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“Un cyngor yn
gweithio gyda’n

gilydd i wella
bywydau”



Cyflwyniad
Croeso i adroddiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n gwerthuso ein
cynnydd yn erbyn ein hamcanion llesiant, a nodir yn ein Cynllun Corfforaethol. Mae’r adroddiad hwn yn
ymwneud â’n perfformiad ar gyfer y flwyddyn rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019.

Ein gweledigaeth yw gweithredu fel “un cyngor yn gweithio gyda’n gilydd i wella bywydau”. Byddwn yn
gwneud hyn trwy gyflawni ein hamcanion llesiant. Mae’r rhain yn cynrychioli ein huchelgeisiau a’n
hymrwymiadau i’n dinasyddion a’n cyfraniad at saith nod llesiant Cymru a nodir yn Neddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf).

Ein cyfraniad at y nodau llesiant
Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein cyfraniad fesul amcan llesiant at y saith nod llesiant. Nodir y rhain isod:
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Nod llesiant

Amcan llesiant

Cefnogi
economi

lwyddiannus

Helpu pobl i 
fod yn fwy

hunanddibynnol

Defnyddio
adnoddau’n
ddoethach

Cymru lewyrchus 3 3

Cymru gydnerth 3

Cymru iachach 3 3 3

Cymru sy’n fwy cyfartal 3 3 3

Cymru o gymunedau cydlynus 3 3 3

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r
Gymraeg yn ffynnu 3 3

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 3



Cynnydd yn erbyn ein hamcanion llesiant
Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg yn ôl dros y cynnydd a
wnaethom gyda’n gilydd yn ystod 2018-19 gyda’r camau i
gyflawni ein hamcanion llesiant. I werthuso perfformiad, mae
gennym 58 mesur o lwyddiant, yr ydym yn eu hadolygu’n
flynyddol i bennu targedau i lywio gwelliant. Dengys
dadansoddiad o berfformiad mewn perthynas â 56 o’r
mesurau y mae gennym ddata ar eu cyfer:

• fod 37 (66%) wedi cyrraedd eu targed
• bod 9 (16%) wedi methu â chyrraedd y targed o lai na

10% 
• bod 10 (18%) wedi methu â chyrraedd y targed o fwy na

10%

Lle mae ar gael, mae data ar dueddiadau’n dangos bod 33 o
ddangosyddion yn dangos gwelliant mewn perfformiad neu eu
bod wedi cynnal y lefel uchaf o berfformiad (3) o’i gymharu â’r
llynedd.

Yn ogystal â’n mesurau o lwyddiant, fe wnaethom hefyd nifer
o ymrwymiadau i gefnogi’r gwaith o gyflawni ein hamcanion
llesiant. Mae dadansoddiad o ddata diwedd blwyddyn yn
dangos ein bod wedi cyflawni’r hyn y dywedasom y byddem
yn ei gyflawni, gyda 35 (88%) o’n hymrwymiadau wedi’u
cwblhau’n llwyddiannus. Fe gyrhaeddodd y 5 arall (12%) y
rhan fwyaf o’u cerrig milltir.

Fel llawer o gynghorau, rydym yn wynebu nifer o heriau gan
gynnwys adnoddau sy’n mynd yn llai ynghyd â mwy o alw am
wasanaethau. 

Bu un o’r darnau mwyaf arwyddocaol o waith yn ystod 2018-
19 mewn ymateb i’r newid yn ffiniau’r bwrdd iechyd. Roedd
hyn yn golygu bod y cyfrifoldeb am reoli’r holl wasanaethau
iechyd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi
trosglwyddo, o fis Ebrill 2019, o Fwrdd Iechyd Prifysgol
Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Prifysgol newydd
Cwm Taf Morgannwg. Mae rhoi’r Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant ar Waith yn dal i fod yn flaenoriaeth i
ni ac mae wedi bod yn un o’r prif ysgogwyr ar gyfer newid ac
ar gyfer ffyrdd newydd o weithio. Caiff yr egwyddorion sy’n
tanategu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant eu
cryfhau ymhellach gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru).

Yr egwyddorion yw:

• meddwl yn fwy am y tymor hir
• cydweithio’n well gyda phobl a chymunedau
• ceisio atal problemau
• defnyddio dull mwy cydgysylltiedig

Rydym yn dal i weithio’n galed i newid a gwella gwasanaethau
ar yr un pryd â gorfod gwneud arbedion effeithlonrwydd
sylweddol. Tua £32.6 miliwn dros y cyfnod rhwng 2018-19 a
2021-2022 yw’r arbedion y mae’n rhaid eu gwneud ar hyn o
bryd. Bydd defnyddio adnoddau’n ddoethach yn cynnwys

blaenoriaethu ein gwariant yn well o anghenraid. Hefyd, bydd
yn golygu buddsoddi yn y pethau hynny sy’n gwneud y
gwahaniaeth mwyaf i’r deilliannau ar gyfer pobl leol, ac yn
enwedig y blaenoriaethau gwleidyddol mewn perthynas â
phobl ifanc a’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. 

Yn yr un modd bydd angen i ni fod yn fwy ymaddasol i ymateb
i’r heriau ariannol hyn. Felly mae cydweithio gwell a deallus
gyda’r sector preifat, partneriaid eraill yn y sector cyhoeddus
a’r trydydd sector yn hollbwysig. Dylai fod ymgysylltu gwell â’r
cyhoedd i gael cyd-ddealltwriaeth well am flaenoriaethau, ac i
greu datrysiadau dichonadwy ar y cyd.  

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio’n bennaf ar yr hyn y
gwnaethom ei gyflawni mewn perthynas â’r tri amcan llesiant
sydd bwysicaf i chi yn ôl yr hyn a ddwedoch chi wrthym fel
rhan o’r broses flynyddol yr ydym yn ei chynnal i ymgynghori
ar y gyllideb. Mae nifer o feysydd eraill yr ydym yn cyfrannu
atynt i wella llesant economaidd, cymdeithasol ac
amgylcheddol hefyd. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i
wella llesiant ein holl ddinasyddion, er nad yw’n flaenoriaeth
gorfforaethol.

Er gwaethaf yr heriau ariannol yr ydym yn eu hwynebu, rydym
yn falch o’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni. Rydym yn dal i fod yn
ymrwymedig i weithio gyda’n partneriaid a’n cymunedau lleol i
wireddu ein huchelgeisiau ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr yn awr a thros y tymor hwy. Rydym yn sefydlu
sylfeini cadarn y gall cenedlaethau’r dyfodol gael budd
ohonynt a gwella arnynt. Rydym yn gwneud hyn er mwyn i ni
allu darparu gwasanaethau effeithiol sy’n bwysig i’n
dinasyddion, ac a fydd yn gwella bywydau pobl yn awr ac yn y
dyfodol.  

A fyddech cystal â bwrw golwg ar ein hadroddiad blynyddol a
dweud wrthym beth ydych yn ei feddwl. I’r darllenwyr hynny a
hoffai weld gwybodaeth fwy manwl, mae’r adroddiad yn
cynnwys nifer o ddolenni i adroddiadau a data manwl. Rydym
yn croesawu sylwadau ynglŷn â sut yr ydym wedi gwneud a
sut y gallwn fynd ati ymhellach i wella ein gwasanaethau ar
gyfer y rhai a wasanaethir gennym.
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Ciplun o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
mewn rhifau
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Arwynebedd

98.5 milltir sgwâr

Aelwydydd

64,766
Pris tŷ cyfartalog
£150,412
(Mynegai Prisiau Tai
y DU: Ebrill 2019)
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Llesiant cymdeithasol
• Mae 48% o ddisgyblion ysgol a 22% o oedolion yn
cymryd rhan mewn chwaraeon deirgwaith yr wythnos

• Cefnogwyd 40,825 o sesiynau nofio iau gyda 42 o
blant anabl

• Cofnodwyd 81,767 o sesiynau nofio rhad ac am ddim
ar gyfer 5,000 o ddefnyddwyr unigol dros 60, sef y
cyfranogiad uchaf yng Nghymru allan o 22 o
awdurdodau lleol

• 2,013 o atgyfeiriadau trwy’r Cynllun Cenedlaethol i
Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff gan arwain at
29,593 o ymweliadau â’r 72 o ddosbarthiadau wythnosol

• Mae 74% o oedolion yn teimlo bod ganddynt iechyd
cyffredinol da neu dda iawn

• Mae gan fwy na 7 allan o bob 10 plentyn bwysau
iach (74.4%)

Llesiant diwylliannol
• Mae 74% o oedolion yn mynychu neu’n cyfranogi
mewn gweithgareddau celfyddydol, diwylliannol neu
dreftadaeth o leiaf deirgwaith y flwyddyn  

• Mae 65% o bobl yn cytuno’n gryf â’r datganiad,
‘Mae’r Gymraeg yn rhywbeth i fod yn falch ohono’

• Mae 27% o oedolion yn gwirfoddoli
• Fe wnaeth bron i 20,000 o blant fynychu
digwyddiadau a gweithgareddau mewn llyfrgelloedd
dros wyliau’r haf ym mis Gorffennaf a mis Awst 2018
(Mae’r Cynllun yn cwmpasu 2018-19)

• Cymerodd 2,835 o blant ran yn Her Darllen yr Haf yn
2018

• Mynychodd dros 50,000 o blant ddigwyddiadau a
gweithgareddau mewn llyfrgelloedd trwy gydol 2018-19

• Cafwyd benthyg bron i 120,000 o lyfrau plant yn 2018-19

Llesiant economaidd
• Mae 70.8% o’r boblogaeth o oedran gweithio mewn
cyflogaeth

• Enillodd 20.6% (ffigwr dros dro) o ddisgyblion bum
TGAU â graddau A*- A, o’i gymharu ag 20.1% y
llynedd

• Enillodd 98.8% (ffigwr dros dro) o ddisgyblion y
trothwy lefel 3 ar gyfer Safon Uwch, o’i gymharu â
98.3% y llynedd

• Mae cyflog cyfartalog trigolion â swyddi llawn-amser
yn £28,709 (Cyfartaledd Cymru £26,967) (2018)

• 4,160 o fusnesau gweithredol

Llesiant amgylcheddol
• Mae 69% o bobl yn teimlo’u bod yn gallu cael
mynediad at wybodaeth am Gyngor Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr yn y ffordd yr hoffent gael
mynediad ati 

• Mae 73% o bobl yn fodlon ar y gwasanaethau a’r
cyfleusterau sydd ar gael ym Mwrdeistref Sirol Pen-
y-bont ar Ogwr

• Ers i ni gyflwyno’r cynllun ailgylchu newydd yn 2017,
rydym wedi ailgylchu tua 40,000 o dunelli o wastraff,
yn ôl ystadegau Llywodraeth Cymru

• Pen-y-bont yw’r dref sydd ar y brig yng Nghymru ar
gyfer ailgylchu plastig, a’r 2il orau yn y DU gyda
3,264 o dunelli o blastig yn cael eu hanfon i’w
hailgylchu rhwng 2017 a 2018 

• Yn 2018-19, fe wnaeth trigolion Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr ailgylchu digon o wastraff bwyd i
ddarparu trydan ar gyfer ysgol nodweddiadol am
dros bedair blynedd

Llesiant ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Isod ceir ciplun o lesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol ledled Bwrdeistref
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Caiff y categorïau llesiant hyn eu rhagnodi yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015:

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys:
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu 800 o wasanaethau ar wahân sy’n cynnwys:

• ysgolion
• gofal cymdeithasol, gan ddiogelu ein hoedolion

a’n plant mwyaf agored i niwed 
• cynllunio a rheoli adeiladu
• cynnal a chadw priffyrdd a chludiant cyhoeddus
• gwastraff ac ailgylchu
• glanhau strydoedd a diogelwch
• parciau a meysydd chwarae

• iechyd yr amgylchedd, gan gynnwys hylendid
bwyd ac iechyd a diogelwch

• casglu refeniwiau
• gweinyddu budd-daliadau
• etholiadau
• hamdden, y celfyddydau a llyfrgelloedd
• cefnogi busnes a thwristiaeth
• digwyddiadau a gwyliau arbennig
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Sut yr ydym yn asesu ein perfformiad
Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn ei gwneud yn ofynnol i ni ‘wneud trefniadau i sicrhau
gwelliant parhaus’. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i
awdurdodau lleol ddarparu gwasanaeth cyhoeddus sy’n diwallu anghenion y presennol heb beryglu
gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. Er bod yr Amcanion Llesiant yn cael eu
hasesu’n flynyddol, ni ellir eu cwblhau mewn un flwyddyn. Rydym felly’n adolygu ein hamcanion llesiant
yn flynyddol, ac yn mireinio ein gweithgareddau arfaethedig, gan fonitro cynnydd yn ystod y flwyddyn o
ran ein siwrne tuag at welliant.

Mesurau perfformiad

Nodir nifer o fesurau perfformiad yn ein Cynllun Corfforaethol sy’n helpu i ddangos y cynnydd a wnaed
o ran cyflawni’r Amcanion Llesiant y cytunom ni arnynt. Lle y bo’n berthnasol, pennir targedau yn erbyn
y mesurau perfformiad hyn i ddangos y lefel cyflawniad a ddymunir. 

Neilltuir statws Coch, Ambr, Gwyrdd (CAG) i fesurau perfformiad, sef:

• gwyrdd lle mae’r mesur yn cyrraedd y targed neu’n mynd y tu hwnt iddo

• ambr lle mae’r canlyniad o fewn 10% i’r targed

• coch lle mae’r canlyniad fwy na 10% o’r targed.

Mae’r saeth o ran tuedd yn dangos a ydym wedi gwella ar berfformiad y llynedd a rhoddir esboniad byr
lle mae perfformiad yn is na’r targed.

Amcanion llesiant

Mae perfformiad yn erbyn ymrwymiadau ein rhaglenni allweddol yn effeithio ar y modd yr ydym yn
asesu cynnydd gyda phob amcan llesiant. Rydym yn neilltuo statws CAG i bob ymrwymiad gan
ddefnyddio arfarniad cytbwys o ddata ar berfformiad ynghyd â’r cynnydd cyfredol gyda thasgau y
cytunwyd arnynt. Rhestrir y categorïau hunanasesu isod:

Mae statws coch yn golygu bod oedi o fwy na 10% o gyfanswm hyd y cam gweithredu arfaethedig.
A/neu mae’r gyllideb a/neu’r mesurau perfformiad ar gyfer yr ymrwymiad yn goch gan mwyaf. 

Mae statws ambr yn golygu bod oedi o lai na 10% o gyfanswm hyd y cam gweithredu arfaethedig.
A/neu mae mesurau perfformiad ar gyfer yr ymrwymiad yn gymysgedd o goch, ambr a gwyrdd. 

Mae statws gwyrdd yn golygu bod yr ymrwymiad yn cael ei gyflawni, a hynny o fewn y gyllideb. Hefyd,
mae’r mesurau perfformiad yn wyrdd yn bennaf.
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Amcan llesiant un

Cefnogi economi
lwyddiannus
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Pam dewis yr amcan hwn?
Mae arnom eisiau creu bwrdeistref sirol lle mae gan bobl fwy o gyfleoedd i sicrhau gwaith ystyrlon,
datblygu gyrfa a gwella incwm ac amgylchiadau eu teulu. Gwyddom fod lefelau uwch o lewyrch yn
hybu iechyd a llesiant, ac yn creu cymunedau mwy cydnerth y mae angen llai o wasanaethau arnynt.
Credwn mai addysg yw’r ysgogydd pwysicaf o hyd ar gyfer gwella cyfleoedd bywyd pobl ifanc. Credwn
y gall ac y dylai economi lwyddiannus gael ei chydbwyso yn erbyn anghenion yr amgylchedd.

Beth ydym yn dymuno’i gyflawni?
Ein nodau

1. Helpu pobl leol i ddatblygu sgiliau a manteisio ar gyfleoedd i lwyddo ac estyn y llwyddiant hwnnw i
bob cymuned ledled y fwrdeistref sirol 

2. Creu amodau ar gyfer twf a menter

3. Creu canol trefi llwyddiannus

Ein rhaglenni allweddol
O dan yr amcan hwn, mae pedair rhaglen allweddol i helpu i gyrraedd ein nodau a gwella llesiant.

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Rhaglen hirdymor yw hon a fydd yn arwain at fuddsoddi £1.28 biliwn yn yr economi ranbarthol. Bydd y
Fargen Ddinesig yn helpu i hybu twf economaidd yn ardaloedd 10 awdurdod lleol gan gynnwys ein
hardal ni trwy wella cysylltiadau cludiant, cynyddu sgiliau, a helpu pobl i ddod o hyd i waith. Hefyd,
bydd yn darparu prentisiaethau o ansawdd da ac yn rhoi i fusnesau’r cymorth y mae arnynt ei angen i
dyfu. 

Adolygiad Strategol o Addysg a Hyfforddiant Ôl-16
Mae’r rhaglen hon yn gwerthuso darpariaeth addysg a darpariaeth gwricwlaidd ledled Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n sicrhau bod opsiynau clir ar gael i ddarparu’r cyfleoedd gorau posibl ar
gyfer dysgwyr yn y fwrdeistref sirol. 

