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Cefndir 

Sefydlwyd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) Pen-y-bont ar Ogwr mewn 

ymateb i Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998. 

Mae gan y bartneriaeth ddyletswydd statudol i gynnal adolygiadau blynyddol o 

drosedd ac anhrefn yn y Sir. Mae’r adolygiad wedyn o gymorth i bartneriaid ddeall 

natur troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a chamddefnyddio sylweddau yn yr 

ardal a datblygu strategaeth diogelwch cymunedol sy’n egluro’r camau y mae angen 

eu cymryd i leihau’r problemau hyn ac yn nodi’r adnoddau sy’n ofynnol i gyflawni’r 

camau. 

Yn dilyn gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, penderfynodd 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Pen-y-bont ar Ogwr gynnwys 

gweithgareddau PDC Pen-y-bont ar Ogwr yn ei weithgareddau asesu a chynllunio ei 

hun a hynny drwy ei wneud yn is-fwrdd o’r BGC. 

Mae Cynorthwyo Cymunedau ym Mhen-y-bont ar Ogwr i fod yn Ddiogel a Chydlynol 

wedi ei gynnwys yng Nghynllun Llesiant Pen-y-bont ar Ogwr a dyma amcan 

trosfwaol PDC Pen-y-bont ar Ogwr. 

Aelodau Statudol y PDC: 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Penybont ar Ogwr  

Heddlu De Cymru  

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg  

Gwasanaeth Carchardai a Prawf EM  

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru  

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru  

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar y Bae Gorllewinol 

Aelodau eraill y PDC 

De Cymru Comisiynydd Heddlu a Throsedd  

Aelod Etholedig ar gyfer Diogelwch Cymunedol 

Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg 

Iechyd Cyhoeddus Cymru  

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 

Adran Gwaith a Phensiynau 

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol sir Penybont  

Bwrdd Cynllunio Ardal Cwm Taf Morgannwg 

Grŵp Cydlyniad Cymunedol y Bae Gorllewinol 

https://www.bridgend.gov.uk/media/3658/bridgend-wellbeing-bps-plan-w-0518.pdf
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Asesiad Strategol o Angen Lleol 

Defnyddiodd PDC Pen-y-bont ar Ogwr nifer o ffynonellau i ganfod tystiolaeth o 

anghenion lleol. 

Asesiad Llesiant Pen-y-bont ar Ogwr 

 Mae'r canfyddiadau allweddol yn cynnwys: 

 Gostyngiad ar y cyfan yn yr achosion o drosedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

 Cynnydd yn nifer yr achosion yr adroddwyd amdanynt o droseddau rhyw a 

thrais domestig. 

 Mae gan fwy nag 8 ym mhob 10 o drigolion deimlad o fod yn perthyn i’r ardal 

leol, ond mae mwy na chwarter yn poeni nad yw pobl o gefndiroedd gwahanol 

i’w gilydd yn cyd-dynnu. 

 Mae diogelwch ariannol yn bwysau allweddol ar y rheiny sydd ar incwm isel, 

ar gontractau dros dro cyflog isel, neu allan o waith.   

 Mae pobl yn dweud eu bod yn bryderus ynghylch y diffyg cyfleoedd gwaith ar 

gyfer pobl ifanc yn lleol. 

 

Nododd asesiad llesiant Pen-y-bont ar Ogwr hefyd nifer o heriau sy’n effeithio ar Sir 

Pen-y-bont ar Ogwr yn awr ac a fydd yn y dyfodol. 

 Bydd cynnydd yn y boblogaeth yn golygu poblogaeth fwy, fwy amrywiol a hŷn, 

fydd yn dod â heriau ar gyfer gofal iechyd a gofal cymdeithasol, tai, gwytnwch 

cymunedol, cymunedau cyfeillgar i oedran ac ynysu cymdeithasol.   

 Mae un mewn pedwar o oedolion yng Nghymru yn debygol o brofi afiechyd 

meddwl.  

 Newidiadau economaidd gan gynnwys gallu pobl Pen-y-bont ar Ogwr i gwrdd 

â’r anghenion sgiliau sy’n newid.    

 Diwygiadau pellach i’r System Lles. 

 Y newid yn yr hinsawdd gan gynnwys ansawdd yr aer a’r perygl o lifogydd. 

 

Asesiad Anghenion Poblogaeth y Bae Gorllewinol 

Yn dilyn cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant cynhaliwyd cyd-

asesiad o anghenion y boblogaeth gan y 3 awdurdod lleol a’r bwrdd iechyd lleol. 

Mae Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Cham-drin Rhywiol yn thema 

allweddol yn yr asesiad. 

Asesiad Anghenion VAWDASV Pen-y-bont ar Ogwr. 

