar hyn 

o bryd.   

Mae trosglwyddo asedau yn llwyddiannus wedi bod yn broses gymhleth oherwydd capasiti’r 

sefydliadau cymunedol sydd wedi dangos diddordeb. Sicrhawyd gennym bod sefydliadau 

cymunedol yn parhau i dderbyn cymorth busnes parhaus, gyda 36 o sefydliadau cymunedol, yn 

cynnwys cyfanswm o 39 o brosiectau trosglwyddo asedau cymunedol yn cael eu cynorthwyo drwy’r 

broses o ddatganiadau anffurfiol a ffurfiol o ddiddordeb a datblygu achosion busnes cynaliadwy i 

gytuno lesoedd hirdymor. Cwblhawyd un trosglwyddiad ased yn ystod 2017-18 wrth i faes chwarae 

plant yn y Pîl gael ei drosglwyddo i Gyngor cymuned y Pîl. Mae chwech o lesoedd eraill wrthi’n cael 

eu cwblhau. 

 
 
 

Amcan Llesiant 2.4: Cynorthwyo’r trydydd sector, cynghorau tref a 

chymuned a grwpiau cymunedol i ddiwallu anghenion lleol  
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Mae’r Amcan Llesiant hwn yn cyfrannu at y Nodau Llesiant canlynol  
 

 

MESUR CYNNYDD YN ERBYN AMCAN LLESIANT 2  

– HELPU POBL I FOD YN FWY HUNANDDIBYNNOL 
 

Nod - Rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl o ran pa gymorth y maent yn ei gael trwy 

ddarparu mynediad cynnar at gyngor a gwybodaeth 

Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirioned
dol 2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirion
eddol 
2017-18 

Tuedd  

Cyfartal

edd 

Cymru 

2017-18 

Nifer yr a) oedolion a’r b) plant a gafodd 
gyngor a chymorth gan y gwasanaeth 
gwybodaeth, cyngor a chymorth yn ystod y 
flwyddyn (Hoffem weld mwy) 

Dangosydd 
newydd ar 

gyfer  
2017-18 

  a)  30% 
 a)  
63.67% 

Amh. Amh. 

  b)  60% 
 b)  
71.35% 

Amh. Amh. 

Y ganran o bobl sy’n fodlon â’r gofal a’r 
cymorth a gawsant 

(a) oedolion 
(b) plant    (Hoffem weld mwy) 

Dangosydd 
newydd ar 

gyfer  
2017-18 

a)  65% 
a)  

85.97% 
Amh. 

Yn 
disgwyl 

data 

b)  65% 
b)  

84.09% 
Amh. 

Yn 
disgwyl 

data 

Y ganran o’r oedolion a gwblhaodd gyfnod o 
ail-alluogi a, chwe mis yn ddiweddarach: 
a) sydd â phecyn llai o ofal a chymorth neu   
b) heb becyn gofal a chymorth  (Hoffem weld 
mwy) 
  

a) 65.98% a) 60% 
a) 

70.64% 
 

Amh. 

b) 64.22% b) 60% 
b) 

58.27% 
 

Sylw: Bodlonwyd y Targed yn Rhannol. Wrth i ddemograffeg ein poblogaeth newid, daw eiddilwch wrth i bobl 

heneiddio. Mae’r gwasanaeth yn cynorthwyo mwy o bobl â mwy nag un cyflwr meddygol. 

Nifer y bobl sydd wedi’u hallgyfeirio o 
wasanaethau prif ffrwd i’w helpu i aros yn 
annibynnol am gymaint o amser â phosibl       
(Hoffem weld mwy) 

167 200 973  
Amh. 
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Nod - Lleihau’r galw trwy fuddsoddi mewn rhaglenni wedi’u targedu i roi cymorth ac 
ymyrryd yn gynnar 

Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirioned
dol 2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirion
eddol 
2017-18 

Tuedd  

Cyfartal

edd 

Cymru 

2017-18 

Y ganran o’r bobl sy’n cyflwyno’u hunain yn 
ddigartref neu mewn perygl o fod yn 
ddigartref, y mae gan yr Awdurdod Lleol 
gyfrifoldeb cyfreithiol dros ddarparu llety 
priodol iddynt   (Hoffem weld llai) 

    8.76% 14.07% 9.42%  Amh. 

Y ganran o’r bobl sy’n gadael gofal sydd 
wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn 
(Hoffem weld llai) 

7.6% <15% 13.79%  Amh. 

Y ganran o’r plant a gafodd gymorth i barhau 
i fyw o fewn eu teulu   
(Hoffem weld mwy) 

75.6% 65% 61.64%  Amh. 

Sylw: Ni Fodlonwyd y Targed, gan fod nifer fawr o achosion gofal a chymorth wedi cael eu cau neu eu 
hisgyfeirio at Cymorth Cynnar, ac ni ragwelwyd hynny pan bennwyd y targed yn wreiddiol. Mae ein 
poblogaeth Plant sy’n Derbyn Gofal yn lleihau yn ddiogel a bydd y duedd hon yn cael effaith gadarnhaol ar y 
canlyniad hwn.  

Am faint o amser ar gyfartaledd y caiff pobl 
hŷn (65 oed a throsodd) eu cefnogi mewn 
cartrefi gofal preswyl (Hoffem weld llai) 

899 
1000 

diwrnod 
861.49  Amh. 

Y ganran o’r plant sy’n derbyn gofal ar 31 
Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu fwy yn 
ystod y flwyddyn (Hoffem weld llai) 

13.08  12% 10.94%  Amh. 

Y ganran o’r plant a gafodd ymyraethau 
Cysylltu Teuluoedd yn ystod y flwyddyn ac a 
oedd yn parhau i fod allan o’r system ofal ar 
31 Mawrth y flwyddyn honno (Hoffem weld 
mwy) 

97.4%  80% 95%  Amh. 

Y ganran o’r unigolion a drafodwyd yn y 
Panel Pontio sydd â chynllun pontio ar waith 
erbyn eu bod yn 17 oed (Hoffem weld mwy) 

100% 100% 100%  Amh. 

Y ganran o’r cynlluniau cymorth a 
gwblhawyd gan TAF (Tîm o Amgylch y 
Teulu) sy’n dod i ben â chanlyniadau 
llwyddiannus (Hoffem weld mwy) 

Dangosydd 

newydd ar 

gyfer 2017-

18 

60% 74% Amh. Amh. 

 

Nod - Cynorthwyo gofalwyr i gynnal eu rolau 

Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirioned
dol 2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirion
eddol 
2017-18 

Tuedd  

Cyfartal

edd 

Cymru 

2017-18 

Y ganran o’r bobl sy’n credu eu bod yn gallu 
byw yn fwy annibynnol o ganlyniad i 
addasiadau i’w cartrefi 
(Hoffem weld mwy) 

Dangosydd 
newydd ar 

gyfer 
 2017-18 

75% 87.7% Amh. Amh. 

Y ganran o ofalwyr oedolion a gafodd gynnig 

asesiad neu adolygiad o’u hanghenion drwy 

eu hawl eu hunain yn ystod y flwyddyn 
90.02% 96.0% 97.46%  Amh. 
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Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirioned
dol 2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirion
eddol 
2017-18 

Tuedd  

Cyfartal

edd 

Cymru 

2017-18 

(Hoffem weld mwy) 

Y ganran o ofalwyr ifanc hysbys sydd â 

chynllun gofal a chymorth diweddar ar waith 

(Hoffem weld mwy) 

Dangosydd 
newydd ar 

gyfer 
 2017-18 

90% 94.83% Amh. Amh. 

 

Nod - Cynorthwyo’r trydydd sector, cynghorau tref a chymuned a grwpiau cymunedol i 
ddiwallu anghenion lleol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesur a chanlyniad a ffefrir 
Gwirioned
dol 2016-
17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirion
eddol 
2017-18 

Tuedd  
Cyfartale

dd Cymru 

2017-18 

Nifer y grwpiau cymunedol sy’n defnyddio 
pecynnau cymorth i reoli asedau a 
drosglwyddwyd (Hoffem weld mwy) 

8 6 13  Amh. 

Nifer yr oedolion a gafodd wasanaeth a 
ddarparwyd trwy fenter gymdeithasol, cwmni 
cydweithredol, gwasanaeth a arweinir gan 
ddefnyddwyr neu sefydliad trydydd sector yn 
ystod y flwyddyn (Hoffem weld mwy) 

365 175 379  Amh. 

Nifer yr asedau sy’n eiddo i’r Cyngor a 
drosglwyddwyd i’r gymuned i’w rhedeg  
(Hoffem weld mwy) 

0 5 1  Amh. 

Ni fodlonwyd y targed. Fodd bynnag, mae chwe les wrthi’n cael eu cwblhau 
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Amcan Llesiant 3 

Defnyddio adnoddau’n ddoethach   
 
Yn ystod y cyfnod 2017-18 i 2020-21, disgwylir i’r cyngor wneud gostyngiadau ailadroddus i 
gyllidebau o tua £35.5 miliwn. Ar gyfer 2017-18, £5.852 miliwn oedd ein gostyngiad targed i’r 
gyllideb ac, fel yn y blynyddoedd cynt, rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i ddod o hyd i 
o leiaf 50% o’r gostyngiadau hyn ar gyfer y flwyddyn trwy wneud defnydd doethach o 
adnoddau, a sicrhau bod unrhyw effaith o leihau gwasanaethau cyn lleied â phosibl. Wrth i 
gyni cyllidol barhau, mae’n dod yn fwy anodd bob blwyddyn i wneud rhagor o ostyngiadau 
i gyllidebau, ond parhawyd eleni i chwilio am ffyrdd o weithio i arbed arian i ni, yn bennaf 
trwy wneud defnydd doethach o’n gwariant, ein pobl a’n hadeiladau, gan wneud y mwyaf o’r 
asedau yr ydym yn eu cadw.   

 

Sut oedd ein perfformiad yn 2017-18 i fodloni ein hamcanion llesiant 

a chyflawni canlyniadau gan wneud defnydd doethach o adnoddau’r 

cyngor? 