Rhaglen Economi Lwyddiannus
Mae’r rhaglen hon yn cynnwys cynlluniau adfywio a datblygu allweddol, gan gynnwys adfywio a
chynllun amddiffynfeydd llifogydd ym Mhorthcawl ac ailddatblygu Neuadd y Dref Maesteg. Rydym
hefyd yn datblygu rhaglen i wella canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddefnyddio ‘Rhaglen Targedu
Buddsoddiad mewn Adfywio’ Llywodraeth Cymru. Fel rhan o Dasglu’r Cymoedd, rydym yn gweithio i
gynyddu i’r eithaf y cyfleoedd ar gyfer adfywio yn y cymoedd a byddwn yn parhau i lobïo dros
brosiectau trawsnewidiol megis croesfan reilffordd Pen-coed.

Trechu Tlodi
I sicrhau dull cyson ac wedi’i dargedu o drechu tlodi, rydym yn symleiddio’r grantiau sydd ar gael i
wneud hynny. Felly gallwn ganolbwyntio ar leddfu tlodi plant a chefnogi teuluoedd agored i niwed trwy
fentrau ymyrryd yn gynnar gan gynnwys Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Cefnogi Pobl a Chyllid
Etifeddol Cymunedau yn Gyntaf.
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Sut wnaethom ni?
Mesurau perfformiad
Nod: helpu pobl leol i ddatblygu sgiliau a manteisio ar gyfleoedd i lwyddo ac estyn y
llwyddiant hwnnw i bob cymuned ledled y fwrdeistref sirol.
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* Ffigwr Rhag 2017 gan StatsCymru          **Data gan StatsCymru

Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Canran y boblogaeth o oedran
gweithio sydd mewn cyflogaeth.**
(Uwch)

71.4%

Cynnydd o
ffigwr

gwirioneddol 
2017 -18

70.8%

‰

73.1%

Canran y bobl 16 – 64 oed sy’n
economaidd weithgar.** (Uwch)

75.4% 73.2% 74.0%

‰

76.7%

Cyfanswm y prentisiaid a gyflogir ar
draws y sefydliad. (Uwch)

31 17 43 ‰

Nifer y prentisiaid/lleoliadau gwaith
cyn prentisiaeth a gymerwyd gan
blant sy’n derbyn gofal. (Uwch)

0 1 1 amh. amh.

Canran y plant sy’n byw mewn
aelwydydd lle nad oes unrhyw un yn
gweithio.* (Is)

14.9% 14.89% 19%

‰

12.6%

Mae hyn y tu hwnt i’n rheolaeth ond yn adlewyrchu effaith heriau ariannol ar yr economi leol. Byddwn
yn targedu cyllid gan Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â hyn.  

Canran yr ymadawyr Blwyddyn 11 o
ysgolion yn yr awdurdod y nodwyd
nad oeddent mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yn
Ystadegau Arolwg Cyrchfannau
Blynyddol Gyrfa Cymru. (Is)

amh. 1.5% 0.9% amh. 1.6%

Canran yr holl bobl sy’n gadael gofal
sydd mewn addysg, hyfforddiant neu
gyflogaeth ar yr adegau canlynol: 
a) 12 mis 
b) 24 mis ar ôl gadael gofal
(Uwch)

a) 60.53% a) 60% a) 63.64% ‰

b) 46.67% b) 55% b) 57.89% ‰

Canran y bobl 16 i 64 oed heb
gymwysterau.** (Uwch)

11.3%

Gostyngiad
o ffigwr

gwirioneddol
17 - 18

10.5% ‰ 8.6%
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Mesurau addysg
(Mae ffigyrau ar gyfer cyflawniad addysgol yn ymwneud â’r flwyddyn academaidd flaenorol)

Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Maint (%) y bwlch mewn
cyflawniadau addysgol rhwng
disgyblion 15+ sydd â Hawl i Brydau
Ysgol Am Ddim (hPYADd) a’r rhai â
Dim hawl (dPYADd) wedi’i fesur yn ôl
y dangosydd Lefel 2 cynhwysol. (Is)

29.1% 24.1% 32.9%

‰

32.2%

Fe wellodd perfformiad disgyblion hPYADd a dPYADd yn y dangosydd Lefel 2 cynhwysol ym
mlwyddyn academaidd 2017 – 2018. Fodd bynnag, roedd cynnydd ym mherfformiad disgyblion
dPYADd yn fwy na’r cynnydd ym mherfformiad disgyblion dPYADd ac fe gynyddodd hyn y bwlch
rhwng y ddau gohort.

Canran y disgyblion blwyddyn 11,
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.
(Uwch)

53% 64.4% 56.6% ‰ 55.1%

Er ein bod wedi methu â chyrraedd ein targed uchelgeisiol, fe wellodd perfformiad Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr o 53.0% i 56.6% ym mlwyddyn academaidd 2017 – 2018. Mae hyn yn ein gosod
uwchlaw cyfartaledd Cymru gyfan. Cododd ein safle yng Nghymru o’r 9fed i’r 13eg.

Canran yr ysgolion sy’n bodloni’r
mesur dysgu a sgiliau o ran yr arlwy
pynciau yng nghyfnod allweddol 4 ac
yn y cyfnod Ôl-16. (Uwch)

100% 100% 100% – amh.

Canran y disgyblion Safon Uwch sy’n
cyflawni’r trothwy Lefel 3. (Uwch)

98.1% 99% 98.3% ‰ 97.6%

Bu cynnydd o 0.2% eleni yng nghanran y disgyblion Safon Uwch sy’n cyflawni’r trothwy Lefel 3, a
hynny o 98.1% i 98.3%. Cyflawnodd chwech o’n hysgolion berfformiad o 100% ac rydym yn dal i fod
uwchlaw cyfartaledd Cymru.

Canran y disgyblion Safon Uwch sy’n
ennill 3 gradd A* i A. (Uwch)

9.4% 10% 9.2%

‰

13.4%

Gostyngodd canran y disgyblion Safon Uwch sy’n ennill 3 gradd A i A* o 9.4% i 9.2% ar gyfer
blwyddyn academaidd 2017 – 2018. Yn y cyfamser cododd cyfartaledd Cymru yn yr un cyfnod o
10.5% i 13.4%.
• Mae’n bosibl bod y canlyniad o ran cyfartaledd Cymru wedi deillio o berfformiad cryf yn y

Dystysgrif Her Sgiliau Uwch. Mae disgwyl i hyn fod yn nodwedd ar ganlyniadau Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr yn haf 2019. 



Nod: creu amodau ar gyfer twf a menter

12

Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Cyfanswm gwariant blynyddol gan
dwristiaid. (Uwch)

£344.23
miliwn

£351.11
miliwn

£347.30
miliwn ‰ amh.

Nifer y busnesau a ddechreuwyd.
(Uwch)

amh. 536 460 amh. amh.

Canlyniad dros dro yw 460 ond ni fydd yn cael ei gadarnhau tan fis Tachwedd 2019.

Nifer y busnesau gweithredol.
(Uwch)

amh. 4046 4160 amh. amh.

Canran meddiannaeth unedau
dechreuol a berchnogir gan y
Cyngor. (Uwch)

amh. 90% 93.5% amh. amh.

Nifer y cartrefi sy’n cael budd o’r
cynlluniau gwres carbon isel ac ynni
adnewyddadwy. (Uwch)

amh. amh. amh. amh. amh.

Rhaglen bedair blynedd yw hon sydd yn ei cham cychwynnol yn 2018 ac nid yw’n berthnasol pennu
targed gan nad yw’r cynlluniau wedi’u hadeiladu eto. Bwriedir i gant o gartrefi gael budd o Rwydwaith
Gwres Caerau erbyn 2022.  



13

Nod: creu canol trefi llwyddiannus

Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Nifer yr ymwelwyr â chanol trefi  -
nifer yr ymwelwyr ar gyfer:
a) Pen-y-bont                                    
b) Porthcawl
(Uwch)

amh.
a)

7,307,130
a)

6,761,710
amh. amh.

amh.
b)

2,604,245
b)

2,160,100

Nid oedd y camera ar gyfer nifer yr ymwelwyr ym Mhorthcawl yn weithredol am ran o’r flwyddyn wedi
i’r adeilad yr oedd wedi’i osod arno ddod yn wag gan arwain at ddatgysylltu’r trydan. Cafodd y
camera ei adleoli wedyn ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r rhain yn seiliedig ar y camerâu a gadwyd dan
y contract nifer ymwelwyr newydd ar gyfer pob tref, felly nid yw data hanesyddol yn gymaradwy. 

Nifer y safleoedd gwag yng nghanol
trefi
a) Pen-y-bont
b) Maesteg
c) Porthcawl
d) Pen-coed
(Is)

a) 66

Cynnal
ffigyrau

gwirioneddol
2017 – 18 yn
y pedair tref 

a) 60 ‰

amh.

b) 9 b) 10

‰

c) 10 c) 11

‰

d) 4 d) 6 ‰
Methwyd â chyrraedd targedau mewn tair tref, ond mae’r nifer gwirioneddol yn cynrychioli cynnydd
bach iawn yn unig ac nid yw’n rhan o duedd barhaus. Rydym wedi comisiynu Astudiaeth Fanwerthu
yn ddiweddar i oleuo’r adolygiad o’r Cynllun Datblygu Lleol. Bydd hon yn argymell polisïau
manwerthu priodol i’w cynnwys yn y cynllun a fydd yn helpu i hybu bywiogrwydd a hyfywedd canol
ein trefi.

Nifer yr unedau preswyl yng nghanol
tref Pen-y-bont:
a) sydd wedi cael caniatâd cynllunio
b) y mae gwaith wedi’i gwblhau
arnynt
(Uwch)

a) 14 a) 20 a) 0

‰

amh.

b) 0 b) 20 b) 24 ‰

Gwerth ariannol prosiectau adfywio
canol trefi a gyllidir yn allanol sydd ar
y gweill/wrthi’n cael eu datblygu.
(Uwch)

£21.25
miliwn

£15
miliwn

£20.8
miliwn

amh. amh.



Camau a gymerwyd i gyflawni ein rhaglenni allweddol
Fe wnaethom 13 o ymrwymiadau i gefnogi gwaith i gyflawni’r amcan llesiant hwn, trwy ein pedair
rhaglen allweddol. Mewn 12 o ymrwymiadau, rydym wedi cyflawni popeth a fwriadwyd gennym. Felly
gwyrdd yw ein hasesiad o’n perfformiad. Ambr yw ein hasesiad o’r ymrwymiad arall gan na wnaethom
gwblhau ein cam gweithredu arfaethedig yn llawn. Bu ychydig o oedi gyda’r gwaith i adeiladu Canolfan
Chwaraeon Dŵr Traeth y Rest. Nid oedd gwaith draenio allanol yng Nghiosg yr Harbwr wedi’i wneud,
ond mae bellach yn mynd rhagddo.

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Y Fargen Ddinesig

Rydym yn un o’r 10 awdurdod lleol yn y rhaglen, sy’n amcanu at fuddsoddi £1.2bn yn yr economi
ranbarthol. Bydd y Fargen Ddinesig yn helpu i hybu twf economaidd trwy wella cysylltiadau cludiant,
cynyddu sgiliau, a helpu pobl i ddod o hyd i waith a rhoi i fusnesau’r cymorth y mae arnynt ei angen i
dyfu.

Yn ystod 2018-19 fe barhaodd gwaith ar themâu allweddol. Mae’r rhain yn cynnwys cronfa ranbarthol i
fuddsoddi mewn tai, strategaeth ddigidol gyda chyswllt diwifr rhanbarthol, data agored a rhaglen sgiliau
rhanbarthol. Mae’r olaf o’r rhain yn cynnwys mwy o fynediad at brentisiaethau, ymgysylltu ag ysgolion a
chronfa buddsoddi mewn sgiliau. 

Ym mis Mawrth 2019, fe restrodd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd y gyfres gyntaf o
brosiectau lleol sy’n canolbwyntio ar drafnidiaeth a seilwaith. Mae pob cyngor yn cael £3 miliwn i’w
wario yn ei ardal. Bydd y £3 miliwn sydd wedi’i fwriadu ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn
cael ei wario ar y cyfleuster ‘parcio a theithio’ yn y Pîl. Mae hyn yn rhan o ddatblygu hwb trafnidiaeth
integredig i ehangu a gwella mynediad at weithgareddau gwaith, hyfforddiant, addysg, diwylliant,
manwerthu a hamdden newydd a phresennol. Bydd y datblygiad yn ymgorffori lle i 75 o geir. Hefyd,
bydd yn cynnwys cyfleusterau gwefru cerbydau trydan, baeau parcio beiciau, cysylltiadau gwell ag
Ystâd Ddiwydiannol Village Farm sy’n tyfu a gwelliannau yn y dyfodol o ran teithio llesol. Byddwn yn
parhau i gydweithio â thîm y Brifddinas-Ranbarth a’r Fargen Ddinesig i sicrhau ein bod yn gallu
ymgysylltu â chyfleoedd y rhaglen a dylanwadu arnynt.

Prentisiaethau a lleoliadau gwaith

Datblygiad pellach fel rhan o’r Fargen Ddinesig oedd treialu cynllun i raddedigion newydd am un
flwyddyn. Bydd y cynllun yn rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau greu 50 o interneiaethau
cychwynnol ar gyfer graddedigion yn 2019 – 2020. Ei nod yw cadw graddedigion dawnus yn y
rhanbarth. Bydd hyn yn cael ei wneud trwy amlygu’r cyfleoedd cyflogaeth a’r buddsoddiadau mewn
sectorau tra modern megis technoleg ariannol, seiberddiogelwch a lled-ddargludyddion cyfansawdd. 

Hefyd, mae prentisiaethau’n ardderchog ar gyfer annog cenedlaethau ifainc i ddysgu sgiliau eang mewn
amgylcheddau amrywiol sy’n ymwneud â’u diddordebau a’u dewis o ran gyrfa. Mae prentisiaethau nid
yn unig yn cynnig hyfforddiant ond hefyd rhagolygon gwaith gwell. Mae dysgu sgil newydd a chysylltu â
phobl yn dwyn manteision i lesiant hefyd o ran hunan-fri, hyder a bodlonrwydd ar fywyd. Yn 2018-19, fe
wnaethom gyflogi 42 o brentisiaid ar draws ein gwasanaethau. 
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Mae lleoliadau gwaith yn llwybr arall sy’n cynnig cyfle i bobl ifanc gael mynediad at amgylchedd gwaith
go iawn. Drwyddynt, maent yn cael profiad yn y gweithle i’w helpu i wneud dewisiadau gwybodus am
eu hopsiynau yn y dyfodol. Er enghraifft, bu Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cydweithio gyda’n
partner addysg arbenigol i greu rhaglen lleoliadau gwaith ar gyfer disgyblion sy’n mynychu ysgol
arbennig Pont y Crychydd. Fe gynigiom ni leoliadau â chymorth a oedd yn para am wythnos i bedwar
disgybl yn ein rhaglenni Wood-B a B-Leaf, yn y galwedigaethau saer coed a garddwriaeth. Profodd y
lleoliadau’n boblogaidd iawn a mynegodd un disgybl diddordeb mewn cymryd rhan mewn sesiynau
blas ar y rhaglen.  

Ers hynny mae’r disgybl wedi cael ei dderbyn ar y rhaglen. Mae yn y broses o gael ei atgyfeirio at
Asiantaeth Cyflogaeth â Chymorth Elite lle byddwn yn buddsoddi mewn ffyrdd o gynyddu ei botensial
i’r eithaf. Cefnogwyd 50 o unigolion yn 2018-19 a dyma stori Sam.
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Astudiaeth achos: 
lleoliad gwaith
Ar ôl cwblhau cwrs a achredir gan Agored
Cymru ar Ymwybyddiaeth o Iechyd a
Diogelwch yn y Gweithle, fe sicrhaodd Sam
leoliad gwaith gyda Chartref Gofal Preswyl
Foxtroy. Rhoddodd yn y cyfle iddo roi’r
sgiliau yr oedd newydd eu caffael ar waith
mewn amgylchedd gwaith go iawn.

Bob dydd Mercher mae’n mynychu’r cartref
gofal lle mae Paul y gofalwr wedi cael ei
neilltuo i weithredu fel bydi iddo. Mae Paul
wedi profi’n fentor gwych, gan gynnwys Sam
mewn ystod o ddyletswyddau gan gynnwys rhoi
dŵr i blanhigion, paentio a gwaith
cyffredinol i gynnal a chadw’r tir
o amgylch yr adeilad. Er
dechrau ei leoliad gwaith,
mae Sam wedi bod yn
cynyddu ei sgiliau ac yn
cael profiadau bywyd a
gwaith gwerthfawr.

Mawr yw’r diolch i
Foxtroy hefyd am yr holl
gymorth parhaus i wneud
lleoliad gwaith Sam yn
brofiad mor gadarnhaol a
boddhaus.