Yn 2019 penodwyd ymgynghorydd annibynnol i gynnal asesiad o anghenion 

gwasanaethau VAWDASV ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Defnyddir casgliadau’r asesiad 

hwn i lywio'r ffordd y caiff y gwasanaeth ei ddarparu yn y dyfodol. 

 

https://www.bridgend.gov.uk/media/3394/wba-final-cymraeg.pdf
https://www.bridgend.gov.uk/media/3394/wba-final-cymraeg.pdf
http://www.westernbaypopulationassessment.org/cy/home-welsh/
http://www.westernbaypopulationassessment.org/cy/home-welsh/
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Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Mae PDC Pen-y-bont ar Ogwr yn cydnabod yr effaith y mae Profiadau Niweidiol yn 

ystod Plentyndod yn ei chael ar iechyd a lles drwy gydol oes. 

Bydd y PDC yn defnyddio Adroddiad Gwyliadwriaeth Trais Chwarterol Iechyd 

Cyhoeddus Cymru i fonitro ac ymateb i lefelau o drais yn y sir. 

 

Cysylltiadau â Blaenoriaethau a Chynlluniau Cenedlaethol a Rhanbarthol 

 

Heddlu De Cymru a Chynllun Lleihau Troseddu 2017 i 2023 

Blaenoriaethau 

 Lleihau ac atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn cadw pobl 

yn ddiogel a hyderus yn eu cartref a’u cymuned 

 Gwella’r ffordd yr ydym yn cysylltu â’n cymunedau, yn ymwneud â hwy ac yn 

rhoi gwybodaeth iddynt 

 Gweithio i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau  

 Sicrhau bod y system cyfiawnder troseddol leol yn gweithio’n effeithiol ac yn 

effeithlon, yn cwrdd ag anghenion dioddefwyr ac yn herio troseddwyr 

 Gwneud ein cyfraniad i’r gofyniad plismona strategol, a phlismona 

digwyddiadau mawr yn llwyddiannus. 

 Gwario eich arian chi yn ddoeth i amddiffyn plismona yn eich cymuned. 

 

Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar Drais yn erbyn Merched, Cam-Drin 

Domestig a Thrais Rhywiol 2016 - 2021 

Amcanion 

 

 Cynyddu ymwybyddiaeth a herio agweddau o VAWDASV 

 Cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith plant a phobl ifanc o bwysigrwydd perthynas 

ddiogel, gyfartal ac iach a bod ymddygiad o gam-drin yn anghywir bob amser. 

 Canolbwyntio’n gynyddol ar alw drwgweithredwyr i gyfrif a rhoi cyfleoedd 

iddynt newid eu hymddygiad yn seiliedig o gwmpas diogelwch y dioddefwr.  

 Gwneud ymyrryd yn gynnar ac atal yn flaenoriaeth. 

 Hyfforddi gweithwyr proffesiynol perthnasol i ymateb yn amserol ac yn briodol 

i ddioddefwyr. 

 Rhoi mynediad cyfartal i ddioddefwyr at adnoddau priodol, a gwasanaethau o 

safon uchel, yn ôl yr angen, seiliedig ar gryfder, ymatebol yn ôl rhyw. 

 Darparu tystiolaeth gadarn yn sail i’n gwaith. 

 

http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/PRIDDocs.nsf/7c21215d6d0c613e80256f490030c05a/d488a3852491bc1d80257f370038919e/$FILE/ACE%20Report%20FINAL%20(E).pdf
https://commissionerwebsite2019.azurewebsites.net/media/1318/2019-02-7-police-and-crime-plan-final-cym.pdf
https://commissionerwebsite2019.azurewebsites.net/media/1318/2019-02-7-police-and-crime-plan-final-cym.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/cenedlaethol-strategaeth-2016-i-2021.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/cenedlaethol-strategaeth-2016-i-2021.pdf
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Atal Hunanladdiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr wedi datblygu 

Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio ac wedi cytuno y bydd y 

Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn cymryd meddiant o’r strategaeth ac yn mesur 

cynnydd. 

 

Gweithio gyda’n gilydd i gael Cymunedau mwy Diogel 

 

 Ym mis Rhagfyr 2017 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu hadolygiad o 

Weithio mewn Partneriaeth dros Ddiogelwch Cymunedol yng Nghymru. 

Nododd yr adolygiad Weledigaeth ar gyfer Diogelwch Cymunedol. 

 Mae pob cymuned yn gryf, yn ddiogel ac yn hyderus mewn ffordd sy’n rhoi 

cyfle cyfartal a chyfiawnder cymdeithasol, gwytnwch a chynaladwyedd i bawb. 

 Cyfrifoldeb cyffredin y llywodraeth, y cyhoedd ac asiantaethau’r trydydd sector 

yw cydweithio gyda’r cymunedau, y gwasanaeth a’r sector preifat i fynd i’r 

afael â gweithgaredd neu ymddygiad sy’n anghyfreithlon, yn 

wrthgymdeithasol, yn niweidiol i unigolion a chymdeithas ac i'r amgylchedd. 