 

 

 

 

 

Roeddem yn bwriadu cyflawni’r gostyngiadau arfaethedig i’r gyllideb o £5.852 miliwn a 

nodwyd yng nghyllideb 2017-18 trwy ddefnyddio adnoddau yn ddoethach yn hytrach na thrwy 

dorri ansawdd neu lefel gwasanaethau. Roeddem yn bwriadu gwneud hyn trwy fesurau 

effeithlonrwydd fel arbedion effeithlonrwydd ar lwybrau trafnidiaeth ysgol, arbedion effeithlonrwydd 

mewn cyllidebau dirprwyedig ysgolion, adolygu’r contract partneriaeth byw’n iach (HALO), 

cynhyrchu incwm gan gyrff sector cyhoeddus eraill, datblygu gwasanaethau ar-lein ac ailstrwythuro 

staff parhaus. Cyflawnwyd cyfanswm o £4.012 miliwn (68.6%) o ostyngiadau i’r gyllideb a 

chyflawnwyd y gweddill trwy arbedion amgen, sicrhau’r incwm grant ac incwm arall mwyaf posibl a 

rheoli swyddi gwag yn llym ar sail barhaus.   

Rhoddwyd model newydd ar waith gennym yn ystod 2016-17 ar gyfer darparu gwasanaethau 

diwylliannol, sef Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Parhaodd y trefniant partneriaeth hwn i 

gynnig arbedion yn ei ail flwyddyn o weithredu, gan arbed £100,000 i ni yn ystod 2017-18. Parhaodd 

ein trefniant partneriaeth gyda HALO i gyflawni arbedion hefyd - tua £308,000. Llwyddwyd hefyd i 

leihau ein cyllideb ar gyfer trin gwastraff bwyd domestig y fwrdeistref trwy dreulio anaerobig gan 

weithio ar y cyd a chaffael ar y cyd â Dinas a Sir Abertawe a arweiniodd at werth £100,000 o 

arbedion. 

Roeddem wedi bwriadu gwneud arbedion o £60,000 yn erbyn arbedion effeithlonrwydd Trafnidiaeth 

Dysgwyr a thrafnidiaeth ysgol, ond ni chyflawnwyd y rhain oherwydd cynnydd i nifer y disgyblion 

cymwys a’r ymgynghoriad parhaus ar arbedion effeithlonrwydd ar lwybrau diogel. Parhawyd 

trafodaethau gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot i adolygu’r trefniadau ar gyfer gwneud 

trefniadau gweithredwr newydd ar gyfer y Ganolfan Adfer Deunyddiau ac Ynni yr ydym yn ei 

defnyddio: o ganlyniad, ni wireddwyd yr arbedion o £200,000 a fwriadwyd. Bydd trafodaethau yn 

Amcan Llesiant 3.1: Cyflawni’r gostyngiadau yn y gyllideb a nodir yn y 

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 
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parhau yn ystod 2018-19. Mae wedi cymryd yn hwy na’r disgwyl i ail-fodelu ein Gofal Seibiant a 

Phreswyl i Blant, sydd wedi golygu nad ydym wedi cyflawni’r arbedion o £414,000 a fwriadwyd ar 

gyfer y flwyddyn, er ein bod yn bwriadu cyflawni arbedion pellach yn 2018-19 trwy waith ail-fodelu 

pellach. Arweiniodd yr oedi cyn rhoi’r Dreth Gyngor a rhai budd-daliadau ar-lein ac i gydweithredu 

ag eraill i ni fethu â chyflawni arbedion o £150,000 ar gyfer y flwyddyn, er bod y wefan wedi cael ei 

lansio ers hynny ac mae arbedion yn cael eu cyflawni nawr. 

 

 

 

 

 

Roeddem yn bwriadu cynyddu nifer y 

dinasyddion sy’n defnyddio ein system ar-lein 

newydd i reoli eu cyfrifon treth gyngor a budd-

dal tai i gyflawni arbedion ariannol, a lansio ein 

porth dinasyddion ar-lein newydd gyda’n gwefan 

ymatebol newydd. Roeddem wedi gobeithio 

cwblhau a lansio’r wefan yn 2017-18, ond mae 

creu gwefan fodern newydd sy’n hawdd i bawb ei 

defnyddio wedi bod yn weithrediad enfawr. 

Roeddem yn gwybod o ymgynghori â’r cyhoedd 

mai ffonau clyfar yw’r ddyfais a ffefrir ar gyfer cael 

gafael ar gynnwys ar-lein, felly roedd yn hanfodol 

buddsoddi amser mewn datblygu gwefan sy’n ymatebol i ffonau symudol yn ogystal â chyfrifiaduron 

llechen a phersonol. Roedd yn bwysig i holl aelodau’r cyhoedd allu ei defnyddio felly roedd 

hygyrchedd a chynwysoldeb yn ganolog i’r datblygiad. Treialwyd y wefan newydd a ‘Fy Nghyfrif’ 

gan staff ym mis Mawrth 2018 ac fe’i lansiwyd i’r cyhoedd ym mis Ebrill 2018. Mae’r wefan newydd 

yn cynnwys cyfres o ffurflenni ar-lein i’w wneud yn gyflymach ac yn haws i drigolion gyflwyno 

gwybodaeth. Mae’n cynnig porth dinasyddion ar-lein, ‘Fy Nghyfrif’, lle gall dinasyddion gofrestru, 

mewngofnodi, gweld a thalu eu treth gyngor, trefnu debyd uniongyrchol a gwneud cais am 

ostyngiadau ac eithriadau. Gall dinasyddion hefyd gofrestru eu cyfrif budd-dal tai, yn ogystal â 

gwneud hawliad newydd a’n hysbysu am unrhyw newidiadau i’w hamgylchiadau. Bydd mwy o 

wasanaethau yn dod ar gael yn raddol ar ‘Fy Nghyfrif’, gan gynnwys derbyniadau ysgol a hysbysu 

amgylcheddol lle bydd dinasyddion yn gallu hysbysu am faterion fel tyllau yn y ffordd, sbwriel, baw 

cŵn a diffygion goleuadau stryd. 

Parhawyd i awtomeiddio ein prosesau mewnol mwyaf cyffredin i leihau costau trafodion a 

symleiddio prosesau. Cynyddwyd cyfran y ffeiliau bwydo a ddefnyddir ar gyfer taliadau anfoneb. 

74.18 oedd ffigur diwedd blwyddyn anfonebau bwydo fel canran o anfonebau â llaw, a oedd yn 

rhagori ar y targed ar gyfer y flwyddyn ariannol. Datblygwyd y swyddogaethau hunanwasanaeth yn 

y system adnoddau dynol ymhellach, crewyd y modiwl rheoli perfformiad, profwyd y system a bydd 

gwaith yn parhau i mewn i 2018-19. Parhawyd i lenwi’r llyfrgell electronig gyda disgrifiadau swydd 

a strwythurau staff wedi’u diweddaru, gan alluogi rheolwyr i gael gafael ar wybodaeth yn fwy 

effeithlon. Bydd y gwaith hwn yn parhau wrth i adolygiadau staffio gael eu cynnal. Adolygwyd y 

broses ymgeisio i adnewyddu bathodyn glas gennym, i’w gwneud yn haws i ymgeiswyr a gweithiwyd 

gyda’r Adran Drafnidiaeth i archwilio cyfleoedd i ddigido’r broses ymgeisio am fathodyn glas, a bydd 

gwaith i ddatblygu hyn ymhellach yn cael ei wneud yn 2018-19. Dechreuwyd gwaith ar ddatblygu 

Amcan Llesiant 3.2: Gwella effeithlonrwydd gwasanaethau a mynediad atynt 

trwy ailddylunio ein systemau a’n prosesau  
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cyfleuster hunanwasanaeth ar gyfer gwybodaeth/cyngor tai ar-lein. Gwnaed cynnydd yn ystod y 

flwyddyn, ond oherwydd y gwaith paratoi sy’n ofynnol i ddatblygu a gweithredu cyfleuster o’r fath, 

bydd y gwaith hwn yn parhau i mewn i 2018-19. Pan gaiff ei lansio, bydd yn gwella’r ffordd y mae 

cwsmeriaid yn gwneud cais am gyngor a chymorth yn ymwneud a’u hanghenion tai ac yn eu derbyn, 

ac yn gwneud y broses yn fwy prydlon.   

Hefyd yn ystod 2018-19, byddwn yn ceisio gwella’r prosesau mewnol sy’n cefnogi’r Panel 

Dinasyddion fel postio a dadansoddi copïau papur o arolygon. Os gallwn gyflawni hyn, bydd gennym 

system fwy effeithiol ar gyfer dadansoddi arolygon papur y gellir ei chyflwyno ar gyfer pobl 

ymgynghoriad ac a fydd yn caniatáu i ni adrodd ar ganlyniadau yn fwy effeithlon. 

Dywedasom y byddem yn darparu’r prosiect masnacheiddio ysgolion i sicrhau’r defnydd 

gorau posibl o adnoddau cyfunol sydd ar gael i gynorthwyo ysgolion. Yn ystod 2017-18, 

datblygwyd prosbectws “Gwasanaethau i Ysgolion” newydd ac fe’i dosbarthwyd i Benaethiaid gan 

fonitro’r nifer sy’n manteisio ar wasanaethau.   