“Rwyf wir yn mwynhau
mynd yno ac mae’n

newid braf ar ganol yr
wythnos. Mae’n dda cael

gwneud rhywbeth
gwahanol a dysgu
pethau newydd”

(Sam)

“
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Adolygiad strategol o addysg a hyfforddiant ôl-16

Darpariaeth addysg

Yn 2017, fe gwblhaom ni’r adolygiad o’r cwricwlwm ac ystadau ysgolion ar gyfer addysg gynradd ac
uwchradd. Yn 2018-19, fe ganolbwyntiom ni ein hymdrechion ar ddyfodol addysg ôl-16. Fe gynhaliom
ni ymgynghoriad mawr ynghylch dyfodol addysg ôl-16 yn y fwrdeistref sirol rhwng mis Rhagfyr 2018 a
mis Mawrth 2019 Roedd arnom eisiau adolygu pa un a ddylid newid y ddarpariaeth gyfredol, ac fe
ofynnom ni am farn pobl ynglŷn â chwe chysyniad posibl ar gyfer dyfodol addysg ôl-16. Fe wnaeth
trigolion lleol hi’n glir eu bod yn gwrthwynebu unrhyw opsiynau gan gynnwys cau’r chweched dosbarth
mewn ysgolion a datblygu canolfan chweched dosbarth ar gyfer y sir gyfan yn lle hynny.

Y ddau opsiwn a gefnogwyd fwyaf gan ymatebwyr i’r ymgynghoriad oedd:  

Opsiwn A: Cadw chweched dosbarth ym mhob ysgol uwchradd.

Opsiwn B: Model cymysg gyda chweched dosbarth mewn rhai ysgolion ac un neu fwy nag un
chweched dosbarth cyfunol/canolfan chweched dosbarth.

Bydd gwaith dadansoddi pellach yn cael ei wneud ac unwaith y bydd wedi’i gwblhau byddwn yn gofyn i
drigolion eto am eu barn ynglŷn â’r opsiynau diwygiedig. Rydym yn bwriadu gwneud hyn rhwng mis
Tachwedd 2019 a diwedd mis Ionawr 2020.

Mwy abl a thalentog

Bob blwyddyn mae ein hysgolion yn adnabod y disgyblion disgleiriaf sy’n mynd i mewn i Flwyddyn 12
ac yn eu gwahodd i ymuno â Rhwydwaith Academi Seren. Tua 130 yw cyfanswm y disgyblion fel arfer.
Fel arfer bydd gan y disgyblion hyn o leiaf chwech neu saith TGAU â gradd A*/A. Mae Rhwydwaith
Academi Seren wedi’i fwriadu i annog a chynorthwyo ein disgyblion mwyaf abl i baratoi a chyflwyno
ceisiadau i’r prifysgolion mwyaf clodfawr. Gwahoddir disgyblion i wrando ar siaradwyr o brifysgolion
blaenllaw a sefydliadau eraill. Fe’u gwahoddir hefyd i fynd i gynhadledd genedlaethol i glywed gan
israddedigion a staff o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r DU. Gall disgyblion fynychu dosbarthiadau meistr
hefyd sy’n rhoi golwg ehangach iddynt ar bynciau y tu hwnt i’r cwricwlwm Safon Uwch. Caiff cyfleoedd
eraill eu hyrwyddo trwy'r rhwydwaith. Mae’r rhain yn cynnwys ysgolion haf yn y prifysgolion gorau,
interneiaethau, cymorth arbenigol ar gyfer mathemateg a gwaith posibl gyda myfyrwyr PhD ar faes sy’n
gysylltiedig â’u hymchwil.

Cafodd ein disgyblion Seren wyth cynnig ar gyfer Rhydychen a Chaergrawnt yn 2017, chwech yn 2018
a 10 yn 2019. Mae hon yn gyfradd llwyddo gadarnhaol o’i gymharu â cheisiadau a wnaed. Yn 2017,
llwyddodd 56.3% o ddisgyblion Seren i gael lleoedd yn 30 prifysgol uchaf Ymddiriedolaeth Sutton a
chododd hyn i 73.8% yn 2018. Pan ystyrir cyrchfannau addysg uwch hynod ddetholus eraill, roedd y
gyfradd llwyddo yn 79.3% yn 2017 ac yn 87.7% yn 2018.

Ar gyfer y lansiad ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2017, fe wahoddom ni’r Tîm Allgymorth
o Lady Margaret Hall (LMH), Rhydychen i siarad am wneud cais i Rydychen a Chaergrawnt a hefyd
Blwyddyn Sylfaen LMH. Gallai hyn fod oherwydd eu cefndir, y ffaith mai hwy yw’r cyntaf mewn
cenhedlaeth i fynd i’r brifysgol neu’r ffaith nad oes cynrychiolaeth ddigonol o’u hysgol ymhlith ceisiadau
i Rydychen a Chaergrawnt. Mae’r disgyblion llwyddiannus yn treulio blwyddyn yn astudio fel
israddedigion yn LMH i’w paratoi i wneud cais llwyddiannus i Rydychen a Chaergrawnt neu grŵp
Russell yn ystod y flwyddyn ganlynol. Mae eu costau i gyd yn cael eu talu ac mae galw mawr am y cwrs
gyda thua 17 o leoedd ar gael bob blwyddyn. Cafodd un o ddisgyblion Coleg Cymunedol y Dderwen ei
ysbrydoli i wneud cais a’r disgybl hwn oedd yr unig ymgeisydd llwyddiannus o Gymru. Dechreuodd ei
Blwyddyn Sylfaen yn Rhydychen ym mis Hydref 2018.



Rhaglen Economi Lwyddiannus

Adfywio Porthcawl

Mae canol trefi fel mannau cymdeithasol bywiog yn lleoedd y mae pobl am ymweld â hwy, sydd yn ei
dro’n cynyddu nifer yr ymwelwyr ac yn cefnogi cynaliadwyedd busnesau lleol. Bu adfywio sylweddol ym
Mhorthcawl i sicrhau ei dyfodol fel tref lan môr o’r radd flaenaf, gan greu swyddi, cartrefi a
buddsoddiadau yn yr economi leol am flynyddoedd i ddod. 

Yn 2018, cafodd y prosiect £3m i ddisodli’r ‘Traeth Tarmac’ ag amddiffynfeydd môr ei gwblhau. Mae
hwn yn ategu’r adeiladau a adfywhawyd, sef Adeilad Jennings, Ciosg yr Harbwr, y Tŵr Gwylio, y Tollty
ac ailddatblygiad y marina. Bydd yr amddiffynfeydd newydd yn ddull effeithiol o ddiogelu tua 260 o
adeiladau ar lan y môr rhag llifogydd ac erydiad am y ganrif nesaf. Mae gan yr adeiladwaith 185 o
derasau mawr sydd wedi’u bwriadu i allwyro grym pob ton a ddaw i mewn i’r naill ochr a’r llall yn lle
gadael iddi fynd ar ei phen yn erbyn y glannau.

Fe wnaed gwaith modelu arfordirol pellach, i ystyried sut y mae’r amddiffynfeydd presennol yn
perfformio a sut mae gwahanol hinsoddau tonnau yn edrych yn awr ac ar ôl canrif. Fe ganolbwyntiodd
ar ardaloedd y Morglawdd Gorllewinol, Promenâd y Dwyrain a’r Traeth Tywodlyd. O ganlyniad, bydd
cyfres o welliannau i’r amddiffynfeydd arfordirol yn cael eu cyflawni i liniaru perygl llifogydd i’r ardaloedd
hyn. Mae hyn yn cynnwys safle Salt Lake yn amodol ar argaeledd cyllid grant gan Lywodraeth Cymru.

Ym mis Tachwedd 2018, fe gyhoeddom ni ddatblygiadau allweddol a fydd yn trawsnewid safle Salt
Lake ymhellach. Y cynllun adfywio hwn yw’r cyfle adfywio mwyaf y byddwn byth wedi ymgymryd ag ef
a hwn yw’r safle datblygiad glan môr mwyaf yng Nghymru. Bydd y cynlluniau ar gyfer y safle’n cael eu
darparu mewn nifer o gamau, a’r cyntaf o’r rhain fydd cyflawni siop fwyd 20 i 25 mil o droedfeddi sgwâr.
Bydd atyniadau hamdden newydd cyffrous, tai newydd a gwelliannau i faes parcio canol y dref a
Phromenâd y Dwyrain yn dilyn. Bydd llwybrau beicio a cherdded a fydd yn gwella’r llwybr arfordirol o
Draeth y Rest i’r Drenewydd-yn-Notais ac yn gwella cysylltiadau rhwng y glannau a chanol y dref. Mae
fframwaith cynllunio a dylunio sy’n nodi cam cyntaf ailddatblygiad safle Salt Lake wedi cael ei
gymeradwyo. Bydd ymarfer uwchgynllunio’n cael ei redeg ar gyfer gweddill y safle. Bydd gwahoddiad
i’r cyhoedd a phartïon cysylltiedig gyflwyno’u barn cyn bwrw ymlaen â’r cynigion hyn.

Ymhellach o amgylch yr arfordir, fe fwriwyd ymlaen â gwaith ar y ganolfan chwaraeon dŵr eiconig yn
Nhraeth y Rest ac mae i fod i agor tuag at ddiwedd 2019. Bydd y ganolfan newydd yn darparu man
sefydlog ar gyfer grwpiau a chlybiau chwaraeon dŵr lleol. Hefyd, bydd yn cynnig caffi/bistro ar y llawr
uchaf, ciosg hufen iâ ar y llawr gwaelod, a chyfleusterau toiledau, cawodydd, ciwbiclau newid, ystafell
ddigwyddiadau a mwy. Mae dyluniad yr adeilad hefyd yn ymgorffori
technoleg solar, ardal dan do i bobl sy’n mynd â’u cŵn am dro a
phaneli gwydrog i wneud y gorau o’r golygfeydd arfordirol
syfrdanol. Mae’r ganolfan yn cael ei hadeiladu fel rhan o
brosiect ‘Ffocws Buddsoddi Cyrchfan Porthcawl’. Mae
hwn yn defnyddio £1.6m, o gyllid yr UE o raglen
Cyrchfannau Denu Twristiaid newydd Llywodraeth
Cymru sy’n amcanu at greu 13 o atyniadau
twristiaeth anhepgor ar draws 11 cyrchfan ledled
Cymru.
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Canol tref Pen-y-bont

Yn 2018, fe gymeradwyodd Llywodraeth
Cymru grant o £1m ar gyfer prosiectau gwella
eiddo yng nghanol tref Pen-y-bont i ategu
cyflawniadau Cynllun Treftadaeth Treflun Pen-
y-bont ar Ogwr. Mae’r fenter wedi ei gwneud
yn bosibl atgyweirio ac adfer 29 o adeiladau
hanesyddol yng nghanol y dref, a bydd y
grant yn darparu cymorth ariannol i wneud
gwelliannau i eiddo masnachol a phreswyl
newydd. Y nod yw gwneud busnesau a’r dref
yn fwy deniadol a hygyrch. Dylai hefyd gynnal
siopau a gwasanaethau lleol, creu a chadw swyddi lleol a chynyddu nifer yr ymwelwyr a gweithgarwch.
Bydd rhan o’r cyllid hwn hefyd yn cefnogi menter gan Coastal Housing Group i ddatblygu safle yng
nghanol y dref sydd wedi bod yn wag am amser hir. Mae cydweithio gyda Chyngor Tref Pen-y-bont,
Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Grŵp Ardal Gwella Busnes (AGB) CF31 ac adfywio yn gwneud
Pen-y-bont yn lle deniadol a bywiog i ymweld ag ef. Roedd rhai o ddigwyddiadau’r haf diwethaf yn
cynnwys:

• Pen-y-bont ar Ogwr Adeg y Rhyfel, sef cyfres o weithgareddau a gweithgareddau ail-greu i ddathlu
100 o flynyddoedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf mewn partneriaeth gyda Carnegie House

• y brecwast Dydd Gŵyl Dewi blynyddol a lywyddwyd gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr gyda
seren rygbi Cymru, Ryan Jones, fel siaradwr gwadd 

• y Sioe Hen Geir a oedd yn cynnwys cymysgedd o hen geir o’r 50au, y 60au a’r 70au

• Gŵyl Stryd Roots a oedd yn cynnwys cerddoriaeth fyw, amrywiaeth o weithdai, gweithgareddau,
actau syrcas a bwyd rhyngwladol blasus

• marchnadoedd stryd misol ar ddydd Sadwrn yn ogystal â marchnad grefftau dan do yn y Rhiw

Mae digwyddiadau a gweithgareddau diwylliannol yng nghanol tref Pen-y-bont yn cyfrannu at adfywio
cymdeithasol, economaidd a chymunedol yng nghanol y dref a’r ardaloedd o amgylch.

Pen-coed

Fe barhaodd y gwaith i lobïo’r Llywodraeth Ganolog, Llywodraeth Cymru, National Rail a Trafnidiaeth
Cymru mewn perthynas â’r groesfan wastad ym Mhen-coed. Mae’r groesfan bresennol yn achosi
problemau traffig, llygredd aer a thagfeydd sy’n effeithio’n negyddol ar drigolion a busnesau. Ym mis
Rhagfyr 2018, fe ariannodd Llywodraeth Cymru astudiaeth ddichonoldeb werth £60,000 i ddrafftio
datrysiadau hirdymor i faterion a achosir gan y groesfan wastad a phont Heol Penprysg. Adnabu’r
astudiaeth opsiwn a ffefrir, ac mae cyllid o £240,000 wedi cael ei sicrhau i’w droi’n ddyluniad manwl fel
cam nesaf y cynnig. 

Agorwyd llwybr ‘disgleirio yn y tywyllwch’ newydd i dywys cerddwyr a beicwyr yn ystod misoedd y
gaeaf ym Mhen-coed yn 2018. Mae’r llwybr hwn yn rhan o rwydwaith teithio llesol £1.5m ehangach i
wella mynediad at deithio llesol ym Mhen-coed, ac fe’i cyllidwyd gan raglen Llwybrau Diogel mewn
Cymunedau Llywodraeth Cymru. Roedd y cynllun yn seiliedig ar syniad gan ddisgybl ifanc yn Ysgol
Gynradd Croesty. Fe’i datblygwyd gennym ni mewn partneriaeth gydag ysgolion, y grŵp mynediad
cymunedol lleol, a Sustrans, gyda chymorth gan Redrow a Halo Leisure. Mae cynlluniau fel hyn yn
annog pobl i adael eu ceir gartref a dewis dull teithio iachach, gwyrddach ar gyfer siwrneiau pob dydd
byrrach yn eu trefn ddyddiol. Mae’n gosod tuedd y gall cenedlaethau’r dyfodol barhau â hi.
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Neuadd y Dref Maesteg 

Fe wnaethom barhau i weithio gydag Awen i sicrhau gweddill yr arian yr oedd ei angen ar gyfer y gwaith
cadwraeth ac ailddatblygu gwerth £6m ar Neuadd y Dref Maesteg. Dyfarnodd y Loteri Genedlaethol
grant o £774,900 i’r prosiect ac fe gyfrannodd Llywodraeth Cymru £3.5m tuag at y gwaith addasu. Mae
hyn yn golygu y bydd yr adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei ailfywhau yn awr, gan ddwyn budd i bobl
leol yn ogystal ag ymwelwyr â’r ardal. Bydd yn creu 18 o swyddi newydd yn y broses. Bydd Neuadd y
Dref Maesteg yn dod yn gartref i lyfrgell y dref a fydd yn cael ei hadleoli, a llawer o gyfleusterau
cymunedol. Bydd hyn yn cynnwys mannau perfformio newydd gyda hygyrchedd gwell i ymwelwyr, gan
roi’r adeilad hanesyddol hwn yn ôl wrth galon y gymuned unwaith eto.

Hwb Menter Pen-y-bont ar Ogwr

Gwelwyd ymchwydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o ran creu busnesau micro a bach
newydd dros y degawd diwethaf. Fodd bynnag, nid yw lefelau ac amrywiaeth yr adeiladau busnes i’w
cymryd ar brydles wedi aros gyfuwch â hynny. Mae bod â’r seilwaith cywir i helpu busnesau bach, lleol i
ffynnu’n flaenoriaeth i ni. Gan ymateb i’r bwlch hwn yn y farchnad, fe wnaethom gymeradwyo
buddsoddiad o £5.5 miliwn i greu rhaglen Hwb Menter Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y cynllun yn cyflawni
yn erbyn nifer o gyfleoedd economaidd allweddol a nodir yn Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd
(FfBE) Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn cysylltu â chynlluniau targedu buddsoddiad Llywodraeth
Cymru trwy ymyriadau ar gyfer eiddo sy’n flaenoriaeth. Yn ei dro, bydd yn dwyn budd i’r economi a’r
farchnad swyddi ar y cyfan ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Nod y rhaglen, y bwriedir iddi gael ei chwblhau yn 2021, yw darparu safleoedd a mannau gweithio
ychwanegol o ansawdd da ar gyfer 58 o fentrau y mae eu maint yn amrywio rhwng micro a chanolig.
Bydd yn cefnogi tua 150 o swyddi. Mae’r cynllun yn adeiladu ar gynllun peilot gyda Sony i greu
canolfan mentrau gwledig, sydd bellach yn llawn. Bydd yr uwchraddiad gwerth £1.75 miliwn i’r
Ganolfan Arloesi ym Mharc Gwyddoniaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn creu lleoliad ‘dychmygus a hygyrch’
ar gyfer hyd at 15 o gwmnïau bach. Bydd yn cynnwys cyntedd, ystafelloedd cyfarfod a chegin gymunol.