 Mae rhannu gwybodaeth a sicrhau ymyriad cynnar drwy weithredu’n fuan ac 

yn gadarnhaol yn delio â phroblemau lleol ac yn mynd i’r afael â gwendidau. 

Caiff y weledigaeth hon ei gwireddu drwy weithgarwch amlasiantaethol, 

cydweithredol ac integredig sy’n: 

 seiliedig ar dystiolaeth a than arweiniad cudd-wybodaeth 

 gyda chymorth sgiliau a gwybodaeth briodol 

 gydag adnoddau cynaliadwy a phriodol yn lleol 

 yn ymgysylltu ac yn cynnwys dinasyddion 

 yn ataliol ac yn ymyrryd cyn gynted ag y bo modd 

 yn canolbwyntio ar welliannau a buddion tymor hir 

 

Y Rhanbarthau 

 

Bydd rhaid i Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr ystyried 

rhanbartholi wrth adolygu’r Strategaeth Diogelwch Cymunedol. Bydd y newid yn ôl 

troed y Bwrdd Iechyd yn cael effaith sylweddol ar waith y bartneriaeth. Bydd PDC 

Pen-y-bont ar Ogwr yn dal i weithio ar draws y rhanbarth i gydweithredu gydag 

iechyd ac asiantaethau eraill. 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20058
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20058
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/gweithio-gydan-gilydd-i-greu-cymunedau-mwy-diogel.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/gweithio-gydan-gilydd-i-greu-cymunedau-mwy-diogel.pdf
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Amcan Llesiant: Cynorthwyo Cymunedau ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

i fod yn Ddiogel a Chydlynol  

Pam mae hyn yn bwysig? 

Yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr mae cryfder ein lles cymdeithasol yn dod o'n 

cymunedau. Yn ein hasesiad dywedodd pobl yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr wrthym 

eu bod yn teimlo bod cyswllt â chymdogion, cyfeillion a theulu yn gymorth iddynt 

fyw bywyd llawn a delio â heriau bywyd. Maent yn dweud eu bod yn gwerthfawrogi 

amgylchedd, diwylliant a threftadaeth yr ardal.   

Gall cymunedau deniadol lle mae pobl yn cyd-dynnu'n dda â'i gilydd leihau nifer 

troseddau, trais, ac ymddygiad gwrthgymdeithasol; gwella cyrhaeddiad addysgol a 

chefnogi iechyd a lles. Mae bod yn brysur yn ein cymunedau yn cynnig cyfle inni 

gadw'n iach, mwynhau ein hamgylchedd, cynnal rhwydweithiau cymdeithasol a 

chofleidio ein diwylliant a'n hiaith. Gwyddom y bydd pobl yn y dyfodol yn byw mewn 

teuluoedd llai ac y bydd ein cymunedau'n fwy amrywiol. Yn yr ymgynghoriad, teimlai 

dinasyddion ei bod yn neilltuol o bwysig i herio gwahaniaethu mewn cymunedau. Mae 

arolwg Troseddau Prydain wedi darganfod bod pobl anabl yn y DU mewn mwy o berygl 

o fod yn ddioddefwyr trais. 

Er bod cyfraddau troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn isel yn Sir Pen-y-bont 

ar Ogwr ac yn gostwng, mae pobl yn dal i feddwl bod yna broblem. Dywedodd y 

mwyafrif o drigolion yn yr arolwg nad ydynt yn teimlo eu bod yn cael gwybod am yr 

hyn y mae'r heddlu ac eraill yn ei wneud i fynd i'r afael â phroblemau lleol. Yn yr 

ymgynghoriad, teimlai dinasyddion fod gan gymunedau swyddogaeth bwysig i'w 

chwarae o ran mynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Hoffent 

gael mwy o gyfleoedd i siarad yn rhydd am faterion pwysig iddynt hwy a'u cymunedau.   

Rydym yn gwybod bod gweithio gyda'n gilydd yn effeithiol. Er enghraifft, ers 2007-08, 

mae nifer y bobl ifanc sy'n troseddu am y tro cyntaf wedi gostwng ac mae hyn i raddau 

helaeth oherwydd bod asiantaethau sy'n bartneriaid yn cydweithio gyda phobl ifanc i 

ddarparu ymyriadau cynnar. Mae'r ffactorau risg ar gyfer troseddau ieuenctid a 

chamddefnyddio sylweddau o fewn y teulu, y gymuned, a'r ysgol yn gorgyffwrdd â'r 

ffactorau risg ar gyfer diffyg cyrhaeddiad addysgol, bod yn rhieni ifanc, a phroblemau 

iechyd meddwl yn ystod y glasoed. Mae cymryd camau gweithredu felly i atal y 

ffactorau risg hyn yn gymorth i atal ystod o ganlyniadau negyddol i bobl ifanc, 

teuluoedd a chymunedau yn awr ac yn y dyfodol. 