 

 

 

 

 

Parhawyd gyda’n hamcan llesiant hirdymor i ddarparu ysgolion newydd a gwell trwy 

ddarparu’r rhaglen moderneiddio ysgolion. Parhaodd sawl prosiect moderneiddio ysgolion 

gwerth nifer o filiynau o bunnoedd yn ystod 2017-18. Ysgol gynradd newydd Betws oedd y gyntaf i 

agor ei drysau ym mis Ionawr 2018 ac mae wedi ei lleoli y drws nesaf i’r ysgol bresennol. Bydd yr 

ysgol bresennol yn cael ei dymchwel ac Ysgol 

Gynradd Gymraeg Cwm Garw newydd yn cael ei 

hadeiladu ar y safle hwnnw. Hefyd, adleolwyd 

ysgol gynradd Brynmenyn, sy’n gan mlwydd oed, 

llai na milltir o’i safle presennol, nesaf at Goleg 

Cymunedol y Dderwen yn Nhondu. Mewn 

cyferbyniad â’r hen ysgol, mae’r ysgol dau lawr 

newydd wedi ei hamgylchynu gan feysydd 

chwaraeon a mannau agored. Buddsoddwyd £5.3 

miliwn yn ystod y cam datblygu nesaf yn 2017-18 

yn ysgol gynradd newydd Pencoed. Gyda 

chyfanswm buddsoddiad o £10.8 miliwn, bydd yr 

ysgol yn cynnwys meithrinfa 70 lle a chyfleusterau 

ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig. 

Bydd yr ysgol newydd hefyd yn darparu ar gyfer 

hyd at 510 o ddisgyblion rhwng pedair ac un ar 

ddeg oed ac yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon 

a hamdden y gellir eu rhannu gyda’r gymuned 

ehangach. Bydd yr ysgolion newydd yn darparu’r 

amgylchedd addysgol gorau posibl gan barhau i 

ofalu am lesiant y disgyblion.    

 

Amcan Llesiant 3.3: Gwneud y gorau o’n hasedau ffisegol, gan gynnwys 

adeiladau ysgolion  

 

Buddsoddiad Cyfalaf mewn 

ysgolion yn ystod 2017-18  

£6.7m    Ysgol Gynradd Brynmenyn 

£4.6m   Ysgol Gynradd De Cwm Garw 

£5.3m    Ysgol Gynradd Pencoed 
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Mae gennym gynigion hirdymor uchelgeisiol i fuddsoddi hyd at £70 miliwn yng ngham nesaf ein 

rhaglen moderneiddio ysgolion gan ganolbwyntio ar y cyfnod 2019-24. Rydym wedi cyflwyno 

cynigion i Lywodraeth Cymru eu hystyried gan flaenoriaethu pum ardal benodol yn seiliedig ar feini 

prawf fel twf poblogaeth, nifer disgyblion rhagamcanol, datblygiadau tai posibl ac ôl-groniadau 

cynnal a chadw. Rydym yn ystyried ysgol anghenion arbennig newydd ar gyfer ein disgyblion mwyaf 

agored i niwed ac, mewn ardaloedd o alw cynyddol, cynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael mewn 

ysgolion cyfrwng Cymraeg.   

 

Roeddem wedi bwriadu ad-drefnu ystâd weinyddol y Cyngor ymhellach i sicrhau bod y 

Cyngor yn gweithredu o un swyddfa graidd erbyn mis Mawrth 2018 ond, ar ôl adolygu’r 

strategaeth adeiladau swyddfa, penderfynwyd cadw Raven’s Court. Gwnaed y penderfyniad i leoli’r 

MASH yn Raven’s Court, gan ddod â staff o ofal cymdeithasol i oedolion a phlant, Heddlu De Cymru, 

addysg, tai, camddefnyddio sylweddau, y gwasanaeth prawf, iechyd, gwasanaethau cymorth 

cynnar a’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol ynghyd i ddarparu gwasanaethau diogelu effeithiol ar gyfer 

plant, pobl ifanc ac oedolion.   

 

Datblygwyd dull gennym ar gyfer masnacheiddio asedau’r Cyngor trwy gynhyrchu incwm a 

gwerthu asedau. Cynhyrchwyd £452,375 o dderbyniadau cyfalaf yn ystod y flwyddyn trwy werthu 

asedau a chynhyrchwyd incwm o £25,000 o eiddo’r cyngor. Cwblhawyd gwerthiant y safleoedd 

gofal ychwanegol yn Nhondu a Maesteg gennym hefyd. Roedd y derbyniadau cyfalaf a 

gynhyrchwyd yn llai nag yr oeddem wedi bwriadu eu cael. Roedd hyn yn rhannol oherwydd 

oediadau cyn cwblhau gwerthiannau Ysgol Gynradd Brynmenyn a thir ym Mhen-y-fai oherwydd 

problemau technegol, cynllunio a chyfreithiol. Fodd bynnag, sicrhawyd ceisiadau gennym ar gyfer 

gwerthu Brynmenyn a chyfnewidiwyd contractau ar gyfer gwerthu’r tir ym Mhen-y-fai yn ogystal ag 

Ysgol Gynradd Pencoed.  Bydd y rhain yn cael eu datblygu yn ystod 2018-19.   

 

Parhawyd i farchnata’r rhan o safle Waterton y disgwylir i ni ei gadael ar 

gyfer datblygiad tai o dan gynllun Parc Afon Ewenni. Yn ystod 2017-18, 

dymchwelwyd adeiladau gennym ar safle Parc Afon Ewenni a chynhaliwyd 

trafodaethau gyda’r tirfeddianydd drws nesaf ar y cyfleoedd marchnata a 

datblygu sydd ar gael yn y dyfodol. Mae’r trafodaethau hyn yn parhau ac mae 

adolygiad yn cael ei gynnal o’r tir i’w gadw a’r tir i’w ryddhau ar gyfer datblygiad 

yn y dyfodol. Mae ystyriaeth ofalus yn cael ei rhoi i sicrhau bod derbyniadau 

cyfalaf cymaint â phosibl ar gyfer unrhyw dir i’w ryddhau ar gyfer datblygiad, gan 

sicrhau hefyd defnydd gweithredol parhaus y tir a gedwir.   

 

Gweithredwyd mesurau lleihau ynni a charbon gennym a hyrwyddwyd 

arfer da yn ein holl adeiladau cyhoeddus i’w helpu i leihau eu hôl-troed 

carbon. Gosodwyd mesuryddion deallus ac AMR ar draws ein hadeiladau 

corfforaethol. Cynhaliwyd prosiect Ysgolion Carbon Isel llwyddiannus gennym mewn saith ysgol, a 

nododd fesurau dim cost syml y gallai disgyblion a staff eu cymryd a oedd yn lleihau allyriadau 

carbon. Arweiniodd hyn at arbedion blynyddol amcangyfrifedig o £41,914, gan leihau ymrwymiad 

ariannol lleihau carbon £2,912. Mae rhyngweithio gydag ysgolion yn parhau a datblygwyd rhaglen 

newydd i ariannu a darparu cyfres o gynlluniau lleihau Carbon/Ynni trwy 2018-19 – wedi eu 

hariannu’n rhannol gan y cyfalaf ychwanegol a nodwyd ac a gytunwyd yn ystod cyllideb 2018-19. 

Adnewyddwyd Tystysgrifau Ynni i’w Harddangos ar gyfer safleoedd mwy na 1000 m2 (y 

Gyfarwyddeb Ewropeaidd ar Berfformiad Ynni Adeiladau) yn brydlon hefyd. Rhagorwyd ar ein 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNnfTI3t3cAhVDLlAKHcIvDasQjRx6BAgBEAU&url=https://sustainablehealthcare.org.uk/what-we-do/carbon-footprinting-and-triple-bottom-line-analysis&psig=AOvVaw0a35io5Z8pJ4b4c-DQl5vS&ust=1533827259786115
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targed o 3% a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, gan sicrhau gostyngiad o 6.46% i allyriadau 

carbon o’i gymharu â’r flwyddyn cynt.   

 

Adolygwyd ein gwariant cyfalaf i sicrhau ei fod yn cyd-fynd ag amcanion corfforaethol. 

Adolygwyd cynigion cyfalaf ac fe’u haseswyd yn erbyn ein blaenoriaethau corfforaethol ac yn erbyn 

fframwaith ariannu arfaethedig. Trafodwyd y cynigion hyn gyda’r Cabinet ac maent wedi eu cynnwys 

yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer 2018-19 ymlaen.   

 

 

 

 

 

Cynorthwywyd rheolwyr i arwain staff trwy newid sefydliadol trwy barhau i ddatblygu a 

chyflwyno pecynnau cymorth, hyfforddiant wyneb yn wyneb ac e-ddysgu. Mae hyn wedi cynnwys 

hyfforddiant sgiliau rheoli pobl a rhaglenni arweinyddiaeth a rheoli achrededig a ariannwyd yn llawn 

y cafwyd gafael arnynt trwy Raglen Prentisiaeth Llywodraeth Cymru. Parhaodd gwaith yn ystod y 

flwyddyn i fonitro a rheoli absenoldeb a chafwyd gwell cydymffurfiad â’r polisi rheoli absenoldeb, o’i 

gymharu â’r flwyddyn cynt. Comisiynwyd darparwr iechyd galwedigaethol newydd a gwnaed y 

Rhaglen Cymorth Cyflogeion ar gael i’r staff. Mae’r gwasanaeth 24/7 cyfrinachol hwn yn cynnig 

amrywiaeth o gymorth cwnsela a chyngor ar amrywiaeth eang o faterion yn ogystal â materion 

personol a phryderon iechyd. 

Bu nifer o brosesau ailstrwythuro yn ystod y flwyddyn ac, wrth i ni ymdrechu i wneud defnydd 

doethach o’n hadnoddau cyfyngedig ac ystyried ffyrdd mwy effeithlon ac arloesol o ddarparu 

gwasanaethau, mae rhagor o ailstrwythuro yn anochel. Cwblhawyd adolygiad ‘People Too’ a 

chrëwyd y tîm Landlord Corfforaethol i reoli ein hasedau ffisegol yn fwy effeithlon. Hefyd, cynhaliwyd 

trafodaethau gydag awdurdodau lleol eraill ar ymarferoldeb modelau gwasanaeth ar y cyd. Bydd y 

trafodaethau hyn yn parhau yn ystod 2018-19. 

Darparwyd y cyfleoedd dysgu a datblygu i’r staff i ddiwallu anghenion gwasanaeth y dyfodol. 