Bydd yr ail ran o’r prosiect, sy’n werth £1.3 miliwn, yn creu cyfres o ‘ganolfannau menter’ ar ddwy lain
yn Ystâd Ddiwydiannol Village Farm. Bydd yn cynnwys man hyblyg i fusnesau bach â rhwng pedwar a
10 o bobl. Rydym yn rhagweld y bydd gwaith adeiladu ar gyfer y prosiect uchelgeisiol hwn yn dechrau
yn 2019. Bydd Rhaglen yr Hwb Menter yn ystyried ysgogwyr rhanbarthol a chenedlaethol strategol eraill
gan gynnwys y Fargen Ddinesig a Thasglu’r Cymoedd.



20

Tasglu’r Cymoedd 

Fel rhan o’n cynllun gweithredu ‘Ein Cymoedd Ein Dyfodol’, mae Tasglu’r Cymoedd yn gweithio i greu
Parc Rhanbarthol y Cymoedd (PRhyC). Mae hyn mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol y
cymoedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru. Nod Parc Rhanbarthol y
Cymoedd yw cysylltu’r Cymoedd â llwybrau cerdded a llwybrau beicio o ansawdd da. Bydd yn rhoi
cymorth i ddatblygu rhwydwaith o ucheldiroedd, coetiroedd, gwarchodfeydd natur, parciau gwledig,
afonydd, cronfeydd dŵr a chamlesi, yn ogystal â safleoedd treftadaeth o ansawdd da. Bydd yn eu
cysylltu â threfi a phentrefi’r cymoedd.  

Fel rhan o’u cynllun cyflawni ar gyfer 2018, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfres o safleoedd i fod
yn Byrth Darganfod. Roedd y rhain yn cynnwys Parc Gwledig Bryngarw a Gwarchodfa Natur Parc Slip.
Cawsom ein gwahodd i gyflwyno cynigion i Lywodraeth Cymru am gyllid ar gyfer ychwanegiadau a
gwelliannau. Fe wnaethom gynorthwyo rheolwyr y ddau safle i ddatblygu ceisiadau llawn am gyllid ac
rydym yn disgwyl am y canlyniad i bennu’r camau nesaf.

Cynllun Gwres Caerau a Phrosiect Rhwydwaith Gwres Tref Pen-y-bont

Mae Cynllun Gwres Caerau yn brosiect arloesol. Ei nod yw defnyddio’r dŵr yn hen lefelydd boddedig
Glofa Caerau fel ffynhonnell gwres gynaliadwy, carbon isel ar gyfer cannoedd o gartref yng Nghaerau.
Mae’r cynllun yn rhan o’n hymateb i’r agenda datgarboneiddio trwy ein Cynllun Ynni Clyfar. Cwblhawyd
astudiaeth ddichonoldeb yn 2018 a ddangosodd fod dŵr yn bresennol islaw’r pentref ar dymheredd
cyson o 20.5°C. Fe gynhaliodd yr Awdurdod Glo asesiad o adnoddau dŵr glofaol islaw’r pentref a fydd
yn cael ei ddilysu trwy ymchwiliadau pellach yn 2019. Fe wnaeth Hitachi gwblhau asesiad o opsiynau
cyflenwi ynni lleol ar gyfer y pympiau gwres hefyd. Fel dewis yn lle cysylltu â’r grid, mae cysylltu â fferm
wynt leol trwy wifren breifat yn cael ei archwilio.

Mae canfyddiadau’r gwaith hyd yma wedi arwain at yr angen i gyflwyno cynigion diwygiedig i Swyddfa
Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). Roedd y cynigion hyn yn ceisio £330,000 ar ben y grant o £6.5m a
sicrhawyd yn barod. Bydd y cynllun yn symud ymlaen os yw ymchwiliadau i ddŵr glofaol yn dangos
bod digon o ddŵr glofaol ar gael, ac os yw’r achos busnes yn dangos bod y prosiect yn hyfyw.
Nod Prosiect Rhwydwaith Gwres Tref Pen-y-bont yw cyflenwi nifer o
adeiladau cyhoeddus a chartrefi â gwres a phŵer. Bydd yr ynni’n
cael ei gynhyrchu o uned gwres a phŵer cyfunedig nwy yng
Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont. Byddwn yn cynnig am gyllid
grant o’r Rhaglen Buddsoddi mewn Rhwydweithiau Gwres
(Llywodraeth y DU) i redeg y prosiect. Gweithgareddau
allweddol yn 2019-20 yw sicrhau’r cyllid ac, yn amodol
ar lwyddiant, caffael contractwr i ddylunio, adeiladu,
gweithredu a chynnal y prosiect.
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Trechu tlodi
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gydag awdurdodau lleol i
alinio grantiau amrywiol. Y rheswm dros hyn yw ei gwneud yn bosibl darparu gwelliannau cynaliadwy ar
gyfer pobl ledled Cymru. Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymhlith saith awdurdod lleol
‘braenaru’ yng Nghymru sydd wedi bod yn profi dulliau cyllido hyblyg i gyrraedd y nodau hyn yn ystod
2018-19. Mae Tîm Grantiau Canolog Ymyrryd yn Gynnar ac Atal wedi cael ei sefydlu. Cafodd ymarfer
mapio cychwynnol o’r holl wasanaethau ymyrryd yn gynnar ac atal ei redeg gyda gwaith mapio pellach i
gael ei wneud yn 2019-20. Cafodd nifer o fentrau a nodir isod eu rhedeg yn ystod y flwyddyn i drechu
tlodi.

Y Bwrdd Partneriaeth Dysgu a Sgiliau

Mae’r Fframwaith Gwrthdlodi’n amlygu pwysigrwydd gweithio gyda phartneriaid a chymunedau. Fel
cyngor, mae gennym rôl allweddol ym mhartneriaeth dysgu a sgiliau’r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus. Nod y bartneriaeth hon yw cynorthwyo mwy o bobl i gael gwaith, swyddi sy’n talu’n well a
chynyddu eu sgiliau. Mae’r bartneriaeth hon wedi gweithio gydag ysgolion a cholegau, sefydliadau
partner a busnesau i hyrwyddo prentisiaethau a phrentisiaethau iau. Mae ganddi bwyslais penodol ar
ein cymunedau amrywiol a’n grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae’r rhain yn cynnwys Pobl
Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), pobl anabl, plant sy’n derbyn gofal a phobl ifanc y mae’r
ysgol wedi bod yn her iddynt. Gyda Choleg Pen-y-bont, fe wnaethom gynnal digwyddiadau ‘Rhoi
Cynnig Arni’ ar gyfer dros 1,200 o ddisgyblion 11 i 16 oed yng Ngholeg Cymunedol y Dderwen. Mae’r
digwyddiadau hyn wedi’u bwriadu i ddangos i ddisgyblion pa wahanol opsiynau sydd ar gael iddynt a
hyrwyddo cyfleoedd dysgu galwedigaethol.  

Yn 2018-19, mae nifer y myfyrwyr sy’n dechrau wedi cynyddu o 52 i 72. Y llwybrau sydd ar gael yw
adeiladu, Gwasanaethau Cyhoeddus, a gwallt a harddwch. Mae myfyrwyr yn mynychu am bum niwrnod
ac maent hefyd yn astudio TGAU Mathemateg a Saesneg. Fe gyrhaeddodd Coleg Pen-y-bont restr fer
yn ddiweddar ar gyfer gwobr Darparwr Prentisiaethau’r Flwyddyn yng Ngwobrau Addysg Bellach y TES
2019.

Cynhwysiant ariannol a digidol

Mae cynhwysiant ariannol a digidol yn bwysig. Maent yn arfogi pobl â’r wybodaeth a’r sgiliau i reoli
arian yn effeithiol ac yn eu helpu i gael mynediad at dechnolegau ar-lein sy’n gallu gwella bywydau. Fe
wnaethom gomisiynu Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Ariannol gan Cyngor ar Bopeth ym mis Hydref
2018. Mae’r gwasanaeth wedi cynorthwyo 264 o bobl i wella’u sefyllfa ariannol trwy roi cyngor
ariannol/cyngor ar reoli dyledion a rheoli cyllideb. Mae hefyd wedi rhoi cymorth gyda budd-daliadau lles
ac, yn enwedig, Credyd Cynhwysol.

Hefyd, roedd 282 o ddysgwyr yn cymryd rhan mewn Sesiynau Cynhwysiant Digidol ac yn dilyn cyrsiau
TG sylfaenol. Mae’r cyrsiau hyn yn darparu hyfforddiant TG sylfaenol ynghyd â defnyddio
gwasanaethau rhyngrwyd, yn ogystal â chyngor ynghylch defnyddio cyfrifiaduron personol, llechi,
gliniaduron neu ddyfeisiau eraill. 
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Cymorth i deuluoedd yn ystod gwyliau ysgol 

Mae gweithgareddau yn ystod gwyliau ysgol yn darparu’r
cyfle ar gyfer cymdeithasu, datblygiad personol, dysgu
sgiliau newydd a chreu ymdeimlad o gymuned. Fodd
bynnag, i deuluoedd ag incwm isel, cyfyngedig yw’r
gweithgareddau fforddiadwy, a gall y gwyliau roi
teuluoedd dan straen ariannol.

Ar gyfer plant sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn
ystod y tymor, nid oes darpariaeth yn ystod y gwyliau.
Yn ystod haf 2018, fe ddefnyddiom ni’r Cyllid Etifeddol i
ychwanegu cymorth ychwanegol at ein cynllun Heini am
Oes rhad ac am ddim. Bob dydd Gwener yng Nghanolfan
Gymunedol Caerau, fe wnaethom gyllido plant, eu rhieni,
gofalwyr a siblingiaid i fynychu gweithgareddau a chael pryd
twym trwy gydol y gwyliau ysgol. Roedd ffrwythau’n cael eu
darparu bob dydd ar gyfer y plant a oedd yn mynychu’r holl
gynlluniau Heini am Oes ledled y fwrdeistref sirol hefyd.

Cyflogadwyedd a gwirfoddoli 

I gefnogi economi leol lwyddiannus, rydym yn rhoi’r sgiliau i bobl gael mynediad at gyflogaeth ac yn
darparu’r seilwaith cywir ar gyfer busnesau i’w helpu i ffynnu. Dyma’r camau allweddol yr ydym yn eu
cymryd mewn cydweithrediad â phartneriaid. Rydym yn cynorthwyo unigolion sy’n ddi-waith, yn
economaidd anweithgar, yn profi tlodi mewn gwaith, yn wynebu rhwystrau i weithio, neu sydd mewn
tlodi neu’n wynebu risg o dlodi, i wella’u rhagolygon swyddi. Wrth wneud hynny, rydym n cefnogi eu holl
siwrne cyflogadwyedd o anweithgarwch economaidd neu ddiweithdra i gyflogaeth gynaliadwy. Gwneir
gwaith mewn partneriaeth gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, Gyrfa Cymru ac ystod o bartneriaid eraill.
Roedd hyn yn cynnwys ffair swyddi flynyddol a gynhaliwyd ym mis Medi 2018 gyda 700 o bobl leol a 50
o gyflogwyr lleol yn bresennol. Fe wnaethom hefyd gynnal ysgol fusnes dros dro gan gael ymweliadau
gan 85 o bobl a oedd â’u bryd ar sefydlu busnes newydd. 

Fe wnaethom hefyd ddarparu ystod o gyfleoedd cyflogaeth a chyn cyflogaeth. Canlyniad hyn oedd bod
778 o bobl wedi cael mynediad at ddarpariaeth cyflogaeth a chyn cyflogaeth gyda 225 o bobl yn cael
cyflogaeth gyda sefydliadau eraill. Cafodd 306 o bobl fynediad at hyfforddiant ac fe ymgymerodd 81 â
chyfle gwirfoddoli, a roddodd gymorth iddynt ar eu siwrne cyflogadwyedd. Fe weithiom ni gyda
Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Pen-y-bont (BAVO) i gyflawni ail raglen cymorth gwirfoddoli. Fe’i
cyrchwyd gan 33 o bobl fel llwybr at gymunedau mwy cydnerth, a llwybr posibl at gyflogaeth. Fe
wnaethom helpu 44 o unigolion i gael gwaith tymhorol dros gyfnod y Nadolig gydag Amazon fel rhan o’r
prosiect Cludiant i’r Gwaith. Mae’r prosiect mewn partneriaeth gyda chyflogwyr lleol, a’r nod yw
cynorthwyo pobl i gael gwaith, gan ddileu rhwystr argaeledd cludiant.



Astudiaeth achos: cyflogadwyedd
Cyfarfu Sam Jackson â Bill, sy’n fentor gyda Pontydd i
Waith (PIW) 2, am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2016 yn
dilyn cyfnod o ddiweithdra ar ôl datblygu epilepsi. Bu
gan Sam wastad ddiddordeb mewn chwaraeon a
dynododd fod ganddi ddiddordeb mewn unrhyw
gyflogaeth bosibl a fyddai’n ymwneud â
gweithgarwch a hyfforddiant chwaraeon.

Cafodd Sam gyfarfod gydag Adam, sy’n Hyfforddwr
gyda Pontydd i Waith, a drafododd opsiynau hyfforddi.
Fe gwblhaodd Sam Ddyfarniad Arweinydd Pêl-droed
Cymdeithas Bêl-droed Cymru, cwrs Ymwybyddiaeth o
Gymorth Cyntaf mewn Pêl-droed Cymdeithas Bêl-droed
Cymru a chyrsiau Diogelu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, a’i
galluogodd i hyfforddi’n wirfoddol.

Fe ymroddodd Sam i ddatblygu ei sgiliau
hyfforddi a chysylltu â chlybiau pêl-droed
lled-broffesiynol a phroffesiynol yng
Nghymru. Yn haf 2018, fe dalodd
ymroddiad Sam ar ei ganfed pan
enillodd le ar gynllun adnabod
hyfforddwyr academi pêl-
droed  gyda chlwb pêl-
droed proffesiynol. Ar ôl
ychydig fisoedd o waith
gwirfoddol, fe
wireddodd Sam ei
uchelgais i gael swydd
â thâl. Fodd bynnag,
roedd gweithio gyda
chlwb pêl-droed
proffesiynol mor
gynnar yn ei yrfa fel
hyfforddwr y tu hwnt
i’w ddisgwyliadau.

Mae Sam yn parhau i
ddatblygu ei yrfa fel
hyfforddwr ymhellach ac
mae wedi cael ei dderbyn
ar Radd Sylfaen mewn
Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed
Cymunedol. Fe wnaeth tîm
Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar
Ogwr enwebu Sam ar gyfer Dyfarniad
Ysbrydoli! eleni i gydnabod ei gamau
ymlaen a’i ymroddiad i’w ddatblygiad personol.
Cyrhaeddodd y rhestr fer cyn methu ag ennill y wobr
fuddugol yn y categori ‘Newid Bywyd a Chamu Ymlaen’ o
drwch blewyn.
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“Pan ymunais â’r prosiect gyntaf, doeddwn i 
ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl. Rwy’n dad â 

theulu ifanc ond bu’n rhaid i mi roi’r gorau i’m swydd 
fel plymer am fy mod wedi datblygu epilepsi. Doeddwn i ddim 
yn meddwl y byddai ymuno â’r prosiect yn mynd â fi i unman.

Ar ôl fy nghyfarfod cyntaf gyda Bill, fe adewais gan deimlo’n
gadarnhaol iawn ac y byddwn yn dal i allu cyflawni rhywbeth, hyd

yn oed gyda’r rhwystrau yr oeddwn yn eu hwynebu ar y pryd.
Roeddem wedi siarad am wneud cwrs hyfforddi pêl-droed am fy
mod wastad wedi chwarae pêl-droed, ac rwyf hefyd wedi bod yn
gysylltiedig â hyfforddi timau pêl-droed. Fe gwrddais ag Adam, ac
fe ddangosodd i mi beth oedd y llwybr i rywun a oedd yn dymuno
bod yn hyfforddwr pêl-droed, ac fe’m cefnogodd trwy bob un o'r

cyrsiau. 

“Mae bod yn rhan o’r prosiect a gwneud y cyrsiau hyfforddi 
wedi rhoi fy hyder yn ôl i mi. Bûm yn chwarae pêl-droed er pan
oeddwn yn bum mlwydd oed a heblaw am Pontydd i Waith 2, ni

fyddwn wedi gallu gwireddu uchelgais mawr. Mae wedi 
rhoi rhywbeth i mi anelu ato, targed i’w gyrraedd, 
a gobeithio, gyrfa broffesiynol mewn rhywbeth 

yr wyf wrth fy modd yn ei wneud.”

(Sam)

“



Amcan llesiant dau

Helpu pobl i fod yn
fwy hunanddibynnol
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Pam dewis yr amcan hwn?
Mae rhoi’r cymorth cywir, yn y lle cywir, ar yr adeg gywir yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn gan
sicrhau bod unigolion a theuluoedd yn gallu ffynnu. Mae dull sy’n canolbwyntio ar bobl gyda ffocws ar
atal a llesiant yn helpu i sicrhau ein bod yn cynorthwyo pobl i fyw bywydau annibynnol. Mae hefyd yn
lleihau’r tebygolrwydd o fod yn ddibynnol ar wasanaethau’r cyngor. 