Er nad ydynt mor gyffredin yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr ag mewn rhai ardaloedd, mae 

trais, camddefnyddio sylweddau a thrais domestig yn arbennig, yn cael effaith 

ddinistriol ar unigolion a'u teuluoedd ac maent yn tanseilio hyder mewn cymunedau, 

yn ddaearyddol a chymunedau eraill. Roedd pobl ifanc yn ein gweithdy yn neilltuol o 

bryderus ynghylch camddefnyddio sylweddau.    

Canfu ein hasesiad llesiant fod cynnydd wedi bod mewn adrodd am droseddau rhywiol 

a thrais domestig. Er bod modd priodoli'r cynnydd hwn mewn adrodd yn rhannol i 
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gynnydd mewn ymddiriedaeth yn yr Heddlu a gwasanaethau eraill, mae'n dal yn 

debygol nad yw llawer o ddioddefwyr yn edrych am gymorth. Rydym yn gweld y cyswllt 

â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac mae arnom eisiau atal cylch o 

ymddygiad o'r fath mewn cenedlaethau yn y dyfodol.   

Beth fyddwn ni'n ei wneud? 

Ein nod 10 mlynedd yw i bobl sy'n byw, gweithio neu ymweld â Sir Pen-y-bont 

ar Ogwr deimlo'n ddiogel a bod yn ddiogel.  

Rydym wedi diffinio dau faes blaenoriaeth ar gyfer yr amcan hwn dros y pum 

mlynedd nesaf. 

1. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i greu cymunedau diogel a hyderus a 

mynd i'r afael â throseddu, anhrefn a phob agwedd ar ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

Rydym wedi gweld y fantais y gall gweithio gyda'n gilydd ei chael o ran atal troseddu 

a byddwn yn defnyddio'r profiad hwn i barhau i newid y ffordd yr ydym yn gweithio 

gyda'n gilydd i fynd i'r afael â heriau yn ein cymunedau yn y dyfodol.  

Y camau y byddwn yn eu cymryd: 

 Byddwn yn casglu ac yn dadansoddi gwybodaeth, data a chudd-wybodaeth i 

ganolbwyntio ar droseddu, yn arbennig trais a chamddefnyddio sylweddau, a'i 

effaith ar ddinasyddion a phob math o gymunedau. 

 Byddwn yn cydweithio gydag awdurdodau lleol cyfagos i weithredu'r Strategaeth 

Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.   

 Byddwn yn defnyddio ein dealltwriaeth o'r ffordd y mae profiadau plentyndod yn 

effeithio ar ymddygiad troseddol rhai pobl er mwyn ymestyn y ffordd yr ydym yn 

gweithio gyda'n gilydd i atal aildroseddu.   

 

Ffocws ar gyfer 2019 – 2020  

 Dargyfeirio pobl ifanc a rhai agored i niwed oddi wrth ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a throseddu 

 Lleihau effaith negyddol camddefnyddio cyffuriau ac alcohol ar 

unigolion a chymunedau  

 Mynd i’r afael â Thrais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais 

rhywiol 

 

2. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i wella cydlyniant cymunedol fel bod 

pobl mewn cymunedau yn cyd-dynnu'n dda a bod gwahaniaethau yn cael 

eu parchu a'u goddef. 

Mae arnom eisiau deall a mynd i'r afael â'r pethau sy'n dinistrio teimlad person o 

ddiogelwch a bod yn perthyn i'w gymuned. Er bod gennym fecanweithiau yn eu lle i 

ymdrin â'r tensiynau hynny sy'n gosod cymunedau mewn perygl sylweddol, mae 

arnom eisiau sicrhau bod yr holl bobl leol yn elwa o'r cymunedau cefnogol y mae ein 

dinasyddion yn ymfalchïo ynddynt.   
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Y camau y byddwn yn eu cymryd: 

 Byddwn yn gweithio gyda holl aelodau ein cymunedau, yn enwedig grwpiau 

cydraddoldeb megis pobl anabl a'r gymuned LGBT, er mwyn deall yn well beth 

sy'n achosi tensiynau. 

 Byddwn yn defnyddio'r dysgu hwn er mwyn sicrhau bod yna gyfathrebu a 

mecanweithiau eraill yn eu lle fel bod cymunedau yn teimlo eu bod yn cael 

gwybodaeth ac y gallwn nodi a mynd i'r afael â materion a'u hatal rhag 

gwaethygu. 

 Byddwn yn gweithio gyda chymunedau i'w cynorthwyo i wella'r amgylchedd lleol 

a chynyddu cyfleoedd i ddod ynghyd er mwyn hyrwyddo teimlad o berchnogaeth 

a diogelwch. 