Derbyniodd 179 o reolwyr hyfforddiant i wella eu sgiliau rheoli yn ystod y flwyddyn, a oedd yn 

cynnwys rheoli absenoldeb. Yn y cyfamser, mae’r ddarpariaeth o hyfforddiant wedi parhau i lenwi 

bylchau sgiliau mewn meysydd penodol, wrth i 99 o staff fanteisio ar hyfforddiant Excel a 51 dderbyn 

hyfforddiant Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb. Hefyd, cwblhaodd dros 2,800 o staff fodiwlau e-

ddysgu i wella gwybodaeth a dealltwriaeth mewn meysydd allweddol, gan gynnwys amrywiaeth o 

fodiwlau diogelu ac iechyd a diogelwch. Mae’r staff hynny sydd wedi dymuno gwella eu sgiliau 

Cymraeg wedi gallu gwneud hynny, werth i 81 o staff fanteisio ar amrywiaeth o raglenni. O ran y 

strategaeth Sgiliau blwyddyn 5, cwblhawyd yr asesiad sgiliau peilot a bydd yn cyfrannu at 

ddatblygiad cynllun hyfforddiant Cymraeg penodol i’r gwasanaeth yn yr adran Gwasanaethau 

Cwsmeriaid.  

Cafodd ein dealltwriaeth o safbwyntiau dinasyddion ei gwella trwy ddatblygu a hybu dulliau 

a gynyddodd ymatebion i ymgynghoriadau. Rhywbeth newydd ar gyfer 2017-18 oedd cyflwyno 

pecyn ymgyrch hyrwyddo digidol ar gyfer ymgynghoriad y gyllideb trwy Cymru Ar-lein gan gynnwys 

hysbysebion a throshaenau ffonau symudol i dargedu ein trigolion lleol. Disodlodd yr ymgyrch hon 

yr ymgyrch radio flaenorol. Arweiniodd yr ymgyrch newydd hon yn uniongyrchol at 41% o’r 15,129 

o olygon ar wefan ymgynghoriad y gyllideb, wedi ei dilyn yn agos gan hysbysebion Facebook y 

Amcan Llesiant 3.4: Datblygu’r diwylliant a’r sgiliau y mae eu hangen i 

ddiwallu anghenion sefydliad sy’n newid 
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talwyd amdanynt, a wnaeth hefyd dargedu trigolion lleol. Roedd cynnydd o 23% hefyd i ymatebwyr 

ar-lein i’r ymgynghoriad a gostyngiad o 41% yn cwblhau arolygon papur, sy’n cefnogi llwyddiant y 

gweithgareddau digidol ac yn gweithio tuag at annog mwy o ymgysylltu electronig yn gyffredinol. 

Galluogodd natur proffil uchel ymgynghoriad y gyllideb i ni gyrraedd cynulleidfaoedd newydd hefyd, 

a recriwtio grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli i’r Panel Dinasyddion, fel wardiau sy’n cael eu 

tangynrychioli. Roedd ein gweithgarwch ymgynghori ar y gyllideb a wnaeth dargedu pobl ifanc yn 

benodol (fel grŵp sy’n cael ei dangynrychioli) yn llwyddiannus. I grynhoi, cawsom gynnydd o 157% 

i ymatebion gan bobl iau (cwblhawyd 118 o arolygon) o’i gymharu â’r flwyddyn cynt.   

Defnyddiwyd y sesiynau digidol 

gennym yn ystod y flwyddyn fel cyfle i 

gynyddu proffil ymgynghoriadau 

allweddol eraill e.e. toiledau 

cyhoeddus a bysiau â chymhorthdal. 

Gwelsom gynnydd cyffredinol o 

93.9% i nifer yr achosion o ryngweithio gan ddinasyddion ar y cyfrifon cyfryngau cymdeithasol 

corfforaethol (Facebook a Twitter); ein cam o gyflwyno contract gwastraff newydd oedd yn bennaf 

gyfrifol am hyn.  Er bod gweithredu’r contract yn peri problemau i rai trigolion, cynyddodd ein 

cyfraddau ailgylchu yn enfawr ac mae gennym un o’r cyfraddau ailgylchu gorau yn y DU erbyn hyn.  

Diolchwn i’r trigolion am eu sylwadau, eu hamynedd a’u dyfalbarhad ac mae’r trigolion yn falch bod 

Pen-y-bont ar Ogwr yn arwain y ffordd o ran cynaliadwyedd. Ceir adroddiad llawn o’r 

ymgynghoriadau a gynhaliwyd gennym yn 2017-18 tua diwedd yr adroddiad hwn.   

Gwnaed rhai cysylltiadau â phartneriaid gennym yn ystod 2017-18 i wella fersiynau ‘hawdd eu 

darllen’ ein harolwg gyda’r nod o gynyddu nifer ac ansawdd ymatebion gan bobl sydd angen y 

fersiynau mwy hygyrch hyn. Byddwn yn ystyried datblygu hyn ymhellach yn barod ar gyfer yr 

ymgynghoriad ar y gyllideb yn ddiweddarach yn 2018-19. Newidiodd y Rheolau Diogelu Data 

Cyffredinol newydd y ffordd y gallwn gael gafael ar ddata personol, eu cadw a’u defnyddio. 

Defnyddiwyd hwn fel cyfle i ddileu oddi ar ein cronfa ddata dros 2000 o bobl a oedd wedi dweud 

wrthym eu bod eisiau’r wybodaeth ddiweddaraf am ymgynghoriadau allweddol. Er y rhagwelir y 

bydd hyn yn lleihau’r niferoedd cyffredinol i gychwyn, dylai helpu i gynyddu’r cyfraddau ymateb yn 

y tymor hwy. Yn arolwg Panel Dinasyddion gwanwyn 2018, cafodd cwestiynau eu cynnwys am y 

panel ei hun a’n dulliau ymgynghori ac ymgysylltu. Bydd y wybodaeth hon yn ein helpu i lunio 

gweithgareddau ar gyfer y panel yn y dyfodol, yn ogystal ag ymarferion ymgynghori eraill yn y 

dyfodol.   

Cynyddwyd ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd, trwy lansio cyfrif Instagram. Gan 

ychwanegu at ein cyfrifon Twitter, YouTube a Facebook presennol, sydd â 

mwy na 20,000 o ddilynwyr eisoes, gallwn gyfathrebu â grwpiau newydd o 

drigolion ar-lein erbyn hyn. Postiwyd cyfanswm o fwy na 4,500 o eitemau 

ar gyfryngau cymdeithasol gennym. Gwelwyd negeseuon cyfryngau 

cymdeithasol mwy na 9.5 miliwn o weithiau hefyd. Rydym yn disgwyl 

ymgysylltu â mwy o bobl ifanc ac ymwelwyr â’r fwrdeistref trwy ddefnyddio’r 

ap cyfryngau cymdeithasol poblogaidd hwn i gasglu, golygu a rhannu 

lluniau a fideos mewn ffordd weledol ar newyddion, datblygiadau a 

digwyddiadau diweddaraf y cyngor.  Gwnaed ein presenoldeb cyfryngau 

cymdeithasol corfforaethol yn gwbl ddwyieithog hefyd, fel y gallwn 

ymgysylltu’n llawn â dilynwyr trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 
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Adolygwyd prosesau a gweithdrefnau caffael yn ystod y flwyddyn i sicrhau bod gwerth 

gorau yn cael ei sicrhau trwy e-gaffael, a defnyddiwyd ein trefniadau caffael cenedlaethol a 

rhanbarthol gennym pan roedd yn bosibl. Adolygwyd sut yr ydym yn caffael nwyddau, gwaith a 

gwasanaethau yn brydlon, gan ddilyn ein rheolau gweithdrefnol ar gyfer contractau. Cyflwynwyd y 

syniad o reoli fesul categori gennym y llynedd. Mae hyn yn golygu bod nwyddau, gwaith a 

gwasanaethau â nodweddion tebyg, o gadwyni cyflenwi tebyg, yn cael eu grwpio gyda’i gilydd a’u 

trin fel categori pan fyddant yn cael eu caffael. Mae’r dull hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn gan 

ganiatáu i ni ddatblygu cysylltiadau gwaith da yn ymarferol ar sail fewnol ac allanol. 

Parhawyd i ddefnyddio trefniadau cenedlaethol a rhanbarthol ar gyfer gwario cyffredin ac 

ailadroddus. Gostyngodd hyn gost ac adnoddau a ganiataodd i ni ganolbwyntio ar brosiectau 

strategol a sicrhau’r gwerth gorau posibl am arian. Roedd gweithio’n strategol, i gael mwy am lai, 

yn golygu gweithio’n agos gyda’r trydydd sector a chynorthwyo grwpiau cymunedol a gwirfoddoli. 

Mae ein dull caffael wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf ac, yn y dyfodol, byddwn yn ystyried 

arloesedd a chyd-gynhyrchu i sicrhau mwy o arbedion effeithlonrwydd. Er mwyn darparu mwy o 

arbedion effeithlonrwydd, cyflwynwyd proses e-dendro i randdeiliaid allweddol i annog y defnydd o 

dendro electronig. Mae e-gaffael yn cael ei ymwreiddio fwyfwy yn y cyngor fel y ffordd a ffefrir o 

archebu a thalu am nwyddau, gwaith a gwasanaethau, gan greu proses dalu ganolog fwy effeithlon.   

Cafodd y gofrestr contractau corfforaethol ei monitro gennym i sicrhau cydymffurfiad a 

chyfleoedd i gydgrynhoi gwariant. Sefydlwyd cofrestr contractau corfforaethol y cyngor yn llawn 

yn ystod y flwyddyn, a ganiataodd i ni fonitro ac adolygu gwariant yn haws gan sicrhau 

cydymffurfiad. Roeddem hefyd yn gallu ei ddefnyddio i nodi cyfleoedd cydweithredu posibl. Mae’r 

gofrestr yn caniatáu i ni olrhain contractau sy’n dod i ben, sy’n hysbysu ein cynllun gwaith 

cyffredinol, a chynllunio’n fwy effeithiol ar gyfer adnewyddu a sefydlu contractau newydd. Yn 2017-

18, roedd 100% o’n tendrau yn cydymffurfio â Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 o ran 

trothwy’r UE.   