Trwy adeiladu ar ein hanes o weithio gyda’r trydydd sector a’r sector preifat, gallwn gynorthwyo
cymunedau i ddatblygu eu dulliau eu hunain o fynd i’r afael â materion lleol. Bydd hyn hefyd yn diwallu
anghenion pobl yn y gymuned.

Beth ydym yn dymuno’i gyflawni?
Ein nodau

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.

2. Lleihau’r galw trwy fuddsoddi mewn rhaglenni wedi’u targedu i roi cymorth ac ymyrryd yn gynnar.

3. Cynorthwyo gofalwyr i gynnal eu rolau.

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

Rhaglenni allweddol 
Dan yr amcan hwn, mae dwy raglen allweddol i helpu i gyrraedd ein nodau a chyflawni gwelliannau o
ran llesiant.

Ailfodelu gofal cymdeithasol
• ail-gomisiynu gofal cartref i oedolion, datblygu gofal ychwanegol a gwasanaethau gwybodaeth a

chyngor i bobl a’u gofalwyr.

• gweithredu Hwb Diogelu Amlasiantaeth (MASH) fel pwynt cyswllt unigol ar gyfer yr holl bryderon
diogelu.

• ailfodelu gofal preswyl i blant a phobl ifanc a gofal seibiant i blant ag anableddau er mwyn eu
targedu’n fwy a’u gwneud yn fwy effeithiol.

Trosglwyddo asedau cymunedol
Mae a wnelo’r rhaglen hon â throsglwyddo asedau i gymunedau mewn modd cynaliadwy er mwyn
gwarchod asedau cymunedol ar gyfer y tymor hir a helpu i feithrin cydnerthedd cymunedol.
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Sut wnaethom ni?
Mesurau perfformiad
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.
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Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Canran yr
a) oedolion a
b) plant
a gafodd gyngor a chymorth gan y
gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a
chynhorthwy yn ystod y flwyddyn.
(Uwch)

a) 63.67% a) 50% a) 74.36% ‰ amh.

b) 71.35% b) 70% b) 81.37% ‰ amh.

Canran y bobl sy’n fodlon ar y gofal
a’r cymorth y maent wedi’u cael
a) Plant 7 i 17 oed
b) Oedolion 18 oed+
(Uwch)

a) 84.09% a) 80% a) 86% ‰ amh.

b) 85.97% b) 80% b) 82.87%

‰

amh.

Nifer y bobl a ailgyfeiriwyd o
wasanaethau prif ffrwd i’w helpu i
aros yn annibynnol am gyhyd â
phosibl. (Uwch)

973 1000 1284 ‰ amh.

Canran yr oedolion a gwblhaodd
gyfnod o ailalluogi ac sydd, chwe
mis yn ddiweddarach: 
a) â phecyn cymorth a gofal llai neu
b) dim pecyn gofal a chymorth 
(Uwch)

a) 70.64% a) 62% a) 67.27%

‰

amh.

b) 58.27% b) 60% b) 61.31% ‰ 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’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Canran y plant a gynorthwywyd i fyw
gyda’u teulu. (Uwch)

61.64% 65% 64.13% ‰ amh.

Er bod y ffigwr ychydig yn is na’r targed o 65%, bu gwelliant o’i gymharu â ffigwr y llynedd.

Canran y plant sy’n cael ymyriadau
Cysylltu Teuluoedd yn ystod y
flwyddyn sy’n dal i fod y tu allan i’r
system ofal ar 31 Mawrth y flwyddyn
honno. (Uwch)

95% 85%
Data ddim
ar gael eto

amh.

Canran y cynlluniau cymorth Tîm o
Amgylch y Teulu (TAF) sy’n cau â
chanlyniad llwyddiannus. (Uwch)

74% 70% 69%

‰

amh.

Fe ostyngodd perfformiad ychydig o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Gall newid bach mewn
achosion cofnodedig nad ydynt yn cau â chanlyniad cadarnhaol lurgunio’r ganran ar y cyfan. Hefyd,
rydym yn gweithio gyda theuluoedd mwy cymhleth â materion sydd wedi caledu. Arferai canran fawr
ohonynt fod yn agored i wasanaethau statudol, ac mae hyn wedi cael effaith ar y perfformiad yr
adroddir arno. O ystyried y cyd-destun hwn, ystyrir bod perfformiad ar gyfer y flwyddyn o 70% bron
iawn yn gadarnhaol.

Canran y plant sy’n derbyn gofal ar
31 Mawrth sydd wedi cael tri neu fwy
o leoliadau yn ystod y flwyddyn. (Is)

10.68% 12% 10.24% ‰ amh.

Canran yr unigolion a drafodwyd yn y
Panel Pontio sydd â chynllun pontio
erbyn eu bod yn 16/17.  (Uwch)

100% 100% 100% – amh.

Canran y bobl sy’n dod i sylw fel
pobl ddigartref neu bobl a allai fod yn
ddigartref, y mae’r awdurdod lleol
dan ddyletswydd gyfreithiol derfynol i
sicrhau llety addas ar eu cyfer. (Is)

9.42% 12.85% 8.1% ‰ amh.

Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd
wedi profi digartrefedd yn ystod y
flwyddyn. (Is)

13.79% <13% 5.88% ‰ amh.

Canran yr anheddau yn y sector
preifat a oedd wedi bod yn wag am
fwy na 6 mis ar 1 Ebrill a
feddiannwyd drachefn yn ystod y
flwyddyn trwy weithredu
uniongyrchol gan yr awdurdod lleol.
(Uwch)

3.48% 7.86% 8.41% ‰ 4.6%



Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Nifer y cartrefi newydd a grëwyd o
ganlyniad i wella cartrefi gwag fel y
gellir eu defnyddio drachefn. (Uwch)

0 5 5 ‰ amh.

Canran y bobl sy’n teimlo’u bod yn
gallu byw yn fwy annibynnol o
ganlyniad i gael Grant Cyfleusterau
i’r Anabl yn eu cartref. (Uwch)

87.7% 75% 100% ‰ amh.

Yr amser cyfartalog y mae pobl hŷn
(65 oed neu drosodd) yn cael cymorth
mewn cartrefi gofal preswyl. (Is)

861.49 o
ddiwrnodau

900 o
ddiwrnodau

807.28 o
ddiwrnodau ‰ amh.

Nod: lleihau’r galw trwy fuddsoddi mewn rhaglenni wedi’u targedu i roi cymorth ac
ymyrryd yn gynnar. (parhad)

Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Canran y gofalwyr am oedolion y
cynigiwyd asesiad neu adolygiad o’u
hanghenion drwy eu hawl eu hunain
iddynt yn ystod y flwyddyn. (Uwch)

97.46% 97% 95.63%

‰

amh.

Mae perfformiad ychydig yn is na’r targed. Mae gwaith monitro cadarn yn digwydd erbyn hyn.

Canran y gofalwyr ifainc dynodedig â
chynllun gofal a chymorth cyfoes.
(Uwch)

94.83% 90% 92.98%

‰

amh.

Nod: cynorthwyo gofalwyr i gynnal eu rolau

Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

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

379 370 529 ‰ amh.

Nifer yr asedau ym mherchnogaeth y
cyngor a drosglwyddwyd i’r
gymuned i’w rhedeg. (Uwch)

0 2 4 ‰ amh.

Nod: cynorthwyo’r trydydd sector, cynghorau tref a chymuned a grwpiau cymunedol i
ddiwallu anghenion lleol.
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Camau a gymerwyd i gyflawni ein rhaglenni allweddol
Fe wnaethom 13 o ymrwymiadau i roi cymorth i gyflawni’r amcan llesiant hwn, trwy ein tair rhaglen
allweddol a’n mentrau cymorth cynnar. Mewn 12 o ymrwymiadau, fe gyflawnom ni bopeth a oedd yn yr
arfaeth gennym. Felly gwyrdd yw ein hasesiad o’n perfformiad. Ambr yw ein hasesiad o’r ymrwymiad
arall am na wnaethom gwblhau’r cam gweithredu arfaethedig yn llawn. Yn wir, roeddem wedi bwriadu
cwblhau model gwasanaeth pontio i helpu plant anabl i symud yn esmwyth i fywyd fel oedolion. Mae’r
gwaith i ddatblygu’r gwasanaeth hwn wedi bod yn arafach nag yr oeddem yn ei ddymuno ac felly mae’n
dal i fod yn flaenoriaeth. Mae’r gwasanaeth wedi cael ei werthuso’n ddiweddar a byddwn yn bwrw
ymlaen at argymhellion yr adolygiad yn 2019-20.

Ailfodelu gofal cymdeithasol
Fe wnaeth nifer o ddatblygiadau ddwyn ffrwyth yn ystod 2018-19. Rydym yn hyderus y byddant yn
gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ac yn gwella’r ffordd yr ydym yn rhoi cymorth ac yn darparu
gwasanaethau. Yn bwysicach, byddant yn gwneud gwahaniaeth i’r deilliannau a brofir gan bobl.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Fe wnaeth y broses asesu newydd fagu stêm ac mae’n dal i ganolbwyntio ar ‘yr hyn sy’n bwysig i
unigolion’. Mae’r ffordd hon y weithio’n golygu y rhoddir sylw i sut y gall yr unigolyn hwnnw barhau i fod
yn annibynnol am gyhyd â phosibl.

Cafodd dau gartref gofal preswyl ar gyfer pobl hŷn a oedd yn cael eu rhedeg gan y cyngor eu disodli â
dau gynllun Gofal Ychwanegol. Mae Gofal Ychwanegol yn galluogi pobl dros 65 ag anghenion
ychwanegol i fyw yn eu fflatiau eu hunain gyda’r offer y mae eu hangen arnynt i ddal i fod yn ddiogel ac
yn annibynnol. Mae pob cynllun yn cynnwys cyfleusterau cymunol gan gynnwys ystafell fwyta, lolfa,
ystafell olchi, salon, ystafelloedd gweithgareddau a gerddi. Mae’r cyfleusterau newydd hyn o 45 o
fflatiau a 15 o welyau preswyl yn asedau gwerthfawr ar gyfer y gymuned leol, gan ddarparu tai Gofal
Ychwanegol, gofal preswyl, a chyfleoedd cyflogaeth. Trosglwyddwyd trydydd cartref gofal i ddarparwr
annibynnol, a bellach dim ond un cartref sy’n cael ei redeg gan y cyngor. Y cynllun tymor hwy ar gyfer y
cartref hwn yw darparu gwelyau cymunedol mwy hyblyg. 

Rydym wedi adolygu ac yn awr byddwn yn ail-gomisiynu nifer o’n
gwasanaethau sy’n helpu i gynorthwyo unigolion i fyw mor
annibynnol â phosibl. Mae hyn yn cynnwys:

• Gwasanaeth Cysylltu Bywydau (cynllun lleoli
oedolion)

• Gwasanaeth cymorth Taliadau Uniongyrchol

• gwasanaethau gofalwyr, gan gynnwys ein
gwasanaethau egwylion byr
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Gofal Cymdeithasol i Blant

Mae gostyngiad diogel yn nifer y plant sy’n derbyn gofal yn dal i fod yn flaenoriaeth i ni ac yn ystod 2018-19
mae’r niferoedd wedi parhau i ostwng yn gyson. 381 oedd y ffigwr ar 31 Mawrth 2019, o’i gymharu â 384 ym
mis Mawrth 2018. 

Cymorth cynnar
Mae Gofal Cymdeithasol i Blant wedi parhau i ganolbwyntio ar gymorth cynnar a chefnogaeth gynnar i atal
plant rhag dod i mewn i’r system ofal. Mae cyllid grant cenedlaethol wedi darparu cyfleoedd i wella
gwasanaethau ar ffiniau gofal a daeth dau wasanaeth cymorth i deuluoedd newydd yn weithredol yn 2018-19.    

• Ar y cyd â Chynghorau Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, fe wnaethom gomisiynu a
gweithredu gwasanaeth ‘Reflect’ i gefnogi rhieni y mae un neu fwy nag un plentyn wedi cael eu tynnu o’u
gofal yn flaenorol. Mae Reflect yn helpu rhieni gyda materion megis atal cenhedlu, tai, camddefnyddio
sylweddau ac iechyd meddwl.  

• Mae’r gwasanaeth Baby in Mind newydd yn rhoi cymorth dwys i famau beichiog a’u partneriaid. Mae’n
datblygu’r sgiliau angenrheidiol i gadw eu plant yn ddiogel, ac atal y baban rhag cael ei roi mewn gofal.
Mae’r gwasanaeth newydd hwn wedi arwain at ostyngiad yn nifer y lleoliadau rhieni a babanod o 10 yn
2017-18 i chwech yn unig yn 2018-19.

Gwasanaethau preswyl a lleoli
Fe wnaethom ailfodelu ein gwasanaeth lleoli ar gyfer plant sy’n derbyn gofal i wella’r ffordd yr ydym ni a’n
partneriaid yn amddiffyn ac yn helpu plant agored i niwed. Mae hyn yn sicrhau eu bod yn cael y gofal a’r
cymorth cywir. Mae’r datblygiadau newydd mewn dau gartref gofal lleol yn helpu i atal plant rhag gorfod cael
eu lleoli y tu allan i’r ardal.

1. Mae Maple Tree House wedi cael ei adnewyddu i ddarparu amgylchedd sy’n tawelu’r meddwl ar gyfer
plant rhwng wyth a 18 oed. Mae’r staff yn gallu dod i’w hadnabod mewn lleoliad cysurus, cartrefol wrth
iddynt ddod i ddeall yn well pa gymorth hirdymor all fod ei angen. Tra bo’u hanghenion yn cael eu hasesu,
mae gweithwyr proffesiynol hyfforddedig wrth law bedair awr ar hugain y dydd, saith niwrnod yr wythnos, i
gynnig y math cywir o gymorth ymarferol a therapiwtig i’r plant. Hefyd, mae pedwar gwely asesu
byrdymor yn ogystal â chyfleusterau ar gyfer dau leoliad brys. Mae’r gwelliannau’n golygu y bydd Maple
Tree House yn bwysig i helpu i gadw plant yn yr ardal yn hytrach na’u bod yn gorfod cael eu lleoli’n
bellach i ffwrdd.  

2. Mae cartref preswyl Sunnybank wedi cael ei ddatblygu hefyd. Bellach mae’n cynnig lefelau gwell o
gymorth i blant a phobl ifanc y mae arnynt angen gofal mewn lleoliad preswyl dros gyfnod hwy.

Gwasanaethau maethu
Cafodd y gwasanaeth hwn ei adnabod fel maes ar gyfer datblygu pellach. Roedd teimlad y gallai arwain at
ddeilliannau gwell i blant a phobl ifanc trwy fwy o ddewis o leoliadau, trefn well ar gyfer paru lleoliadau a mwy
o leoliadau lleol. Trwy gydol y flwyddyn, fe wnaethom recriwtio 19 o ofalwyr maeth. Yn ystod yr un cyfnod, fe
adawodd 16 o ofalwyr maeth y gwasanaeth.

Yn 2018-19, fe wnaethom weithio i wella’r cymorth yr ydym yn ei gynnig trwy sefydlu cohort o ofalwyr pontio.
Gofalwyr maeth arbenigol sy’n rhoi gofal byrdymor i blant a phobl ifanc ag amrywiaeth o anghenion cymhleth
ac ymddygiadau heriol yw’r rhain. Y nod yw darparu proses bontio ddiogel ar gyfer pobl ifanc i’w helpu naill ai
i symud i leoliad maethu hirdymor, neu i ddychwelyd at eu teulu biolegol, neu i fyw’n annibynnol.  

Mae gennym hefyd bump o Ofalwyr Cyswllt, sy’n rhoi cyngor, arweiniad a chymorth mentora i’n helpu i
recriwtio a chadw gofalwyr maeth newydd posibl yn llwyddiannus. Gofalwyr maeth gweithredol â pheth
wmbredd o brofiad o faethu yw Gofalwyr Cyswllt. Ar ddiwedd 2018, fe wnaethom recriwtio Swyddog
Datblygu o fewn y Tîm Maethu i wella ein gallu i recriwtio a chadw gofalwyr. Mae’r swyddog hwn yn gweithio
gyda’r tîm marchnata i gynyddu amlder ein hymgyrchoedd recriwtio gofalwyr maeth, ymchwilio i arfer gorau
ac arloesol a’u hadnabod, a bydd yn gweithio gyda’r grwpiau o ofalwyr maeth i adnabod bylchau o ran
hyfforddiant.
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Cymorth ar gyfer pobl ifanc anabl
Fe wnaethom recriwtio pum Gweithiwr Cymdeithasol Pontio i weithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc
a’u teuluoedd wrth iddynt bontio i fywyd fel oedolion. Mae’r broses o ddatblygu’r gwasanaeth hwn wedi
bod yn arafach nag yr oeddem yn ei ddymuno ac felly mae’n dal i fod yn flaenoriaeth. Mae’r
gwasanaeth wedi cael ei werthuso’n ddiweddar a bydd unrhyw argymhellion sy’n deillio o’r adolygiad
yn cael eu rhoi ar waith yn 2019-20. 