 

Ffocws ar gyfer 2019 – 2020  

 Hyrwyddo cydlyniad cymunedol 

 Lleihau troseddu amgylcheddol  

 Amddiffyn grwpiau agored i niwed rhag niwed a rhag erledigaeth  

 

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

 
Cymru Lewyrchus 

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

 
Cymru Gydnerth 

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

 
Cymru Iachach 

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

 
Cymru Fwy Cyfartal 

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

 
Cymru o Gymunedau 

Cydlynol 

Prif nod yr amcan hwn. 

 
Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu 

Pwysigrwydd diwylliant ac iaith fel canolbwynt i 
gymunedau ddod ynghyd. Dod â mwy o bobl o 
ddiwylliannau gwahanol at ei gilydd. Mwy o bobl yn 
uniaethu â'u cymuned. 

 
Cymru sy’n gyfrifol ar 

lefel fyd-eang 

Mae cymunedau hyderus amrywiol yn gryf yn wyneb 
newid. Mae'n hybu gwell gwybodaeth am wahanol 
ddiwylliannau a gwell gwybodaeth am yr amgylchedd 
lleol. 
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Sut mae'r camau hyn wedi eu cysylltu â'n Hamcanion eraill? 

 Drwy weithio gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o ddod i mewn i'r system 

cyfiawnder ieuenctid, neu droseddwyr ifanc, byddwn yn hybu gwell 

cyrhaeddiad yn yr ysgol a gwell gobeithion am waith, gwell perthynas o fewn 

teuluoedd a chymunedau, a dulliau iachach o fyw. 

 Mae bod mewn cymuned gefnogol yn ffactor amddiffynnol i bobl ifanc sydd 

wedi profi ACEs, ond mae hefyd yn gymorth i oedolion ddelio â heriau drwy 

gydol eu bywydau, boed y rheiny'n afiechyd, colli gwaith, colli cymar mewn 

henaint, dod yn rhiant, neu newid rhyw. 

 Gall ein lleoedd gwyrdd, adeiladau treftadaeth, yr iaith Gymraeg a chyfleoedd 

cymdeithasol ac addysgol ddarparu ffocws i weithgaredd cymunedol, sy'n 

datblygu ac yn cryfhau rhwydweithiau yn ogystal ag amddiffyn cynefinoedd a 

rhywogaethau a chynyddu nifer y rhai sy'n siarad Cymraeg.   

 Bydd atal trais yn erbyn merched, trais domestig a chamddefnyddio 

sylweddau yn lleihau'r ACEs y mae plant ifanc yn gorfod eu goddef, y gall eu 

heffaith ddod i’r amlwg mewn cymunedau ac yn y gweithle yn nes ymlaen 

mewn bywyd.  

  

Sut byddwn ni'n mesur llwyddiant? 

Blaenoriaeth Mesurau ar gyfer llwyddiant 

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

Mae canran fwy o bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy’n 
teimlo’n ddiogel gartref, yn cerdded yn yr ardal leol ac 
wrth deithio 
 
Mae llai o bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn mynd i 
mewn i’r system cyfiawnder troseddol am y tro cyntaf 
 
Gostyngiad yn nifer y troseddau fesul 1000 o’r 
boblogaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr 
 

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

Canran fwy o bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 
cytuno eu bod yn perthyn i’r ardal; bod pobl o 
wahanol gefndiroedd yn cyd-dynnu’n dda; a bod pobl 
yn trin ei gilydd â pharch.   
 
Canran fwy o bobl yn fodlon ar eu hardal leol fel lle i 
fyw.  
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Cysylltiadau â Phartneriaethau Lleol a Rhanbarthol a Threfniadau 

Llywodraethu. 

Mae’r amcanion, y blaenoriaethau a’r camau y bydd Partneriaeth Diogelwch 

Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr yn eu cymryd i gefnogi cymunedau diogel a 

chydlynol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr wedi eu sefydlu’n gadarn yng Nghynllun 

Llesiant Pen-y-bont ar Ogwr. 

Mae’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn ymrwymedig i egwyddor datblygu 

cynaliadwy a’r 5 ffordd o weithio sydd wedi eu cynnwys yn Neddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 a bydd yn 

 Meddwl am y tymor hir 

 Ceisio atal problemau 

 Gweithio tuag at saith nod llesiant y Ddeddf ym mhob peth y byddant yn ei 

wneud 

 Gweithio gyda’i gilydd a gydag eraill  

 Gweithio gyda phobl a chymunedau, drwy eu cynnwys 

 

Cymru 

Lewyrchus  

Cymru 

Gydnerth 

Cymru 

Iachach 

Cymru 

Fwy 

Cyfartal 

Cymru o 

Gymunedau 

Cydlynol  

Cymru â 

diwylliant 

bywiog lle 

mae’r 

Gymraeg yn 

ffynnu 

Cymru sy’n 

gyfrifol ar lefel 

fyd-eang 

 

Bydd y bartneriaeth yn dal i weithio’n agos gyda phartneriaethau lleol a rhanbarthol 

cysylltiedig gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu i: 