 

Mae’r amcan llesiant hwn yn cyfrannu at y Nodau Llesiant canlynol 

 

Amcan Llesiant 3.5: Gwneud y gorau o’n gwariant ar nwyddau a 

gwasanaethau  
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MESUR CYNNYDD YN ERBYN AMCAN LLESIANT 3 – DEFNYDDIO 
ADNODDAU’N DDOETHACH 
 
Nod - Cyflawni’r gostyngiadau yn y gyllideb a nodir yn y Strategaeth Ariannol Tymor 

Canolig 

Mesur  
 

Gwirione
ddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirio
neddol 
2017-
18 

Tuedd  
Cyfartale
dd Cymru 
2017-18 

Y ganran o’r gostyngiadau yn y gyllideb a 
gyflawnwyd (Hoffem weld mwy) 75% 100% 69%  Amh. 

Sylw: Methwyd y targed oherwydd diffygion o ran arbedion ar draws cyfarwyddiaethau. Nid yw tuedd yn 
briodol ar gyfer y mesur hwn. 

 

Nod - Gwella effeithlonrwydd gwasanaethau a mynediad atynt trwy ail-ddylunio ein 

systemau a’n prosesau  

Mesur  
Gwirione
ddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirio
neddol 
2017-
18 

Tuedd  
Cyfartale
dd Cymru 
2017-18 

Y ganran o gwsmeriaid y Dreth Gyngor sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth ar-lein trwy ‘fy 
nghyfrif’ 
(Hoffem weld mwy) 

0% 50% 0%  Amh. 

Sylw: Ni fodlonwyd y targed oherwydd oediadau yn lansio systemau i’r cyhoedd. 

Nod - Gwneud y gorau o’n hasedau ffisegol, gan gynnwys adeiladau ysgolion 

Mesur  
Gwirione
ddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirio
neddol 
2017-
18 

Tuedd 
Cyfartale
dd Cymru 
2017-18 

Cymhareb o ran staff i ddesgiau yn y 
Swyddfeydd Dinesig (Hoffem weld llai) 

1:1 3:2 1:1  Amh. 

Sylw: Ni fodlonwyd y targed gan yr adolygwyd y strategaeth a chadwyd Ravens Court i gynnwys lleoliad aml-
bartner y MASH. 

Cyrraedd y targed ar gyfer derbyniadau 
cyfalaf (Hoffem weld mwy) 

£5.625m £1.5 miliwn 
£452,37

5 
Amh. Amh. 

Sylw: Ni fodlonwyd y targed oherwydd oediadau yn cwblhau gwerthiant tir yn ysgol gynradd Brynmenyn a thir 
ym Mhen-y-fai o ganlyniad i broblemau technegol, cynllunio a chyfreithiol. 

Y newid canrannol mewn allyriadau carbon 
yn y stoc o adeiladau cyhoeddus 
annomestig o’i gymharu â’r flwyddyn 
flaenorol (Hoffem weld mwy) 

12.79% 3%* 6.46%  Amh. 

Incwm a gynhyrchwyd o bortffolio eiddo 
anweithredol y Cyngor (Hoffem weld mwy) 

Dangosyd
d newydd 
ar gyfer 
2017-18 

£25k £25k Amh. Amh. 

* Targed sefydlog a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. 
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Nod - Datblygu’r diwylliant a’r sgiliau y mae eu hangen i ddiwallu anghenion sefydliad sy’n 

newid 

Mesur  
Gwirione
ddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirio
neddol 
2017-
18 

Tuedd  
Cyfartale
dd Cymru 
2017-18 

Nifer y diwrnodau/sifftiau gwaith am bob 
cyflogai cyfwerth ag amser llawn (CALl) yn yr 
awdurdod lleol a gollwyd o ganlyniad i 
absenoldeb oherwydd salwch  (Hoffem weld 
llai) 

10.65 8.5 10.85  10.4 

Sylw: Methwyd y targed. Perfformiad rhyw fymryn yn is na chyfartaledd Cymru. 

Nifer yr achosion o ryngweithio gan 
ddinasyddion ar gyfrifon cyfryngau 
cymdeithasol corfforaethol (Facebook a 
Twitter) (Hoffem weld mwy) 

11.3% 10.5% 93.9%  Amh. 

Canran y cyflogeion a gwblhaodd modiwlau 
e-ddysgu (Hoffem weld mwy) 

59.1% 45% 50.2%  Amh. 

Nifer y rheolwyr sy’n cael hyfforddiant i 
wella’u sgiliau rheoli pobl (gan gynnwys 
rheoli absenoldebau)   
(Hoffem weld mwy) 

231 200 179  Amh. 

Sylw: Methwyd y targed, ond rhagorwyd ar y targed y flwyddyn cynt ac felly roedd llai o reolwyr angen 
hyfforddiant eleni. 

 

Nod - Gwneud y gorau o’n gwariant ar nwyddau a gwasanaethau 

Mesur  
Gwirione
ddol 
2016-17  

Targed 
2017-18 

 
Gwirio
neddol 
2017-
18 

Tuedd  
Cyfartale
dd Cymru 
2017-18 

Canran y tendrau uwchlaw trothwy’r UE yn 
unol â Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 
2015 sy’n cydymffurfio (Hoffem weld mwy) 

100% 100% 100%  Amh. 
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Perfformiad Ariannol 

Mae ein hamgylchedd ariannol yn dod yn fwyfwy heriol. Mae angen i ni wneud arbedion o faint na 
welwyd o’r blaen yn y dyfodol a’r unig ffordd y gellir eu cyflawni yw trwy newid y ffordd yr ydym yn 
gweithio a newid y ffordd y darperir gwasanaethau. Y llynedd, tua £470 miliwn oedd y cyfanswm 
gros a wariwyd gennym ar ddarparu gwasanaethau i’n dinasyddion ac yn buddsoddi yn ein tirwedd 
a’n seilwaith. Roedd y cyfanswm a oedd ar gael i ni ei wario wedi ei gyfansoddi o dair prif ffynhonnell 
a restrir isod. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gwariant Refeniw  
 
Mae ein gwariant refeniw yn cynrychioli costau o ddydd i ddydd fel cyflogau, offer, cyflenwadau a 
gwasanaethau. £257.707 miliwn oedd ein gwariant refeniw net yn 2017-18 ar ôl caniatáu ar gyfer 
dyrannu i gronfa wrth gefn a glustnodwyd, incwm ychwanegol o dreth gyngor a thanwariant ar 
hapddigwyddiadau cyffredinol (fel yr adroddwyd i’r Cabinet ym mis Mehefin 2018), a arweiniodd at 
danwariant o £387,000 a drosglwyddwyd i Gronfa’r Cyngor. Mae’r tabl isod yn dangos y gwariant a 
chyfran y gwariant fesul amcan llesiant yn 2017-18 a gwariant ar wasanaethau craidd a 
swyddogaethau statudol eraill: 
 

Gwariant 
Cyllideb 

Ddiwygiedi
g 

Alldro 
Gwirionedd

ol 

Tros/ 
(Tan)wariant 
Gwirioneddol 

 £Miliwn £Miliwn £Miliwn 

Amcan llesiant 1: Cefnogi economi lwyddiannus 48.5 48.9 0.4 

Amcan llesiant 2: Helpu pobl i fod yn fwy 
hunanddibynnol 

50.1 50.4 0.3 

Amcan llesiant 3: Defnyddio adnoddau’n ddoethach  1.0 1.0 0.0 

Gwariant Arall: Gwasanaethau craidd a swyddogaethau 
statudol 

158.5 157.4 -1.1 

CYFANSWM 258.1 257.7 -0.4 
 

 

Gwariant Cyfalaf 
 
Mae hwn yn cynrychioli ein gwariant ar ysgolion a seilwaith fel ffyrdd, pontydd ac adeiladau. Bydd 
yr asedau hyn yn elwa’r gymuned dros gyfnodau hir o amser ac ariennir y gwariant i raddau helaeth 
trwy fenthyg a grantiau cyfalaf. £36.584 miliwn oedd ein gwariant cyfalaf yn 2017-18, pan roedd y 
prif brosiectau yr ymgymerwyd â nhw yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 
 

 £ 6,721,000 – Ysgol Gynradd Brynmenyn;     

 £ 1,993,000 – Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a Thai Sector Preifat; 

 £ 4,599,000 – Darpariaeth Gynradd De Cwm Garw;     

 £ 5,315,000 – Ysgol Gynradd Pencoed;  

 £ 2,285,000 – Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd 

 £ 950,000    - Amddiffynfeydd Traeth Tref Porthcawl.                                                    
 

Grantiau 
 
Derbyniwyd grantiau llywodraeth penodol gennym hefyd, yn ogystal â’r Grant Cymorth Refeniw 
craidd a dyraniadau Ardrethi Annomestig a Chymhorthdal Budd-dal Tai, yn dod i gyfanswm o 
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£45.754 miliwn yn ystod 2017-18, yr oeddem yn gallu eu defnyddio yn ychwanegol at ein cyllidebau 
Refeniw ein hunain. Roedd y prif grantiau a dderbyniwyd yn ystod 2017-18 yn cynnwys:  
 

 £6,442,623 – Grant Ôl-16        

 £5,816,385 – Grant Cefnogi Pobl  

 £2,650,381 – Grant Refeniw Sengl  

 £5,150,073 – Grant Gwella Addysg 

 £4,301,182 – Grant Datblygu Disgyblion      

 £3,300,783 – Grant Dechrau’n Deg                                                                      

 £1,690,220 – Grant Teuluoedd yn Gyntaf 
 
Mae’r siartiau canlynol yn crynhoi o ble y daw’r arian a lle caiff yr arian ei wario 
 

 
 

 

45%

22%

3%

17%

13%

2017-18 O Ble y Daeth yr Arian  Grant Cynnal Refeniw ac Ardrethi
Annomestig [gan Lywodraeth
Cymru] (45%)

Grantiau Penedol gan y
Llwyodraeth (22%)

Grantiau Eraill a Chyfraniadau (3%)

Y Dreth Gyngor (17%)

Ffioedd, Taliadau ac Incwm Arall
(13%)

9%

26%

15%

5%

2%

16%

7%

12%
2% 2%1% 3%

2017-18 Lle Caiff yr Arian ei Wario  
Addysg a Chymorth i Deuluoedd
(9%)
Ysgolion (26%)

Gofal Cymdeithasol i oedolion
(15%)
Diogelu (5%)

Chwaraeon, Chwarae a Lles Egniol
(2%)
Cymunedau (16%)

Prif Weithredwr (7%)

Budd-daliadau i Hawlwyr(12%)

Cyllid Cyfalaf (2%)

Ardollau a Chyfraniadau (2%)

Swyddogaethau Corfforaethol (1%)

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth
Gyngor (3%)
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Beth Ddywedodd Ein Rheoleiddwyr Amdanom Ni? 
 