Hwb Diogelu Amlasiantaeth (MASH)
Daeth MASH yn gwbl weithredol ym mis Gorffennaf 2018 a
dyma’r trydydd hwb o’i fath yn Ne Cymru. Mae dros 80 o
weithwyr proffesiynol wedi’u lleoli yn swyddfeydd y cyngor
yng Nghwrt y Cigfrain. Y weledigaeth ar gyfer MASH yw
gwella’r deilliannau i blant, pobl ifanc, oedolion a’u teuluoedd.
Mae’n gwneud hyn trwy sicrhau bod systemau a phrosesau’n
ei gwneud yn bosibl adnabod anghenion mor gynnar â phosibl
ac ymateb iddynt yn gymesur a’r ymateb hwnnw’n dod gan y person cywir. Mae MASH wedi helpu i
newid y ffordd yr ydym yn gweithio yn sgîl cyflwyno’r broses Trafodaeth Ddyddiol. Mae Atgyfeiriadau
Diogelu’r Cyhoedd Risg Uchel yn cael eu hasesu’n ddyddiol. Mae hyn yn sicrhau bod yr adnoddau cywir
yn cael eu rhoi ar waith ar y cyfle cynharaf i amddiffyn y dioddefwr, a phlant ac oedolion cysylltiedig. Mae
rhannu gwybodaeth asiantaethau amrywiol yn darparu darlun cyfannol o bob atgyfeiriad ac yn gwella ein
dealltwriaeth am y materion allweddol fel bod diogelu wastad yn cael blaenoriaeth. Mae’r ffordd hon o
weithio’n sicrhau hefyd nad yw asiantaethau’n dyblygu meysydd gwaith. 

Rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019, roedd 7945 o gysylltiadau neu atgyfeiriadau ynglŷn â phlant a
275 ynglŷn ag oedolion. Mae’r astudiaeth achos isod yn enghraifft o’r ffordd y mae MASH yn gweithio i
gadw plant yn ddiogel.

Astudiaeth achos: Cymorth Cynnar
Roedd Plentyn A wedi bod yn mynychu Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) am 18 mis
ac roedd wedi methu â chadw apwyntiad wedi’i drefnu. Anfonwyd llythyr dilynol at y teulu, ond ni chafwyd
ymateb. Cafodd Plentyn A ei rhyddhau o’r gwasanaeth CAMHS. Wedi i’w hymddygiad waethygu, fe wnaed
atgyfeiriad at y Tîm Sgrinio Cymorth Cynnar, sydd wedi’i leoli o fewn MASH. Wedyn cafodd hwn ei neilltuo i’r
Hwb Diogelu Cymorth Cynnar. Wrth i’r sefyllfa ddirywio cytunwyd y byddai Plentyn A yn cael ei hatgyfeirio at
Helen, gweithiwr cyswllt y gwasanaeth CAMHS sydd wedi’i lleoli’n llawn-amser o fewn MASH. Ar yr adeg hon,
roedd Plentyn A yn bwyta un pryd yn unig y dydd ac roedd rhaid iddo fod yn gludfwyd. Roedd ei phresenoldeb
yn yr ysgol yn 50%, a phan oedd hi’n mynychu roedd yn gyson yn hwyr. A hithau wedi colli cysylltiad â’i
ffrindiau, ni fyddai’n mynd allan a dywedodd fod ei gorbryder wedi “mynd drwy’r to”. Cynhaliodd Helen asesiad
o Blentyn A ac fe’i hatgyfeiriodd at y meddyg teulu. Datgelodd adolygiad o nodiadau’r gwasanaeth CAMHS fod
y seicolegydd o’r farn y gallai fod ar y sbectrwm awtistig ond roedd y teulu’n ceisio dygymod â’r problemau.
Hyd hynny, nid oedd y teulu’n teimlo bod unrhyw fewnbwn wedi bod yn ddefnyddiol.

Fe wnaeth Helen amryw ddarnau o waith gyda Phlentyn A gan gynnwys strategaethau ar gyfer Anhwylder ar y
Sbectrwm Awtistig/Therapi Ymddygiad Gwybyddol a thechnegau ymlacio. Gan weithio gyda’r teulu, fe roddodd
Helen strategaethau iddynt i helpu i reoli ymddygiad Plentyn A. Roedd hyn yn hanfodol i helpu i gynnal cynnydd
Plentyn A, ac i gefnogi llesiant y teulu.  

Mae Plentyn A bellach yn ôl yn yr ysgol yn llawn-amser ac mae ei phresenoldeb wedi gwella’n sylweddol. Mae
hi’n bwyta prydau iach gyda’i theulu a dim ond ar ddydd Sadwrn y mae hi’n cael pryd cludfwyd. Mae hi’n mynd
allan gyda’i ffrindiau ac yn mwynhau bywyd. Mae ei lefelau gorbryder bellach yn isel iawn diolch i’r
strategaethau a ddysgodd gan Helen. Rhyddhawyd Plentyn A ar 22 Gorffennaf 2019. 

Heb MASH gallai achos Plentyn A fod wedi cael ei uwchgyfeirio i’r Tîm Diogelu. Byddai hynny wedi golygu bod
cyfleoedd i ddefnyddio ymyriadau arbenigol i gadw’r plentyn yn ddiogel ar y cyfle cynharaf wedi cael eu colli.
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Gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy

Y Pwynt Mynediad Cyffredin (PMC) yw’r pwynt cyswllt cyntaf i oedolion a gofalwyr sy’n oedolion gael
mynediad at wybodaeth a chyngor lefel-isel o ansawdd da. Hefyd, gallwn gyfeirio pobl at gymorth mwy
priodol. Rydym yn rheoli nifer yr atgyfeiriadau at y gwasanaeth statudol mewn modd rhagweithiol gan
hefyd sicrhau bod pobl yn cael ymateb effeithiol i’w hymholiad. Rydym hefyd yn profi “Signvideo”,
platfform sy’n rhoi mynediad i bobl fyddar sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain at y Pwynt Mynediad
Cyffredin.

Gofalwyr
Yn ystod 2018-19, rhoddodd Canolfan Ofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr gymorth i 763 o ofalwyr.
Cwblhawyd 287 o asesiadau ar gyfer gofalwyr sy’n oedolion a 33 o asesiadau ar gyfer gofalwyr ifainc.
Bu 240 o ddisgyblion yn rhan o ddiwrnodau addysg bersonol a chymdeithasol ar ymwybyddiaeth o
ofalwyr ifainc, eu hawliau a’u hawlogaethau. 

Mae Gweithredu dros Blant yn dal i gefnogi gofalwyr ifainc, gan ddarparu mynediad at wybodaeth,
cyngor a chynhorthwy perthnasol. Yn ystod 2018-19, cafodd 54 o ofalwyr ifainc gymorth. Mae adborth
yn dangos:

• bod 65% wedi dweud bod eu llesiant emosiynol a meddyliol wedi gwella

• bod 55% wedi dweud bod perthnasoedd teuluol wedi gwella

• bod 44% yn teimlo y gallent wneud newidiadau cadarnhaol i’w ffordd o fyw a’u hymddygiad
oherwydd y cymorth a gafwyd

Rydym wedi ymgynghori’n helaeth â gofalwyr i ddeall eu hanghenion a sut orau y gallwn eu diwallu.
Mae eu hadborth wedi goleuo’r model gwasanaeth newydd ar gyfer y gwasanaethau Llesiant Gofalwyr
ac Egwylion Byr i Ofalwyr, a ddechreuodd ym mis Ebrill 2019 a mis Gorffennaf 2019 yn y drefn honno.

DEWIS
Mae’r adnodd ar y we, Heneiddio’n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn darparu gwybodaeth a chyngor
ynghylch datblygu cymunedau sydd o blaid pobl hŷn, cymunedau sy’n deall dementia, atal
cwympiadau, unigrwydd ac arwahanrwydd. Cafwyd dros 4000 o ymweliadau ar gyfer gwybodaeth yn
2018-19.

Hefyd, fe helpom ni i drefnu nifer o ddigwyddiadau rhwydwaith i sicrhau bod gan bartneriaid cymunedol
lefelau da o ymwybyddiaeth o wasanaethau a gweithgareddau ei gilydd. Roedd digwyddiadau penodol
a oedd yn canolbwyntio ar ddementia ac atal cwympiadau. Rydym yn bwriadu lansio cyfrifon
hunanwasanaeth a hunanasesiadau â chymorth a fydd yn gysylltiedig â Dewis. Dylai’r cysylltiadau
rymuso pobl i ddod o hyd i’w datrysiadau eu hunain a gwella profiad cwsmeriaid.

Cydgysylltwyr Cymunedau Lleol (CCLl)
Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cefnogi tair rôl CCLl yng Nghymoedd Ogwr, Garw a Llynfi, â
Chyllid Etifeddol Llywodraeth Cymru. Mae pob CCLl yn cefnogi rhwng 8,000 a 12,000 o bobl, gan
gefnogi llwyth achosion o hyd at 70 o bobl agored i niwed y rôl ar unrhyw adeg benodol. Yn 2018-19,
roedd 148 o atgyfeiriadau o’i gymharu â 117 yn y flwyddyn flaenorol. Mae’r rôl yn helpu pobl i ddatblygu
eu cryfderau, eu llesiant a’u cydnerthedd, i fod yn egnïol ac ymgysylltu, a lleihau arwahanrwydd trwy
greu cysylltiadau â rhwydweithiau ac adnoddau lleol. Mae’r model hwn ar gyfer darparu
gwasanaethau’n dwyn adenillion cymdeithasol o £4 am bob £1 a fuddsoddir trwy atal anghenion rhag
dwysáu. Mae’r astudiaeth achos isod yn darparu mewnwelediad i’r effaith ar lesiant.
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Astudiaeth achos: Betty Kerry
Yn Nyffryn Ogwr, mae tri adeilad sy’n agos at ei
gilydd ac a oedd heb rhyw lawer o gysylltedd
rhyngddynt tan yn ddiweddar. Y llety gwarchodol
Cwrt Gwalia, Canolfan Fywyd Dyffryn Ogwr ac
Ysgol Gynradd Cwm Ogwr oedd y rhain. Daeth
Maria, y CCLl, o hyd i gyfle i gynyddu i’r eithaf y
potensial ar gyfer dod â defnyddwyr y tri adeilad
hwn ynghyd. Dyma stori Betty.

Mae Betty yn byw yng Nghwrt Gwalia ac yn
ymwelydd rheolaidd â’r gampfa yn y ganolfan fywyd
gyfagos. Mae Betty yn mwynhau cadw’n brysur, bod
yn egnïol ac mae wrth ei bodd yn cwrdd â phobl. Gan
wneud y gorau o’i chryfderau, fe gysylltodd Maria â Halo
gan awgrymu cynnig swydd wirfoddoli i Betty yn y ganolfan
fywyd.  

Fel rhan o dîm Halo, mae gan Betty ei hiwnifform ei hun ac mae’n rhoi’n hael o’i hamser i helpu
gydag amrywiaeth o dasgau. Mae’r rhain yn cynnwys sesiynau OlympAge pythefnosol, a Chlwb
Ffilmiau a ddechreuwyd ganddi hi ac y mae’n darparu teisennau cartref ar ei gyfer. Mae hi’n helpu
gyda’r prosiect Fy Atgofion Chwaraeon ar y cyd ag Awen. Yn arbennig, fe fwynhaodd Betty gymryd
rhan mewn sesiynau gemau OlympAge a oedd yn pontio’r cenedlaethau ac a fynychwyd gan
ddisgyblion o Ysgol Gynradd Cwm Ogwr. Mae rhai o’r disgyblion wedi parhau i fynychu dros yr haf
fel rhan o gynllun gweithgareddau haf Halo. 

Mae Betty bellach yn aelod sefydledig a hoff o deulu Halo ac yn ffynnu yn ei rôl newydd. Mae hi’n
rhywun sydd wastad yn mynd yr ail filltir i helpu eraill. I gydnabod ei hymdrechion, fe enillodd Betty’r
Wobr Cymydog Da yng Ngwobrau Arwr Lleol Bridge FM yn ddiweddar.

Pan ofynnwyd iddi am ei rôl wirfoddoli, meddai: “Rwy’n hoffi bod yn brysur a helpu eraill ac mae
gwirfoddoli yn y llyfrgell yn helpu gyda hyn”. Mae Betty yn hoffi’r ganolfan fywyd gan ei bod yn
mwynhau bod yn rhan o “sgyrsiau gwahanol a hwyl a chwerthin y tîm a phobl sy’n galw heibio”.
Dywedodd fod ei rôl yn ei helpu i ddod i adnabod mwy o bobl a theimlo’n rhan o’r gymuned.
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Trosglwyddo asedau cymunedol
Mae trosglwyddo asedau cymunedol (TAC) yn un o’r ffyrdd allweddol y gall cynghorau helpu i feithrin
cydnerthedd cymunedol a diogelu gwasanaethau sydd o fudd i’r gymuned. Mae gennym bolisi TAC
gweithredol, ac fe wnaethom barhau i roi blaenoriaeth i gydweithio gyda mudiadau yn y sector
gwirfoddol i ganfod cyfleoedd dichonadwy sy’n cadw asedau cymunedol am y tymor hir. 

Cyflwynwyd polisi TAC diwygiedig yn ystod 2018-19 gan gynnwys protocol ‘Llwybr Carlam’ i
symleiddio’r broses, ac mae’n briodol i faint yr ased sy’n cael ei ystyried. Yn ystod 2018-19,
trosglwyddwyd yr asedau canlynol i’r gymuned.

Clwb Rygbi Bryncethin
Y llynedd, y clwb chwaraeon hwn oedd y cyntaf i gwblhau cytundeb ‘trosglwyddo asedau cymunedol’
gyda ni er mwyn iddynt allu bod yn berchen ar eu maes chwarae a’u pafiliwn. Yn ogystal â chytuno ar
brydles 35 mlynedd, fe sicrhaodd y clwb rygbi gyllid o fwy na £500,000 hefyd. Diben y cyllid hwn yw
trawsnewid y pafiliwn yn gyfan gwbl yn gyfleuster y gall y gymuned gyfan ei fwynhau. Mae’r pafiliwn
newydd yn cynnwys ystafelloedd newid modern, ceginau, ystafell TG, ystafell gyfarfod, neuadd fawr,
patio a balconi a maes parcio pwrpasol. Darparwyd cyllid o Gronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig, y Rhaglen
Cyfleusterau Cymunedol, Undeb Rygbi Cymru, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ac arian
Adran 106.

Cyngor Tref Pen-coed
Trosglwyddwyd Maes Chwarae Coed Bach gynt i’r cyngor tref ar brydles 35 mlynedd. Mae’n ei gwneud
yn bosibl adfer y maes chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc yr ardal. Hefyd, mae telerau wedi cael eu
cytuno ar gyfer trefniant pellach i brydlesu’r ddau gwrt tenis yng Nghanolfan Hamdden Pen-coed ar
gyfer eu hardal gemau amlbwrpas a pharc sglefrfyrddio arfaethedig.

Cyngor Cymuned Trelales
Mae’r cyngor cymuned wedi ymrwymo i gytundeb tenantiaeth tymor byr. Mae hyn yn digwydd tra bo
astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei chynnal o brydles 35 mlynedd gyda’r cyngor i sicrhau bod Canolfan
Gymunedol Bryntirion a Threlales yn gallu aros ar agor. Mae hyn yn dilyn ildio’r brydles gan y
gymdeithas gymunedol leol. Defnyddir y ganolfan gymunedol gan Gylch Meithrin Gwdihŵ ar hyn o
bryd, ac mae’r cyngor cymuned yn ceisio ehangu defnydd gan y gymuned. Maent hefyd yn datblygu
cynlluniau i adnewyddu’r adeilad.

Meysydd chwarae a phafiliynau chwaraeon
Cafodd yr achos busnes ar gyfer trosglwyddo meysydd chwarae Heol Hermon/Stryd Metcalf i Glwb
Pêl-droed Caerau ei gymeradwyo. Dyfarnwyd £50,000 i adnewyddu’r cyfleuster presennol dan Gronfa
TAC y cyngor. Mae gan Glwb Pêl-droed Caerau gynlluniau uchelgeisiol i osod cae 4G, eisteddle â 250 o
seddi a chyfleusterau newid a maes parcio newydd.

Clwb Pêl-droed Carn Rovers
Cafodd yr achos busnes dros drosglwyddo meysydd chwarae Cwm Garw i’r clwb eu cymeradwyo.
Mae’r clwb bellach yn y broses o gyflwyno cais i’r Gronfa TAG, ac mae ganddo fynediad at gyfleusterau
newid parhaol. Ar ddechrau’r tymor newydd, fe adleolodd o gyfleusterau newid dros dro ym meysydd
chwarae Pwll-Y-Garn i bafiliwn mewn cyflwr da a adawyd yn wag gan y clwb rygbi lleol.