 Cydlyniad Cymunedol (Rhanbarthol a Lleol) 

 Panel Sianel (Lleol) 

 Atal:  Amddiffyn a Pharatoi (Lleol)  

 Cystadleuaeth (Rhanbarthol) 

 Byrddau Diogelu Cwm Taf Morgannwg (Rhanbarthol)  

 Bwrdd Gweithredol Amddiffyn y Cyhoedd (Lleol) 

 Bwrdd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd (Lleol)  

 Grŵp Asedau Pen-y-bont ar Ogwr (Lleol) 

 Grŵp Gweithredol VAWDASV (Lleol a Rhanbarthol) 

Trefniadau Adrodd 

Bydd y PDC yn adrodd wrth Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr 

ar gynnydd tuag at yr Amcan Llesiant – cynorthwyo cymunedau ym Mhen-y-bont ar 

Ogwr i fod yn ddiogel a chydlynol, o leiaf ddwywaith y flwyddyn. 

Bydd y PDC yn adrodd i Banel Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus o leiaf 

unwaith y flwyddyn. 
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Cynllun Cyflawni Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr 2019 i 2020 

Amcan Llesiant Cynorthwyo Cymunedau ym Mhen-y-bont ar Ogwr i fod yn ddiogel 

a chydlynol 

 

 

Cam Ffocws Camau gweithredu Partner Arweiniol Erbyn Pryd Cysylltiadau â 

Strategaethau a 

Chynlluniau eraill 

Defnyddio ein 

dealltwriaeth o'r 

ffordd y mae 

profiadau 

plentyndod yn 

effeithio ar 

ymddygiad 

troseddol rhai pobl 

er mwyn ymestyn y 

ffordd yr ydym yn 

gweithio gyda'n 

gilydd i atal 

aildroseddu. 

Dargyfeirio pobl 

ifanc a rhai agored i 

niwed oddi wrth 

ymddygiad 

gwrthgymdeithasol 

a throseddu 

Gweithio gyda 

phartneriaid yn y trydydd 

sector i ddatblygu 

darpariaeth annibynnol a 

thros dro ar gyfer plant a 

phobl ifanc mewn 

mannau â phroblem o 

ran ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

Cymorth 

partneriaeth 

PDC/CBS Pen-y-

bont ar Ogwr 

Mehefin 2019 Heddlu De Cymru a 

Chynllun Lleihau 

Troseddu 2019 i 

2023 

Cynllun 

Corfforaethol CBS 

Pen-y-bont ar Ogwr 

 

Cynllun Llesiant 

Pen-y-bont ar Ogwr 

Blaenoriaeth 1 Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i greu cymunedau diogel a 

hyderus a mynd i'r afael â throseddu, anhrefn a phob agwedd ar 

ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
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Cam Ffocws Camau gweithredu Partner Arweiniol Erbyn Pryd Cysylltiadau â 

Strategaethau a 

Chynlluniau eraill 

  Cyflawni cynllun Bwrdd 

Cyfiawnder Ieuenctid 

Pen-y-bont ar Ogwr 

gyda’r nod gyffredinol o 

leihau nifer y rhai sy’n 

troseddu ac yn 

aildroseddu. 

Bwrdd Rheoli 

Cyfiawnder 

Ieuenctid Pen-y-

bont ar Ogwr 

 Cynllun Cyfiawnder 

Ieuenctid Pen-y-

bont ar Ogwr 

Cynllun Llesiant 

Pen-y-bont ar Ogwr 

Byddwn yn casglu 

a dadansoddi 

gwybodaeth, data a 

chudd-wybodaeth i 

ganolbwyntio ar 

droseddu, yn 

arbennig trais a 

chamddefnyddio 

sylweddau, a'i 

effaith ar 

ddinasyddion a 

phob math o 

gymunedau. 

Lleihau effaith 

negyddol 

camddefnyddio 

cyffuriau ac alcohol 

ar unigolion a 

chymunedau 

Sefydlu grŵp Gorchwyl 

a Gorffen 

amlasiantaethol i  

ailymweld ac adolygu’r 

Polisi Camddefnyddio 

Sylweddau ar gyfer 

Ysgolion Pen-y-bont ar 

Ogwr 

Mapio gweithgareddau 

codi ymwybyddiaeth o 

gamddefnyddio 

sylweddau cyfredol ar 

gyfer   

 Myfyrwyr 

 Athrawon a Staff 

Cefnogi 

Rheolwr Grŵp 

Ymyrryd yn 

Gynnar CBS  

Pen-y-bont ar 

Ogwr 

Mai i Fedi 

2019 

Cynllun Cyflawni 

Bwrdd Cynllunio 

Ardal Cwm Taf?? 