Swyddfa Archwilio Cymru 
Archwiliodd Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol) Cynllun Gwella’r Cyngor ar 

gyfer 2017-18, ac ardystiodd bod y Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau o dan adran 15(6) i (9) 

y Mesur ac wedi gweithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru yn ddigonol i gyflawni ei 

ddyletswyddau. Ardystiodd yr Archwilydd Cyffredinol bod y Cyngor yn bodloni ei ofynion statudol o 

ran gwelliant parhaus. Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru y prosiectau unigol canlynol hefyd, o 

dan y themâu isod ar gyfer y Cyngor yn ystod 2016-17, yr adroddwyd arnynt yn 2017-18. 

Llywodraethu da wrth benderfynu ar 

newidiadau i wasanaethau 

Canfu’r Archwilydd Cyffredinol bod gan y 

Cyngor flaenoriaethau eglur sy’n llunio ei 

benderfyniadau am newid sylweddol i 

wasanaethau a’i fod yn ceisio dysgu a gwella 

ei drefniadau, ond ceir lle i wella hygyrchedd 

rhai mathau o wybodaeth. 

 

Gwnaeth yr Archwilydd Cyffredinol dri chynnig 

ar gyfer gwella yn ymwneud a gwybodaeth 

sydd ar gael am wneud penderfyniadau am 

newid sylweddol i wasanaethau a hygyrchedd 

y wybodaeth hon, ymwreiddio egwyddorion 

datblygu cynaliadwy a monitro effaith 

newidiadau i wasanaethau. 

Cynllunio arbedion 

Canfu’r Archwilydd Cyffredinol – er bod gan y 

Cyngor fframwaith cynllunio ariannol cadarn, 

efallai na fydd cynlluniau arbedion nad ydynt 

wedi’u datblygu’n ddigonol yn cefnogi 

cydnerthedd ariannol yn llawn yn y dyfodol. 

Cynigiodd y dylem gryfhau trefniadau 

cynllunio ariannol trwy sicrhau bod cynigion 

arbedion yn cael eu datblygu’n llawn, yn cael 

eu nodi’n eglur dros gyfnod y Cynllun Ariannol 

Tymor Canolig ac yn cynnwys amserlenni 

darparu realistig cyn eu cynnwys yn y gyllideb 

flynyddol. 

Ein hymateb 

Cyhoeddwyd ein Blaenraglenni Gwaith ar 

gyfer y Cabinet, y Cyngor a Chraffu ar ein 

gwefan. Ail-ddyluniwyd ein gwefan hefyd i 

wella sut y mae gwybodaeth ar gael a’i 

hygyrchedd. 

Diwygiodd y Cyngor ei Dempled Adrodd 

Corfforaethol i gynnwys paragraff yn 

ymwneud â goblygiadau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol, a datblygodd Ffurflen 

Asesiad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae’r paragraff yn crynhoi unrhyw effeithiau 

posibl a nodwyd wrth gwblhau’r Ffurflen Asesu 

Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn sicrhau bod y 

pum ffordd o weithio a’r saith Nod Llesiant yn 

cael eu hystyried yn rhan o’r broses o wneud 

penderfyniadau. 

Ein hymateb 

Yn rhan o broses gynllunio’r Strategaeth 

Ariannol Tymor Canolig, mae’n ofynnol i 

gyfarwyddiaethau gyflwyno cynlluniau yn 

cynnwys eu cynigion ar gyfer y gyllideb. Mae 

hyn yn cynnwys gwybodaeth am faint o 

arbedion i’w cyflawni ym mhob blwyddyn 

ariannol, cerrig milltir allweddol, gan gynnwys 

unrhyw gyfnodau ymgynghori ac adroddiadau 

cabinet, llinell amser y camau allweddol a 

risgiau i gyflawniad. Caiff y rhain eu hadolygu 

wedyn cyn dechrau’r flwyddyn ariannol a 

thynnir sylw at unrhyw broblemau. Yn ystod y 

flwyddyn ariannol, rydym yn monitro 

gostyngiadau i’r gyllideb yn erbyn targedau ac 

yn adrodd yn ôl i’r Cabinet yn ystod yr 

adroddiadau monitro tri misol. Mae’r 

cyfarwyddwyr yn gyfrifol am nodi camau 

lliniaru neu ddod o hyd i gynigion lleihau eraill 

i fantoli’r diffygion.  
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Gwaith Asesu Corfforaethol dilynol 

 

Roedd yr Archwilydd Cyffredinol yn fodlon bod y Cyngor wedi ymateb yn effeithiol i’r materion a 

godwyd yn yr Asesiad Corfforaethol a naill ai wedi rhoi eu cynigion ar gyfer gwella ar waith yn llawn 

neu wedi gwneud cynnydd yn eu herbyn. 

 

Estyn  
 

Canlyniadau arolygu ar gyfer 2016-17 
Arolygwyd naw o ysgolion cynradd yn 2016-17. Rhoddwyd tair ysgol mewn categori gwaith dilynol 

Estyn. Gwnaeth yr holl ysgolion gynnydd cadarn o ran eu hargymhellion ar gyfer gwella. Arolygwyd 

dwy ysgol o dan y trefniadau arolygu peilot newydd. Dyfarnwyd bod un ysgol yn ‘Dda’ ar gyfer pob 

un o’r pum maes a arolygwyd: dyfarnwyd yr ysgol arall yn ‘Dda’ ar gyfer 2 faes ac yn ‘Addas ond 

angen gwella’ ar gyfer y tri maes arall. Tynnwyd yr ysgol uwchradd a roddwyd yn y categori statudol 

‘mesurau arbennig’ o’r categori yn dilyn cyfnod llai na’r disgwyl. 

 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)  
 

Arolygu Gwasanaethau i Blant 
Cynhaliodd AGC arolygiad o wasanaethau plant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr ym mis Ionawr / Chwefror 2017. Edrychodd yr arolygwyr yn ofalus ar ansawdd canlyniadau a 

gyflawnwyd ar gyfer plant sydd angen cymorth, gofal a chefnogaeth a/ neu eu hamddiffyn.  Canfu’r 

arolygwyr bod yr Awdurdod wedi gweithio’n galed yng nghyd-destun Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i ail-lunio ei wasanaethau. Gwnaeth yr arolygwyr 20 o 

argymhellion yn arwain at 45 o gamau gweithredu unigol. Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd 39 o’r 

camau hynny wedi cael eu cwblhau, roedd 3 ar y trywydd iawn ac roedd 3 yn cael sylw ond wedi 

eu hoedi oherwydd amgylchiadau allanol. 

 

Newid arfer a diwylliant  

Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

Bu pwyslais mewn Gwasanaethau Cymdeithasol ar newid y diwylliant i un sy’n cefnogi annibyniaeth 

pobl yn hytrach na’r model cefnogaeth mwy traddodiadol o ddibyniaeth. O ganlyniad, 

canolbwyntiwyd ar ddatblygu sgiliau sgwrsio gweithwyr cymdeithasol a staff gofal cymdeithasol er 

mwyn eu paratoi i fabwysiadu dull seiliedig ar gryfderau wrth weithio gydag oedolion ac un sy’n 

canolbwyntio ar ganlyniadau sy’n cefnogi annibyniaeth yn hytrach nag un sy’n annog dibyniaeth. 

Yn hytrach na dibynnu ar hyfforddiant ar ei ben ei hun, ein nod yw ymwreiddio egwyddorion gweithio 

sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau yn y gweithlu, gan gynnwys canllawiau i staff a pholisi diwygiedig 

ar gyfer goruchwylio. Mae cyflwyno fframwaith sicrhau ansawdd wedi cynorthwyo’r gwasanaeth i 

gynorthwyo a hysbysu’r gwaith o ddatblygu arfer ac wedi galluogi myfyrio a dysgu mwy 

cydgysylltiedig. Lluniwyd rhaglen o hyfforddiant gyda’r nod o wella hyder, cysondeb ac 

effeithiolrwydd staff gwaith cymdeithasol mewn arfer a arweinir gan ganlyniadau. Mae ymarferwyr 

wedi cymryd rhan yn y gwaith o lunio’r cyfeiriad teithio ac wedi dylanwadu ar gynnwys gweithdai, 

digwyddiadau hyfforddi a datblygiad y Fframwaith Sicrhau Ansawdd. Maent wedi ymateb i’r 

cyfleoedd a gynigiwyd gan Ddysgu Gweithredol a’r gweithdai ‘Ymgysylltu’n Dda’ i gyflwyno 

arweinyddiaeth gref o arfer yn eu timau. Mae hyn wedi cynyddu hyder. Ysgrifennodd un rheolwr: 
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‘Derbyniwyd adborth cadarnhaol iawn gan y rhai sy’n mynychu’ a ‘Nodwyd hyder cynyddol’. Bu rhai 

enghreifftiau o ddysgu rhwng timau trwy Dysgu Gweithredol hefyd, a rhannu profiadau a syniadau. 