Rhaglenni ymyrryd yn gynnar ac atal
Er nad yw wedi’i hadnabod fel rhaglen allweddol, un o’n nodau yw ‘lleihau’r galw trwy fuddsoddi mewn
rhaglenni wedi’u targedu i roi cymorth ac ymyrryd yn gynnar’. Yn ystod 2018-19, fe wnaethom barhau i
ddatblygu ein dull a gwella llesiant trwy gyflawni mentrau cymunedol a oedd yn canolbwyntio ar
ymyrryd yn gynnar ac atal. Caiff rhai o’r cyflawniadau allweddol eu nodi isod.
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Cenhedlaeth newydd o ganolfannau iechyd a llesiant cymunedol

Rydym yn canolbwyntio ar wella iechyd a llesiant trigolion trwy ddatblygu canolfannau iechyd a llesiant
cymunedol ledled y fwrdeistref sirol. Fe wnaethom sicrhau pecyn cyllid i gynorthwyo Halo Leisure a
Bwrdd Iechyd Cwm Taf i ddatblygu Hwb llesiant yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont. Bydd y cyfleusterau
sydd i’w cwblhau ym mis Hydref 2019 yn cefnogi cyflogadwyedd, datblygu cymunedol a datblygu’r
gweithlu, man ymgysylltu ar gyfer y trydydd sector ac ystafelloedd gweithgareddau grŵp. Bydd y
deilliannau’n canolbwyntio ar gymorth dementia, atal cwympiadau, brwydro yn erbyn unigrwydd ac
arwahanrwydd a llesiant corfforol a meddyliol.

Bydd y ffocws hwn ar gydleoli a hygyrchedd cyfleusterau a gwasanaethau yn cael ei ehangu i leoliadau
eraill. Byddai ystyriaethau’n cynnwys Neuadd y Dref Maesteg, Canolfan Chwaraeon Maesteg, Pafiliwn y
Grand (Porthcawl) a chanolfannau cymuned.

Cryfhau cymunedau

Rydym yn gwerthfawrogi ein partneriaethau gyda mudiadau gwirfoddol sy’n ein helpu i adnabod y
ffordd orau o ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion lleol. Cynhyrchwyd ‘Cynllun Creu
Cymunedau Cydnerth’ gyda’r trydydd sector. hefyd, fe roddom gymorth ariannol i amrywiaeth o
fudiadau sy’n darparu gwasanaethau pwysig i’n helpu i wella llesiant.

• Fe weithiom ni gyda BAVO i recriwtio, hyfforddi a lleoli 14 o wirfoddolwyr ychwanegol i gefnogi
cyfleoedd yn y trydydd sector

• Mewn partneriaeth gyda chynghorau tref a chymuned roedd 9700 o ymweliadau â rhaglenni llesiant
yng ngwyliau’r haf gan blant a phobl ifanc

• Cynorthwywyd rhwydwaith atal cwympiadau â digwyddiad gan bartneriaid ar ymwybyddiaeth o
gwympiadau a hefyd datblygwyd rhaglen cwympiadau symudol trwy Halo Leisure

• Fel partneriaeth leol, fe gyflawnodd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr statws ‘rhagorol’ yng
ngwobrau ansawdd Quest UK ar gyfer cymunedau llesol

• Roedd gwasanaethau’n hygyrch i bobl sy’n byw gyda cholled synhwyraidd diolch i arwyddo trwy
gyfrwng fideo a defnyddio e-bost, llythyr, ffacs a negeseuon testun symudol 

• Darparodd Cruse wasanaethau cwnsela profedigaeth a chymorth cymdeithasol ar gyfer pobl sydd
wedi dioddef profedigaeth. Roedd hyn yn cynnwys gweithio ar y cyd gyda Chydgysylltwyr
Cymunedau Lleol ar brosiect ‘caffi cysur’ yng nghanolfan ARC gan gefnogi 234 o bobl

• Darparodd Cludiant Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr wasanaeth cludiant ar gyfer pobl sydd wedi’u
hallgau’n gymdeithasol neu sydd wedi’u hynysu i’w helpu i gael mynediad at wasanaethau llesiant
cymunedol. Roedd y mwyafrif o siwrneiau’n rhai i fynychu rhaglenni CCLl, gwasanaethau dydd,
mynd i siopa, cymdeithasu neu fynd i apwyntiadau iechyd. Mae 1,021 o gofrestriadau ar gyfer y
cynllun ‘Town Rider’ a 131 o gofrestriadau ar gyfer y cynllun ‘Car Cymunedol’. Roedd 67% o’r bobl
a ddefnyddiodd gludiant cymunedol yn teimlo bod cludiant cymunedol wedi lleihau eu
harwahanrwydd cymdeithasol ac roedd 78% yn teimlo ei fod wedi gwella’u rhwydweithiau
cymdeithasol

• Datblygwyd toiledau ‘Changing Places’ hygyrch newydd sy’n cynnwys gwelyau newid ac offer
dirwyn mewn partneriaeth gydag Invacare UK. Maent wedi’u lleoli ym Mharc Gwledig Bryngarw,
Llyfrgell Pen-coed a Chanolfan Fywyd Pen-y-bont

• Fe weithiom ni mewn partneriaeth gydag Awen i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd trwy
ddatblygu mentrau gan gynnwys amrywiaeth o siediau dynion ledled y fwrdeistref sirol

• Gall natur fod o gymorth i leihau arwahanrwydd ac unigrwydd hefyd, yn ogystal â chefnogi llesiant
meddyliol gan ddarparu cyfle hefyd i wella gweithgarwch corfforol fel y mae ‘Prosiect Gardd
Gymunedol Blodau’r Haul’ yn ei ddangos.



Astudiaeth achos:
‘Prosiect Gardd Gymunedol Blodau’r
Haul’ Cwrt Gwalia
Cynllun Llety Gwarchodol a reolir gan Linc
Cymru ar gyfer pobl hŷn yng Nghwm Ogwr
yw Cwrt Gwalia. Gall preswylwyr fod yn
annibynnol neu gallant fod yn profi
rhywfaint o anhawster. Mewn
partneriaeth gyda nifer o sefydliadau, fe
ffurfiodd y preswylwyr ‘Bwyllgor yr
Ardd’ ac fe gydweithion nhw i greu eu
‘Gardd Gymunedol Blodau’r Haul’.

Dechreuwyd prosiect yr ardd gymunedol
ddwy flynedd yn ôl gan Maria Bennett,
Cydgysylltydd Cymuned Leol (CCL), wrth roi
cymorth i rai preswylwyr gyda’u llesiant.  

Mae cam cyntaf y prosiect wedi’i gwblhau. Bellach mae preswylwyr
yn mwynhau defnyddio eu hardal eistedd newydd a amgylchynir gan
fasgedi blodau a blodau’r haul, sy’n edrych dros dri gwely isel sy’n
cynnwys llysiau a blodau. Mae cynlluniau pellach i adeiladu tŷ gwydr
ac ehangu ymhellach o amgylch yr eiddo. Mae rhai preswylwyr
wedi ffurfio grŵp garddio wythnosol ac maent yn mwynhau
dod ynghyd i gynnal a chadw’r ardd a thrafod syniadau i
ddatblygu’r prosiect ymhellach. Mae aelodau o’r
gymuned ehangach yn gallu ymuno â’r grŵp garddio
wythnosol hefyd.

Roedd llwyddiant y prosiect i’w briodoli’n gyfan
gwbl i’r ffaith ein bod ni wedi gweithio’n effeithiol
gyda’n partneriaid:

• Halo
• Gwasanaeth Tân Cwm Ogwr
• Cynllun Space Saviours Cymoedd i’r Arfordir
• Cadwch Gymru’n Daclus
• Preswylwyr Cwrt Gwalia
• Awen
• Linc Cymru
• Sied Dynion Treorci a Chwm Ogwr

I ehangu mwynhad o’r ardd, bydd Maria yn
cefnogi sesiynau garddio sy’n pontio’r
cenedlaethau. Bydd yn gwneud hyn trwy
gysylltu preswylwyr â phlant sy’n mynychu’r
ysgol gynradd leol a’r cynllun gweithgareddau yn
y gwyliau gyda Chanolfan Halo yn Nyffryn Ogwr. Mae
effaith yr ardd yn amlwg o’r hyn sydd gan y preswylwyr i’w ddweud.

Enillodd gardd blodau’r Haul yng Nghwrt Gwalia wobr gyntaf yn
ddiweddar am y prosiect gorau i drawsnewid gardd yng
Nghystadleuaeth Garddio Linc.

36

“

“

“

“

“Fe hoffwn i ardd yn fy
nghartref fy hun, ond nid

ydych yn gallu, felly yn awr
mae gennym ni i gyd ardd i’w
mwynhau. Doedd fy wyres
ddim yn gallu credu mai’r
preswylwyr oedd wedi

gwneud y gwaith 
i gyd.”

“Dydyn ni ddim yn
arddwyr amatur, dydyn

ni erioed wedi tyfu
unrhyw beth, ond yn

awr rydym yn 
dysgu.”

“Mae’n wych. Doeddwn i ddim
yn awyddus i’w chael i

ddechrau. Ond erbyn hyn rwyf
wrth fy mod gyda hi. Yr ochr

gymdeithasol, yr adegau pan fo
pawb yn dod ynghyd, ei

gwylio’n tyfu; rydych chi’n
teimlo eich bod wedi 
cyflawni rhywbeth.”

“Bob nos mae Brian a 
minnau allan yn dyfrhau’r

ardd. Rwy’n ei mwynhau. Mae
hi wedi gwneud gwahaniaeth

mawr i mi, rhywbeth i’w
wneud. Rwyf wrth fy modd

gyda hi. Mae’n fy
nghynorthwyo i 

ymlacio.”
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Cymorth gyda Dementia

Gall pobl â dementia fod yn unig ac wedi’u hynysu oddi wrth
y gymuned. Ond gyda chymorth mentrau sy’n ystyriol o
ddementia, gallwn eu helpu i deimlo’u bod yn cael eu deall,
eu gwerthfawrogi a’u cynnwys. Dengys ymchwil fod ymarfer
corff llai heriol yn gallu bod o fudd i iechyd corfforol ac
iechyd meddwl ac yn gallu gwella ansawdd bywyd ar gyfer
pobl ni waeth i ba raddau y mae eu dementia wedi datblygu.

Yn ystod 2018-19, fe gyflawnom ni raglen lwyddiannus o
weithgareddau sy’n cefnogi dementia gyda’n partneriaid.
Cynigiodd Cymdeithas Alzheimer’s wasanaethau cymorth
dementia, caffis dementia, ‘Canu ar gyfer yr Ymennydd’ a grŵp
cymorth gofalwyr ar gyfer dros 100 o bobl. Cynhaliwyd ‘Grwpiau Codi
Ysbryd’ misol ym Mhorthcawl ac Ogwr gyda thros 35 o unigolion
a gofalwyr yn cael cymorth. Cynhaliodd Croesffyrdd Sir Pen-
y-bont gyfleoedd caffis amser cinio a chlwb cymdeithasol
ar gyfer tua 47 o bobl sy’n byw gyda dementia. 

Fe wnaeth Age Connects Morgannwg gynnig
gweithgareddau diddorol ac ystyrlon i wella sgiliau ac
annibyniaeth ar gyfer y rhai â dementia hefyd. Fe
gyrhaeddodd y rhaglen nofio lwyddiannus ar gyfer pobl â
dementia a gaiff ei rhedeg gan Halo Leisure y rownd
derfynol ar gyfer gwobr genedlaethol trwy Community
Leisure UK.

Ceir ymgysylltu cynyddol ag ysgolion cynradd ac uwchradd, gan gydnabod eu
potensial i gyfrannu at Heneiddio’n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr a datblygiad
cymunedau sydd o blaid pobl hŷn. Mae hyn yn cynnwys:
• cyfeillion a hyrwyddwyr dementia yn hyfforddi yn Ysgol Uwchradd Gatholig

yr Archesgob McGrath ac Ysgol Gyfun Pen-coed

• Gweithgareddau sy’n pontio’r cenedlaethau rhwng ysgolion cynradd ac oedolion
hŷn megis y rhaglen CCLl yn Nyffryn Ogwr, ac ymweliadau ysgol feithrin â Bryn-Y-Cae

“

“

“

“Mae’n bwysig nid dim ond i’r
bobl â dementia. Mae’n bwysig
i’r bobl sy’n gofalu amdanynt

hefyd. Rwyf wedi cael budd o’r
fath gan yr holl bobl yr wyf

wedi cwrdd â hwy. Mae’n cael
ymarfer corff, mae’n cwrdd â
phobl ac rwy’n gweld gwên ar

ei wyneb.”

(Gofalwr, Nofio i Bobl 
â Dementia)

“Roedd yn hwyl bod
pawb gyda’i gilydd

yn chwarae gemau.”

(Plentyn mewn ysgol
gynradd)

“Digwyddiad gwych...
ac rydym ni i gyd
wedi’i fwynhau’n

fawr.”

(Oedolyn hŷn)



Astudiaeth achos: TŷOgwr
Cafodd menyw ifanc ei chartrefu oherwydd problemau sylweddol gydag anghenion cymhleth gan
gynnwys profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, trais domestig, risgiau hanesyddol o ddioddef
camfanteisio rhywiol, camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl a beichiogrwydd. Roedd yr unigolyn yn
ei chael yn anodd ymgysylltu â staff ac yn dangos ymddygiadau cymhleth iawn. Fe ymddieithriodd oddi
wrth weithwyr iechyd proffesiynol, y gwasanaethau cymdeithasol a gweithwyr iechyd meddwl
proffesiynol. 

Cafodd yr unigolyn ei lleoli mewn llety interim, dros dro, lle cafodd ei risgiau eu rheoli, ac fe ymgysylltodd
â staff. Fe wnaeth ein staff ni, gan gynnwys y tîm tai, fynychu cyfarfodydd amlasiantaeth a gweithredu ar
risgiau a oedd yn gwaethygu gyda’r unigolyn. Oherwydd pryderon ynghylch risgiau, fe benderfynodd y
fenyw aros gyda theulu a chael cymorth fel y bo angen gan staff. Fe wnaethom leoli hostel trais domestig
y tu allan i’r ardal. Dywedir bod y fenyw yn gwneud yn dda ac yn ymgysylltu â gweithwyr iechyd meddwl
proffesiynol a’r gwasanaethau cymdeithasol. Mae hi’n sefydlog ac yn ddiogel yn ei llety.
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Tai a digartrefedd
Mae tai yn cael effaith sylweddol ar iechyd a llesiant. Fe ddefnyddiom ni ddull rhagweithiol o fynd i’r afael
â nifer o faterion tai ac fe wnaethom barhau i gydweithio gyda sefydliadau partner. Roedd y rhain yn
cynnwys The Wallich, Pobl a Heddlu De Cymru. Fe weithiom ni i atal achosion o ddigartrefedd, gan
gefnogi pobl ag amrywiaeth o anghenion o ran cymorth tai ac fe gymerom ni gamau i gynyddu’r
cyflenwad o dai ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae rhai o’n prosiectau
eraill yn cynnwys:

• Tai yn Gyntaf sy’n helpu pobl sy’n dychwelyd i fyw ar y strydoedd dro ar
ôl tro ac sy’n methu â thorri’r cylch i gael a chadw llety.

• y prosiect arwynebedd llawr, sy’n lle diogel i bobl a fyddai’n gorfod
cysgu ar y stryd fel arall.

• y prosiect SCART, sy’n rhoi cymorth i bobl â materion llesiant
meddyliol.

Fe wnaethom hefyd barhau i gynorthwyo teuluoedd sy’n ffoaduriaid o Syria i
ddod i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddianc rhag sefyllfaoedd anodd. 

Fe weithiom ni i wella ein gwasanaethau tai ar-lein. Hefyd, fe hyfforddom ni staff
gwasanaethau cwsmeriaid i helpu pobl i wneud ceisiadau gwell i’r ‘Gofrestr Tai
Gyffredin’ ac atal eu materion rhag gwaethygu.  

Fe ganolbwyntiom ni ymdrechion o ran sut orau i gefnogi pobl ifanc sy’n dod i sylw fel pobl ddigartref. Fe
ddefnyddiom ni gyllid i ddarparu gwelyau argyfwng i’r rhai sy’n derbyn gofal. Hefyd, fe wnaethom roi
ymgynghorydd personol yn ei le o fewn y tîm 16 a throsodd. Ar ben hynny, fe wnaethom ehangu’r llety â
chymorth presennol i bobl ifanc trwy ychwanegu tair uned ychwanegol o lety â chymorth ar gyfer pobl
ifanc agored i niwed a phobl ifanc ag anghenion cymhleth. 

Fe ddechreuom ni’r broses i newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau Grant Cyfleusterau i’r
Anabl. Trwy symleiddio prosesau, ein nod yw darparu gwasanaeth sydd o ansawdd gwell ac yn fwy
amserol ar gyfer trigolion sy’n defnyddio’r gwasanaeth.   

Fe lansiom ni wasanaeth newydd o’r enw ‘Early Doors’ mewn partneriaeth gyda Llamau i helpu
landlordiaid yn y sector preifat a’u tenantiaid sy’n cael anhawster talu eu rhent. Gall fod nifer o resymau
pam fo ôl-ddyledion rhent yn digwydd ac mae cael y cymorth cywir ar adeg gynnar yn gallu cael effaith
sylweddol ar lesiant rhywun. Mae’r gwasanaeth yn galluogi landlordiaid i ofyn am help ar ran eu
tenantiaid ar adeg gynnar i atal y tenant rhag cronni ôl-ddyledion pellach. Gallwch ddarllen mwy am y
cynllun yma: www.bridgend.gov.uk/news/help-offered-early-doors-to-resolve-rent-arrears/
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Eiddo gwag

Fe weithiom ni’n frwd gyda pherchnogion eiddo gwag i droi eiddo gwag yn gartrefu trwy fuddsoddi arian
grant a benthyciadau i helpu i leddfu’r prinder tai. Fe wnaethom hefyd gael gwared ar y gostyngiad o
50% yn y dreth gyngor ar gyfer eiddo sydd wedi bod yn wag am chwe mis neu’n hwy ac mae tâl o 100%
bellach yn daladwy. Mae’r camau gweithredu hyn wedi cael effaith uniongyrchol ac fe gyrhaeddom ni ein
targed i sicrhau bod pum eiddo gwag yn cael eu defnyddio drachefn. 