Cynllun Llesiant 

Pen-y-bont ar Ogwr 
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Cam Ffocws Camau gweithredu Partner Arweiniol Erbyn Pryd Cysylltiadau â 

Strategaethau a 

Chynlluniau eraill 

  Darparu sesiynau Codi 

Ymwybyddiaeth ar 

Linellau Sirol i drigolion 

lleol, masnachwyr a 

rhanddeiliaid eraill. 

Heddlu De Cymru/ 

CBS Pen-y-bont ar 

Ogwr SCWDP 

Parhaus Cynllun Diogelu 

Blynyddol Cwm Taf 

Byddwn yn 

cydweithio gydag 

awdurdodau lleol 

cyfagos i 

weithredu'r 

Strategaeth Trais 

yn erbyn 

Merched, Cam-

drin Domestig a 

Thrais Rhywiol. 

Mynd i’r afael â 

thrais yn erbyn 

merched, cam-drin 

domestig a thrais 

rhywiol  

Gweithredu Strategaeth 

a Chynllun Cyflawni 

VAWDASV Pen-y-bont 

ar Ogwr ar gyfer 2019 - 

2020 

Grŵp Llywio 

VAWDASV 

2019 - 2020 Strategaeth 

VAWDASV Pen-y-

bont ar Ogwr  

Cynllun Llesiant 

Pen-y-bont ar Ogwr 

  Gweithio gyda Grŵp 

Llywio VAWDASV Cwm 

Taf i ddatblygu 

strategaeth gomisiynu 

ranbarthol ar gyfer 

gwasanaethau 

VAWDASV 

Grŵp Llywio 

VAWDASV 

Ebrill 2019 Strategaeth 

VAWDASV Cwm 

Taf  
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Cam Ffocws Camau gweithredu Partner Arweiniol Erbyn Pryd Cysylltiadau â 

Strategaethau a 

Chynlluniau eraill 

  Strategaeth Gomisiynu 

Ranbarthol wedi ei 

chymeradwyo gan 

Fwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cwm Taf a 

Phen-y-bont ar Ogwr 

Tîm Partneriaeth 

Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr 

Mehefin 2019 Strategaeth 

VAWDASV Cwm 

Taf 

  Defnyddio Strategaeth 

VAWDASV Pen-y-bont 

ar Ogwr i nodi 

blaenoriaethau 

ailgomisiynu rhanbarthol 

ar gyfer Gwasanaethau 

VAWDASV 

Grŵp Llywio 

VAWDASV 

Medi 2019 Strategaeth 

VAWDASV Cwm 

Taf 
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Blaenoriaeth 2 Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i wella cydlyniant cymunedol fel bod 

pobl mewn cymunedau yn cyd-dynnu’n dda a bod gwahaniaethau yn 

cael eu parchu a’u goddef. 

 

Cam Ffocws Camau Gweithredu Partner 

Arweiniol 

Erbyn Pryd Cysylltiadau â 

Strategaethau a 

Chynlluniau eraill 

Byddwn yn gweithio 

gyda holl aelodau 

ein cymunedau, yn 

enwedig grwpiau 

cydraddoldeb 

megis pobl anabl 

a'r gymuned LGBT, 

er mwyn deall yn 

well beth sy'n 

achosi tensiynau. 

Hyrwyddo 

Cydlyniad 

Cymunedol 

Cynnal arolwg o drigolion 

lleol er mwyn deall yn 

well yr achosion dros 

densiynau cymunedol 

PDC Awst 2019 Cynllun Llesiant 

Pen-y-bont ar Ogwr 

  Gweithio gyda chyd-

drefnydd cydlyniad 

cymunedol rhanbarthol i: 

Sefydlu deialog reolaidd 

a chyswllt gyda grwpiau 

sy’n debygol o brofi 

PDC Mawrth 2020 Heddlu De Cymru 

a Chynllun Lleihau 

Troseddu 2019 i 

2023 

Cynllun Llesiant 

Pen-y-bont ar Ogwr 
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Cam Ffocws Camau Gweithredu Partner 

Arweiniol 

Erbyn Pryd Cysylltiadau â 

Strategaethau a 

Chynlluniau eraill 

tensiynau cymunedol yn 

lleol 

Datblygu mecanwaith i 

gasglu, adrodd a 

chofnodi pob math o 

gudd-wybodaeth am 

densiynau cymunedol 

wrth iddynt godi’n lleol 

Creu mannau diogel a 

chyfleoedd i ddod â phobl 

o wahanol gefndiroedd at 

ei gilydd 

Darparu negeseuon 

cadarnhaol cyson, yn 

cefnogi cymunedau 

cydlynol, er mwyn rheoli 

a deall newid demograffig 

a’r tensiynau cysylltiedig 

Gweithio gyda thimau 

ymgysylltu a chyfathrebu 

sy’n bartneriaid i 

ddatblygu ‘Adnodd 

Cyfathrebu’ lleol fydd yn 
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Cam Ffocws Camau Gweithredu Partner 

Arweiniol 

Erbyn Pryd Cysylltiadau â 

Strategaethau a 

Chynlluniau eraill 

gymorth i ni gyfleu 

negeseuon allweddol  

Byddwn yn 

defnyddio'r dysgu 

hwn er mwyn 

sicrhau bod yna 

gyfathrebu a 

mecanweithiau 

eraill yn eu lle fel 

bod cymunedau yn 

teimlo eu bod yn 

cael gwybodaeth ac 

y gallwn nodi a 

mynd i'r afael â 

materion a'u hatal 

rhag gwaethygu. 