Mae’r Fframwaith Sicrhau Ansawdd yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau i werthuso arfer trwy 
adolygiadau ffeil a thrafodaethau gydag ymarferwyr. Mae’r dull hwn yn caniatáu i ni ddatblygu dysgu 
trwy weithgarwch hyfforddi ac mae hyn wedyn yn hysbysu dysgu a datblygiad arfer parhaus. Mae 
casglu’r straeon ‘so what’ yn rhan o hyn ac yn caniatáu i ni glywed gan yr unigolyn ac i ymarferwyr 
fyfyrio’n weithredol. Lansiwyd y fframwaith hwn ym mis Gorffennaf 2017 ac mae’n sicrhau y gall 
ymarferwyr nodi a phrofi'r hyn sy’n gweithio’n dda a’r hyn y mae angen ei newid er mwyn ymateb a 
chynorthwyo llesiant pobl fel yr amlinellir yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Yn 
bennaf, gall ein helpu i gynnig tystiolaeth nid yn unig sut yr ydym yn cyflawni ein dyletswyddau, ond 
yr hyn y gellir ei newid a’i wella. Datblygwyd adroddiadau tri misol ac ymwreiddiwyd dull adolygu 
ffeiliau yn ein system TG (WCCIS), gan wneud defnydd ac adrodd yn haws a’r gallu i ganolbwyntio 
ar feysydd penodol yn ôl y gofyn yn bosibl. 
 
Fel hyn, rydym yn datblygu sefydliad sy’n dysgu sy’n nodi ac yn hysbysu gweithgarwch gwella a 
hyfforddiant pellach, yn cynnwys rheolwyr ac ymarferwyr rheng flaen, gyda fframwaith ar waith sy’n 
cefnogi’r gweithgarwch adolygu ac yn cynnig tystiolaeth o safonau arfer. Mae hefyd yn caniatáu i ni 
gasglu naratif rhagorol gan yr amrywiaeth o bobl yr ydym yn gweithio â nhw, ynghylch cyflawni’r 
hyn sy’n bwysig iddyn nhw a sut y mae hyn yn cynorthwyo eu llesiant. 

 

Themâu pwysig sy’n sail i’n gwaith 
 

Fframwaith Rheoli Perfformiad 
 

Mae rheoli perfformiad yn golygu cymryd camau mewn ymateb i berfformiad gwirioneddol i wneud 

canlyniadau i ddefnyddwyr a’r cyhoedd yn well nag y byddent fel arall. Dyluniwyd ein fframwaith 

Rheoli Perfformiad i’n helpu i gynllunio, gweithredu, adolygu a diwygio ein gwaith yn barhaus fel y 

gallwn wella bywydau pobl yn y fwrdeistref sirol yn llwyddiannus. Mae’r fframwaith yn cyflwyno ein 

dull systematig o reoli perfformiad, ac yn cysylltu’r ddarpariaeth o wasanaethau â’n gweledigaeth 

a’n blaenoriaethau. Mae’n nodi pwy sy’n gyfrifol ac yn atebol am bob cam o broses rheoli 

perfformiad y Cyngor, o gynllunio busnes, i ddarparu gwasanaeth, i adolygu perfformiad ac i 

newidiadau y gallai fod eu hangen. Gallwch weld ein Fframwaith Rheoli Perfformiad yma: 

https://www.bridgend.gov.uk/media/2593/fframwaith-rheoli-perfformiad-cyngor-bwrdeistref-sirol-

pen-y-bont-ar-ogwr-fersiwn-2017.pdf  

 

Craffu ar ein perfformiad 
 

Mae pwyllgorau trosolwg a chraffu yn rhan werthfawr o’r broses dryloyw a democrataidd. Eu 

swyddogaeth yw dwyn aelodau gweithredol ac aelodau’r cabinet i gyfrif dros benderfyniadau sy’n 

cael eu gwneud.  

Maent yn llunio adroddiadau ac yn gwneud argymhellion sy’n cynghori’r cabinet a’r cyngor ar eu 

polisïau, eu cyllideb a’u darpariaeth o wasanaethau. Maent yn cefnogi gwaith y cyngor yn ei 

gyfanrwydd o ran gwella gwasanaethau cyhoeddus. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae ein strwythur 

trosolwg a chraffu yn cynnwys strwythur pwyllgorau canolog gyda Phwyllgor Trosolwg a Chraffu 

Corfforaethol a thri Phwyllgor Trosolwg a Chraffu. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau craffu: 

 

 Cyn-penderfynu: Gall y Cabinet ymgynghori â’r Pwyllgorau ar benderfyniadau a pholisïau 

yn y dyfodol a sut y maent wedi cael eu gwneud. 

https://www.bridgend.gov.uk/media/2593/fframwaith-rheoli-perfformiad-cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar-ogwr-fersiwn-2017.pdf
https://www.bridgend.gov.uk/media/2593/fframwaith-rheoli-perfformiad-cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar-ogwr-fersiwn-2017.pdf
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 Monitro perfformiad: Mae Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn monitro perfformiad y Cabinet, 

pwyllgorau a swyddogion y cyngor. 

 Galw i mewn: Gall Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ‘alw i mewn’ penderfyniad a wnaed gan 

y Cabinet neu swyddog ond nad yw wedi cael ei roi ar waith eto, sy’n caniatáu iddynt ystyried 

a yw’r penderfyniad yn briodol. Efallai y byddant yn argymell y dylai’r Cabinet ailystyried y 

penderfyniad. 

 Adolygiadau trylwyr: Gall y Pwyllgorau gynnal adolygiadau trylwyr i feysydd penodol gan 

ddefnyddio Paneli Ymchwil a Gwerthuso 

 Cyfranogiad cymunedol: Yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy, mae’r Pwyllgorau 

Trosolwg a Chraffu yn annog cyfranogiad y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill mewn gwaith craffu 

fel y gall trigolion gael fwy o lais ym materion y cyngor. Gwneir hyn trwy ddarparu tystiolaeth 

i bwyllgor, awgrymu eitem i fod yn destun craffu trwy gwblhau ffurflen gais, neu drwy siarad 

mewn pwyllgor fel cynrychiolydd. Mae rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan ar gael ar 

ein gwefan. 

 

Rheoli risg 
 

Gyda galw cynyddol am wasanaethau ar adeg o bwysau cynyddol ar gyllid, mae rheoli risg effeithiol 

yn dal i fod yn rhan hanfodol o’r fframwaith ar gyfer sicrhau llywodraethu corfforaethol da. Mae’r 

Asesiad Risg Corfforaethol yn nodi’r prif risgiau sy’n wynebu’r cyngor, yr effaith debygol ar ein 

gwasanaethau a’r hyn y byddwn yn ei wneud i reoli’r risg. Ynghyd â’r Asesiad Risg Corfforaethol, 

ceir amrywiaeth o weithdrefnau rheoli risg ar lefelau cyfarwyddiaeth, prosiect a gwasanaeth, a chaiff 

y rhain eu cynnwys yn y cynlluniau busnes priodol. 

 

Adolygwyd yr Asesiad Risg Corfforaethol gan yr Uwch Dîm Rheoli, fe’i cymeradwywyd gan y Cyngor 

ar 1 Mawrth 2017 ac roedd yn cyd-fynd yn llawn â Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chynllun 

Corfforaethol y Cyngor. Ers ei adolygu, rydym wedi diweddaru’r cofrestrau risg Strategaeth Ariannol 

Tymor Canolig, Gwastraff, Cyrhaeddiad Addysgol, Ad-drefnu Llywodraeth Leol a Chydweithredu i 

adlewyrchu newidiadau pwysig. 
 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 
 

Rydym wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth drwy ein holl wasanaethau 

ac yn ymroddedig i drin ein trigolion, ein cwsmeriaid, ein cyflogeion a’n hymwelwyr gyda pharch, 

gan ddarparu gwasanaethau sy’n ymateb i anghenion unigol pobl. 

 

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20; https://www.bridgend.gov.uk/media/2486/sep-

action-plan-2016-2020-current-master-version_welsh.docx yn nodi sut y byddwn yn bodloni ein 

hamcanion cydraddoldeb ac yn gwneud ein gwasanaethau yn hygyrch ac yn ymatebol i anghenion 

amrywiol y rhai sy’n byw ac yn gweithio yn y fwrdeistref sirol ac yn ymweld â hi. Mae’n amlinellu 

saith amcan cydraddoldeb, sef: Trafnidiaeth, Meithrin cysylltiadau da a chodi ymwybyddiaeth, 

iechyd meddwl, Hamdden, Plant, Data a’n swyddogaeth fel cyflogwr. Cynhaliwyd 5 sesiwn hyfforddi 

ar Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar gyfer staff, ac fe’u mynychwyd gan 46 o gynrychiolwyr. 

Mae’r cyngor yn cynnal asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb i ddarganfod a fydd newidiadau neu 

bolisïau, gwasanaethau a swyddogaethau newydd yn effeithio ar wahanol sectorau o gymdeithas 

mewn gwahanol ffyrdd. Gall Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb ein helpu i nodi gwelliannau i 

wasanaethau, caniatáu i ni wneud gwell penderfyniadau a chydnabod sut y gall gwasanaethau fod 

yn fwy hygyrch. Rydym yn cyhoeddi ein Hasesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar adran 

https://www.bridgend.gov.uk/media/2486/sep-action-plan-2016-2020-current-master-version_welsh.docx
https://www.bridgend.gov.uk/media/2486/sep-action-plan-2016-2020-current-master-version_welsh.docx
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cyfarfodydd Cyngor, Cabinet a phwyllgorau y wefan sydd ar gael yma: 

https://democratic.bridgend.gov.uk/ieDocHome.aspx?LLL=1  

 

Y Gymraeg 

Rydym wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail gyfartal wrth ymgymryd â’n busnes 

cyhoeddus. Mae ein strategaeth pum mlynedd yn disgrifio sut y byddwn yn ceisio codi proffil iaith a 

diwylliant y Gymraeg ymhlith ein trigolion a’n cyflogeion. Darllenwch ein strategaeth ar-lein yn: 

https://www.bridgend.gov.uk/media/2673/welsh-language-strategy-welsh.docx neu fel copi caled 

yn y Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid. Gweler ein tudalen ar y Gymraeg yma: 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydraddoldeb-ac-ymgysylltu/y-gymraeg/ i ddarganfod 

sut yr ydym yn hybu iaith a diwylliant Cymru yn ogystal â chydymffurfio â Mesur y Gymraeg (2011). 

Mae ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2017-18 yn trafod ein cydymffurfiad â Safonau’r Gymraeg 

ac ar gael yma: https://www.bridgend.gov.uk/media/4064/welsh-language-standards-annual-

report-1718-cymraeg.docx. Mae’r ddogfen gydymffurfiad a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y 

Gymraeg yn nodi’r 171 o safonau y mae’n ofynnol i ni gydymffurfio â nhw: rydym yn cydymffurfio â 

154 ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys meysydd darparu gwasanaethau, llunio polisi, 

gweithrediadau, hyrwyddo a chadw cofnodion. Os hoffech ragor o wybodaeth, ewch i’r adran dogfen 

cydymffurfio ar y wefan, sydd ar gael yma: https://www.bridgend.gov.uk/media/4496/20180820-

hysbysiad-cydymffurfio-cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar-ogwr-cy.pdf 

 

Bioamrywiaeth 
 

Er mwyn hybu bioamrywiaeth ar draws ein sefydliad, rydym wedi datblygu Blaengynllun 

Cydnerthedd Bioamrywiaeth ac Ecosystemau, 2018-2022, i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r holl 

ddyletswyddau.   

 

Ymgynghoriadau ac Adborth Dinasyddion 
 
Cynhaliwyd amrywiaeth o ymgynghoriadau gennym drwy’r flwyddyn i ganfod eich safbwyntiau ac i 

hysbysu ein penderfyniadau. Cynhaliwyd arolygon ar-lein, sioeau teithio drwy’r fwrdeistref sirol a 

grwpiau ffocws a gwahoddwyd sylwadau trwy gyfryngau cymdeithasol ar bynciau a oedd yn 

cynnwys: 

 

 Teithio Llesol 2017 

 Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr 

 Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017  

 Prosiect Ailfodelu Preswyl Plant 

 Y Panel Dinasyddion 

 Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu 
ychwanegol  

 Ymgynghoriad ar y Gorchymyn Diogelu Mannau 
Cyhoeddus 

 Toiledau Cyhoeddus   

 Ymgynghoriad ar Wasanaeth Bws a Gynorthwyir 
 

Ceir rhagor o wybodaeth yn https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydraddoldeb-ac-

ymgysylltu/ymgynhoriadau/     

https://democratic.bridgend.gov.uk/ieDocHome.aspx?LLL=1
https://www.bridgend.gov.uk/media/2673/welsh-language-strategy-welsh.docx
https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydraddoldeb-ac-ymgysylltu/y-gymraeg/
https://www.bridgend.gov.uk/media/4064/welsh-language-standards-annual-report-1718-cymraeg.docx
https://www.bridgend.gov.uk/media/4064/welsh-language-standards-annual-report-1718-cymraeg.docx
https://www.bridgend.gov.uk/media/4496/20180820-hysbysiad-cydymffurfio-cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar-ogwr-cy.pdf
https://www.bridgend.gov.uk/media/4496/20180820-hysbysiad-cydymffurfio-cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar-ogwr-cy.pdf
https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydraddoldeb-ac-ymgysylltu/ymgynhoriadau/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydraddoldeb-ac-ymgysylltu/ymgynhoriadau/
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
Lluniodd Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015 nodau i gyrff cyhoeddus wella 

llesiant economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

 

Mae’r Ddeddf yn cyflwyno saith nod 

llesiant hirdymor. Mae’n cyflwyno 

egwyddor datblygu cynaliadwy ac yn 

diffinio 5 ffordd o weithio y bydd 

angen i gyrff cyhoeddus, fel 

awdurdodau lleol, eu hystyried er 

mwyn dangos ein bod wedi 

cymhwyso’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy.   

 

Mae’r diagram yn dangos sut y mae’r 

saith nod cenedlaethol a’r pum ffordd 

o weithio yn gweithio gyda’i gilydd i 

sicrhau datblygu cynaliadwy. Mae’r 

Cyngor wedi ymrwymo i’r nodau 

llesiant a’r egwyddorion o ddatblygu 

cynaliadwy, gan wneud yn siŵr pan 

fyddwn yn gwneud penderfyniadau 

ein bod yn ystyried yr effaith y gallent 

eu cael ar bobl sy’n byw eu bywydau 

yng Nghymru yn y dyfodol. Er mwyn gwneud hyn, rydym wedi ymwreiddio’r egwyddor o ddatblygu 

cynaliadwy ar draws y cyngor yn ein harferion a’n gweithdrefnau. 

 

 Cynhaliwyd hyfforddiant ar gyfer holl Aelodau’r Cabinet a Chraffu a Swyddogion Rheoli 

 Penodwyd Aelod o’r Cabinet fel Hyrwyddwr Cenedlaethau’r Dyfodol 

 Rydym wedi ychwanegu adran o’r enw ‘’goblygiadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015” at dempled ein hadroddiad corfforaethol i ystyried goblygiadau’r ddeddfwriaeth 
hon wrth wneud penderfyniadau. 

 Diwygiwyd ein Cofrestrau Risg i sicrhau bod yr agwedd hirdymor yn cael ei hystyried wrth 
ddadansoddi ein risgiau a gallai hyn newid y ffordd yr ydym yn ystyried difrifoldeb ein risgiau.    

 Rydym wedi ymwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ein fframwaith rheoli perfformiad. 
Mae’r pum ffordd o weithio yn treiddio pob lefel a cham o’n cylch rheoli perfformiad cynllunio-
gwneud-adolygu-diwygio. 

 Rydym wedi ymwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’r pum ffordd o weithio yn ein Cod 
Llywodraethu Corfforaethol a’n Fframwaith Llywodraethu. 

 Cynhaliwyd sesiwn Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gennym ar gyfer y Fforwm Cynghorau Tref 
a Chymuned. 

 Gweithiwyd gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr i gyflawni’r asesiad 
llesiant lleol ac i ddatblygu amcanion llesiant lleol 

 Rydym wedi ymwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ein rhaglen hyfforddi aelodau.   

 

Ceir rhagor o wybodaeth yn https://futuregenerations.wales/cy/  

https://futuregenerations.wales/cy/
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Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr 
 

Fe’i gwnaed yn ofyniad cyfreithiol gan y Ddeddf hefyd i bob awdurdod lleol greu bwrdd 

gwasanaethau cyhoeddus. Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr ar 1 

Ebrill 2016. Casglodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr ddata a gwybodaeth 

a gofynnodd i bobl leol am y cryfderau a’r heriau sy’n wynebu’r ardal, nawr ac yn y dyfodol. 

Defnyddiwyd y wybodaeth i ddatblygu Asesiad Llesiant Pen-y-bont ar Ogwr a gyhoeddwyd ym mis 

Ebrill 2017. 

 

Ein hamcanion llesiant ar gyfer 2018-19 

 
Nodwyd ein hamcanion neu flaenoriaethau llesiant gennym yn ein Cynllun Corfforaethol 2018-22, 

ar ôl ystyried anghenion hirdymor, adnoddau sy’n lleihau, a galw cynyddol am wasanaethau, gan 

barhau i ddarparu’r pethau y dywedodd dinasyddion wrthym sydd bwysicaf.  

Dyma nhw:  

 Cefnogi economi lwyddiannus  

 Helpu pobl i fod yn hunanddibynnol  

 Defnyddio adnoddau’n ddoethach  

Adolygwyd yr amcanion llesiant hyn yn erbyn gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 a phenderfynodd y Cyngor eu bod yn dal i fod yn berthnasol ac y dylent barhau fel 

ein hamcanion llesiant. Ymwreiddiwyd yn y cynllun corfforaethol hefyd sut y mae ein hamcanion 

llesiant yn cyd-fynd â’r saith nod llesiant cenedlaethol.  

Os hoffech fanylion llawn y camau sydd gennym ar waith i ddarparu pob amcan llesiant, ewch i’r 

dudalen Gwella Corfforaethol ar ein gwefan i gael gweld ein Cynllun Corfforaethol yma: 

https://www.bridgend.gov.uk/media/3631/cynllun-corfforaethal-2018-2022.pdf  

https://www.bridgend.gov.uk/media/3631/cynllun-corfforaethal-2018-2022.pdf
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Adborth 

Rydym yn croesawu eich sylwadau ar yr adroddiad blynyddol hwn a’ch argymhellion ar gyfer gwella. 
Gallwch gynnig adborth trwy  
 

 

    ein gwefan: www.bridgend.gov.uk  

 

      ar Instagram www.instagram.com/BridgendCBC/    

  

     trwy Facebook www.facebook.com/BridgendCBC   

      

    ar Twitter: @BridgendCBC   

   

    e-bost i talktous@bridgend.gov.uk 

 

     yn ysgrifenedig i’r Tîm Perfformiad Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont      

 ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB 

 

Mae’r adroddiad hwn ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hefyd ar gael mewn iaith neu fformat 

arall ar gais. 

 

http://www.bridgend.gov.uk/
http://www.instagram.com/BridgendCBC/
http://www.facebook.com/BridgendCBC
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEtJeG4v3cAhUMZVAKHU4kBoAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.freeiconspng.com/img/29484&psig=AOvVaw3Esxkzu-R7qA2xBEvoBGIs&ust=1534927852009229
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5ndrz4v3cAhWPmbQKHbLBAUsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iconfinder.com/icons/208880/address_at_blue_contact_contacts_e-mail_email_mail_message_icon&psig=AOvVaw1V91FBq8niuFytAucl-yfd&ust=1534928026748424
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie1oHT4_3cAhUHL1AKHRBpAaAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.freeiconspng.com/images/email-icon&psig=AOvVaw1kyihVqlaon3wi98cuLyJO&ust=1534928292865762
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