Amddiffyn grwpiau 

agored i niwed 

rhag niwed a rhag 

erledigaeth 

Datblygu a chyflwyno 

rhaglen codi 

ymwybyddiaeth o 

Fanteisio’n Rhywiol ar 

Blant ar draws 

asiantaethau a staff 

CBS Pen-y-

bont ar Ogwr 

SCWDP 

Parhaus Heddlu De Cymru 

a Chynllun Lleihau 

Troseddu 2019 i 

2020 

Cynllun Llesiant 

Pen-y-bont ar Ogwr 

  
Sefydlu Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen i ddatblygu 
deunyddiau i gynorthwyo 
ysgolion ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr i: 

Gyflawni eu 
dyletswyddau i gyfrannu 
at atal pobl rhag cael eu 

Ymyrryd yn 

Gynnar CBS 

Pen-y-bont ar 

Ogwr 

Mawrth 2019 SWP Police and 

Crime Reduction 

Plan 2019 - 2020 
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Cam Ffocws Camau Gweithredu Partner 

Arweiniol 

Erbyn Pryd Cysylltiadau â 

Strategaethau a 

Chynlluniau eraill 

tynnu i mewn i 
derfysgaeth 

Sefydlu meysydd 
allweddol yn ymwneud â 
radicaleiddio a gwytnwch 
a hyrwyddo gwerthoedd 
democrataidd yng 
nghwricwlwm yr ysgol. 

  Parhau i weithredu 

Strategaeth Atal 

Hunanladdiad Pen-y-bont 

ar Ogwr  

Heddlu De 

Cymru   

Parhaus Strategaeth Atal 

Hunanladdiad Pen-

y-bont ar Ogwr 

  Gwerthuso’r ddarpariaeth 

yn ystod y dydd a 

darpariaeth y ‘gaeaf’ ar 

gyfer rhai sy’n cysgu 

allan ym Mwrdeistref Sirol 

Pen-y-bont ar Ogwr 

CBS Pen-y-

bont ar Ogwr 

wr  

Medi 2019 Strategaeth 

Digartrefedd Pen-y-

bont ar Ogwr 

Byddwn yn gweithio 

gyda chymunedau 

i'w cynorthwyo i 

wella'r amgylchedd 

lleol a chynyddu 

cyfleoedd i ddod 

ynghyd er mwyn 

Lleihau Troseddu 

Amgylcheddol 

Ymgysylltu ac addysgu 

pobl ifanc, 11-25 mlwydd 

oed, y gwyddys eu bod 

wedi troseddu, neu eu 

bod ar fin troseddu, neu’n 

byw mewn ardaloedd 

difreintiedig, ynghylch 

Gwasanaeth 

Tân ac Achub 

De Cymru 

(SWFRS) 

Medi 2019 i 

Fawrth 2020 

Yr Heddlu a 

Chynllun Lleihau 

Troseddu 2019 i 

2023 

Cynllun Strategol 

Gwasanaeth Tân 
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Cam Ffocws Camau Gweithredu Partner 

Arweiniol 

Erbyn Pryd Cysylltiadau â 

Strategaethau a 

Chynlluniau eraill 

hyrwyddo teimlad o 

berchnogaeth a 

diogelwch. 

peryglon cynnau tân 

bwriadol, troseddau ceir 

ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

ac Achub De 

Cymru 2019 i 2024 

Cynllun Llesiant 

Pen-y-bont ar Ogwr 

  Gweithio gyda Bwrdd 

Cynllunio Ardal Cwm Taf 

ac Arogl Stryd Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-

bont ar Ogwr i nodi swm 

y sbwriel cysylltiedig â 

chyffuriau ym Mhen-y-

bont ar Ogwr a datblygu 

cynllun i leihau ei effaith. 

Bwrdd 

Cynllunio Ardal 

Cwm Taf  

Rhagfyr 2019 Cynllun Llesiant 

Pen-y-bont ar Ogwr 

  Gweithio gyda 

phartneriaid yn y trydydd 

sector i ddatblygu 

prosiect graffiti ar gyfer 

plant a phobl ifanc i 

annog arlunio graffiti 

cadarnhaol. 

PDC Medi 2019 i 

Fawrth 2020 

Cynllun Llesiant 

Pen-y-bont ar Ogwr 

 

 

 