Tîm o amgylch y teulu

Er mwyn sicrhau ein bod yn adnabod anghenion ac yn rhoi’r cymorth cywir i deuluoedd y mae ei angen
arnynt, fe ddefnyddiom ni’r prosesau Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) a Thîm o Amgylch y Teulu
(TAF). Mae JAFF yn darparu proses syml ar gyfer asesiad cyfannol o anghenion a chryfder plentyn.
Mae’n ystyried rolau rhieni, gofalwyr a ffactorau amgylcheddol yn eu datblygiad. Mae proses Tîm o
Amgylch y Teulu yn ofynnol pan fo angen cymorth ar y teulu gan wahanol wasanaethau i ddiwallu eu
hanghenion dynodedig.   

Yn 2018-19 fe gawsom 2,094 o atgyfeiriadau JAFF, yr oedd 25% ohonynt o ysgolion a 26% o
wasanaethau addysg. Cwblhawyd cyfanswm o 1,037 o asesiadau JAFF, a arweiniodd at 312 o gynlluniau
gweithredu Tîm o Amgylch y Teulu. Cafodd 69% o gynlluniau gweithredu Tîm o Amgylch y Teulu eu cau
gyda chanlyniad llwyddiannus, sy’n golygu bod tystiolaeth bod anghenion y teuluoedd wedi lleihau.



Amcan llesiant tri

Defnyddio adnoddau’n
ddoethach
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Pam dewis yr amcan hwn?
Dros y cyfnod o 2018-19 i 2021-22, mae disgwyl i’r cyngor wneud gostyngiadau cylchol yn y gyllideb o
ryw £32.6 miliwn. Ar gyfer 2018-19, ein gostyngiad targed yn y gyllideb oedd £6,123 miliwn ac fel mewn
blynyddoedd blaenorol, rydym yn dal i fod yn ymrwymedig i ddod o hyd i o leiaf 50% o’r gostyngiadau
hyn trwy ddefnyddio adnoddau’n ddoethach gan gyfyngu i’r eithaf ar unrhyw ostyngiadau mewn
gwasanaethau. Bob blwyddyn daw’n anos gwneud gostyngiadau pellach yn y gyllideb. Eto, eleni, fe
wnaethom barhau i geisio ffyrdd o weithio i arbed arian, ac yn bennaf trwy ddefnyddio ein hadnoddau’n
ddoethach. Mae hyn yn cynnwys ein pobl a’n hadeiladau, a gwneud y gorau o’r asedau yr ydym yn eu
cadw.

Beth ydym yn dymuno’i gyflawni?
Ein nodau

1. Cyflawni’r gostyngiadau yn y gyllideb a nodir yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

2. Gwella effeithlonrwydd gwasanaethau a mynediad atynt trwy ail-ddylunio ein systemau a’n
prosesau.  

3. Manteisio i’r eithaf ar ein hasedau ffisegol, gan gynnwys adeiladau ysgolion.

4. Datblygu’r diwylliant a’r sgiliau y mae eu hangen i ddiwallu anghenion sefydliad sy’n newid.

5. Gwneud y gorau o’n gwariant ar nwyddau a gwasanaethau.

Rhaglenni allweddol
O dan yr amcan hwn, mae tair rhaglen allweddol i helpu i gyrraedd ein nodau a chyflawni gwelliannau
mewn llesiant:

Rhaglen Trawsnewid Digidol
Nod y rhaglen hon yw newid y ffordd yr ydym yn gweithredu i alluogi cwsmeriaid i gael gafael ar
wybodaeth, cyngor a gwasanaethau ar-lein.

Rhesymoli Ystâd y Cyngor
Mae a wnelo’r rhaglen hon â gwaredu asedau trwy eu trosglwyddo i gymunedau eu rhedeg gan
fanteisio i’r eithaf ar yr asedau yr ydym yn eu cadw. 

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion
Mae’r rhaglen hon yn buddsoddi mewn system addysg gynaliadwy ac yn creu adeiladau ysgolion sy’n
lleihau costau ac ôl troed carbon ysgolion.
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Sut wnaethom ni?
Isod ceir manylion ein perfformiad yn erbyn y mesurau perfformiad y gwnaethom eu pennu ar ein cyfer
ein hunain i gyflawni’r amcan llesiant hwn a’r hyn a gyflawnom yn 2018-19 yn erbyn ein tair rhaglen
allweddol.

Mesurau perfformiad
Isod ceir manylion ein perfformiad yn erbyn y mesurau y gwnaethom eu pennu ar ein cyfer ein hunain i
gyflawni’r amcan llesiant hwn a’r hyn a gyflawnom yn 2018-19 yn erbyn ein tair rhaglen allweddol.

Nod: Cyflawni’r gostyngiadau yn y gyllideb a nodir yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig
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Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Canran y gostyngiadau yn y gyllideb
a gyflawnwyd (Uwch)

69% 100% 91.7% amh. amh.

Nod: Gwella effeithlonrwydd gwasanaethau a mynediad atynt trwy ail-ddylunio ein
systemau a’n prosesau

Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Nifer y gwasanaethau sydd ar gael i’r
cyhoedd ar-lein. (Uwch)

Dangosydd
newydd yn
2018-19

5 5 amh. amh.
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Nod: Manteisio i’r eithaf ar ein hasedau ffisegol, gan gynnwys adeiladau ysgolion

Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Canran y lleoedd gwag mewn
ysgolion:
a) cynradd
b) uwchradd
(Is)

a) 5.21% a) 10% a) 4.89% ‰ amh.

b) 20.5% b) 18% b) 22.01%

‰

amh.

Cafwyd cynnydd yn y capasiti ar y cyfan mewn ysgolion uwchradd o bedwar lle yn unig. Fodd
bynnag, gan y bu gostyngiad o 34 yn nifer y disgyblion mewn ysgolion uwchradd, y canlyniad oedd
cynnydd o 38 o leoedd gwag o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Rhagwelir y bydd niferoedd
disgyblion yn codi ychydig eto yn 2018 nes eu bod bron ar yr un lefel ag yn 2016. Felly, mae’r lleoedd
gwag ar y cyfan yn debygol o leihau i tuag 20.2%.

Targed gwireddu derbyniadau cyfalaf
(Uwch)

£452,375 £4 miliwn £1.821m amh. amh.

Mae’r derbyniadau cyfalaf gwirioneddol a gyflawnwyd yn cynnwys hen safle Ysgol Gynradd Pen-
coed, hen safle Ysgol Gynradd Heol-y-Cyw, a thir ym Mhen-y-fai. Cyfnewidiwyd contractau ar werth
£4.3m o dderbyniadau cyfalaf. Gwireddwyd £1.821 yn 2018/19 gyda’r gweddill i gael ei wireddu yn
2019/20.

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

6.46% 6.46% 4.94%

‰

amh.

Fe gyflawnom ni darged o 3% yn unol â’r targed a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, ond ni
chyrhaeddwyd ein targed heriol o 6.46% oherwydd adnoddau sy’n lleihau.

Incwm gwirioneddol a grëwyd o
bortffolio eiddo anweithredol y
cyngor (Uwch)

£25,000 £25,000 £29,028.45 ‰ amh.
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Nod: Gwneud y gorau o’n gwariant ar nwyddau a gwasanaethau

Nod: Datblygu’r diwylliant a’r sgiliau y mae eu hangen i ddiwallu anghenion sefydliad sy’n newid

Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Canran y tendrau uwchlaw trothwy’r
UE gyda Rheoliadau Contractau
Cyhoeddus 2015 sy’n cydymffurfio
(Uwch)

100% 100% 100% – amh.

Mesur a’r deilliant a ffefrir 
(uwch neu is)

Gwirioneddol
2017 i 18

Targed
2018 i 19

Gwirioneddol  
2018 i 19 a
CAG

Tuedd
Cyfartaledd
Cymru

Nifer y diwrnodau/sifftiau gwaith am
bob un o gyflogeion cyfwerth ag
amser llawn (CagALl) yr awdurdod
lleol a gollwyd trwy absenoldeb
oherwydd salwch (Is)

10.85 8.5 11.79

‰

10.5

Bu cynnydd yn y lefel absenoldeb ar y cyfan o’i gymharu â’r llynedd. Roedd absenoldeb hirdymor yn
gyfrifol am 74.1% o’r holl ddiwrnodau a gollwyd, gydag absenoldebau a ddisgrifiwyd fel
‘Straen/Gorbryder/Iselder/Iechyd Meddwl’ yn gyfrifol am 30.83% o’r holl ddiwrnodau a gollwyd. Yn
ystod y flwyddyn bu cydymffurfio gwell o ran rheolwyr yn cynnal cyfweliadau dychwelyd i’r gwaith, a
gwblhawyd mewn 99.6% o’r achosion. Mae camau gweithredu eraill yn cynnwys adolygiad o’r
hyfforddiant ar gyfer rheolwyr sydd wedi dod yn orfodol ers mis Ebrill 2019, gyda gwerthusiad
manylach o effeithiolrwydd yr hyfforddiant.

Canran y cyflogeion a gwblhaodd
fodiwlau e-ddysgu (Uwch)

50.2% 45% 54.1% ‰ amh.

Nifer y rheolwyr a gafodd
hyfforddiant i wella’u sgiliau rheoli
pobl (gan gynnwys rheoli
absenoldeb) (Uwch)

179 150 124

‰

amh.

Cafodd cwrs ei ganslo oherwydd diffyg argaeledd hyfforddwr a chafodd cyrsiau pellach eu canslo
oherwydd niferoedd isel. Mae adolygiad o’r cyrsiau hyfforddi hyn wedi cael ei gynnal, ac mae diwygio
rhaglenni a hyd cyrsiau wedi golygu bod mwy o gynnwys wedi’i dargedu i’w gyflwyno yn 2019/20.

Nifer y rhyngweithiadau gan
ddinasyddion â chyfrifon
corfforaethol ar y cyfryngau
cymdeithasol (Facebook a Twitter)
(Uwch)

69,414 39,473 48,701

‰

amh.
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Camau a gymerwyd i gyflawni ein rhaglenni allweddol 
Fe wnaethom 14 o ymrwymiadau i roi cymorth i gyflawni’r amcan llesiant hwn, trwy ein tair rhaglen
allweddol.  Fe wnaethom nodi’r hyn yr oeddem am ei gyflawni ar 11 o ymrwymiadau a gwyrdd yw ein
hasesiad o’n perfformiad. Roedd tri ymrwymiad a oedd yn ambr lle na wnaethom gyflawni’r hyn yr
oeddem wedi bwriadu ei wneud yn llawn. Fel rhan o raglen rhesymoli’r ystâd, roedd oedi cyn marchnata
safle Tre-dŵr. Y rheswm dros hyn yw bod angen peth cyngor i roi gwybod ble oedd ffin y safle a oedd
i’w waredu. O dan y rhaglen ddigideiddio, ni chafodd arbedion arfaethedig eu gwireddu gan bod nifer y
bobl sy’n defnyddio’r system ar-lein yn araf yn codi. Fe arweiniodd hyn at ymyriadau a oedd yn ofynnol
gan staff cefn swyddfa. Ni wnaethom gyflawni ein gostyngiadau arfaethedig yn y gyllideb. Fodd bynnag,
fe wnaethom wireddu arbedion llawn trwy gadw swyddi gwag a gwneud arbedion mewn mannau eraill.

Y Rhaglen Trawsnewid Digidol
Mae’r rhaglen Trawsnewid Digidol yn canolbwyntio ar ddinasyddion. Fe wrandawom ni ar yr adborth o’r
ymgynghoriad ar y gyllideb yn 2015 bod ar 87% o’n dinasyddion eisiau i fwy o wasanaethau’r cyngor
fod ar gael ar-lein. Mae ymarferoldeb modern, newydd hefyd yn ateb y galw o blith 85% o’n
dinasyddion sydd â mynediad at y rhyngrwyd ac y mae’n well ganddynt gyfleustra trafodion ar-lein (Y
Swyddfa Ystadegau Gwladol). Fe lansiom ni ein porth dinasyddion ar-lein newydd ‘Fy Nghyfrif’ ar y cyd
â’n gwefan ymatebol newydd ar 24 Ebrill 2018. Bellach mae dinasyddion yn gallu:

• cofrestru ar gyfer cyfrif
• gweld a thalu eu treth gyngor
• sefydlu trefniadau debyd uniongyrchol
• ymgeisio am ddisgowntiau ac esemptiadau
• gwneud hawliad newydd am fudd-dal tai a’n hysbysu’n rhwydd am unrhyw newid mewn

amgylchiadau

Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom hefyd sefydlu’r swyddogaeth disgownt person sengl ac eiddo gwag
o fewn ‘Fy Nghyfrif’ fel swyddogaeth hunanwasanaeth ar-lein. Ers mis Ebrill 2018, bu 24,941 o
gofrestriadau ar ‘Fy Nghyfrif’, 11,923 o gofrestriadau ar gyfer y dreth gyngor, gydag 8,482 o
gofrestriadau’n tanysgrifio ar gyfer e-filio. (Roedd y ffigyrau hyn yn gywir ar 8 Awst 2019). 

Bellach gall rhieni a gwarcheidwaid ymgeisio am leoedd mewn ysgolion uwchradd, meithrin, iau a
chynradd ac ysgolion meithrin ar gyfer eu plant trwy’r cyfleuster ‘cofrestru untro’ yn Fy Nghyfrif. Mae’r
cyfleuster hwn wedi arwain at newid sianel go iawn gyda thros 5,000 o geisiadau am leoedd mewn
ysgolion wedi’u gwneud yn ystod blwyddyn ysgol 2018-19. Mae’r gwasanaeth bellach yn y broses o
ddatblygu’r ffurflen gais ar gyfer “trosglwyddo ar ganol blwyddyn”.

Mae gwaith ar gynnwys y wefan wedi bod yn mynd rhagddo ers lansio ym mis Ebrill 2018. Fe
gyflawnom ni achrediad gyda’r Ganolfan Hygyrchedd Digidol sy’n golygu bod ein gwefan yn cael ei
chydnabod yn un sy’n hygyrch i’r holl ddefnyddwyr. Hefyd, ym mis Mehefin 2019, rhestrodd SocITM
(Cymdeithas Rheoli Technoleg Gwybodaeth) ein gwefan yn yr 11eg safle allan o 350 o wefannau
awdurdodau lleol, gyda’n gwefan ni’n cael sgôr o 9/10 am hygyrchedd. Yn ail chwarter 2019, ein
gwefan ni oedd yr ail wefan a oedd wedi gwella fwyaf yn y DU.

Ym mis Gorffennaf 2018, fe lansiom ni’r porth digwyddiadau ar y wefan fel rhan o’r rhaglen haf ‘Mae’n
Wyliau’. Yn ogystal â gallu pori trwy ddigwyddiadau lleol, mae hefyd yn galluogi defnyddwyr i gyflwyno
ceisiadau i ychwanegu digwyddiadau cymunedol a gynhelir yn y fwrdeistref sirol.

Rydym yn dal i ofyn i’r cyhoedd trwy arolygon y panel dinasyddion a’r cyfryngau cymdeithasol pa
opsiynau ar-lein yr hoffent eu gweld sy’n cyd-fynd â’u bywydau prysur. Rydym hefyd yn dadansoddi
data ystadegol mewn gwasanaethau cwsmeriaid i adnabod meysydd â galw uchel y gellir eu gwella
trwy wneud pethau’n wahanol. Un gwasanaeth ar-lein yr ydym yn dal i’w ddatblygu yw offeryn hysbysu
ar-lein. Mae hwn yn rhoi ffordd gyflym a rhwydd i ddinasyddion hysbysu ynghylch problemau gyda
phriffyrdd megis mandyllau a goleuadau stryd. 
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Gall dinasyddion hysbysu ynghylch y broblem a thracio’r achos nes bod yr ymateb wedi’i gwblhau, sy’n
osgoi treulio llawer o amser yn mynd ar ôl y mater gyda gwasanaethau cwsmeriaid.

Mae llawer o alwadau a gymerir gan ein hymgynghorwyr gwasanaethau cwsmeriaid yn cael eu hateb a’u
cau yn y pwynt cyswllt cyntaf. Maent yn ymwneud yn bennaf â thestunau y rhoddir sylw iddynt ar ein
tudalennau gwe ac yn ymholiadau syml y gellir eu hawtomeiddio’n gyflym oherwydd eu natur ailadroddus. I
wella gwasanaethau rheng-flaen presennol, a chan gydnabod bod yn well gan nifer cynyddol o gwsmeriaid
ryngweithio trwy sgwrsio ar-lein, rydym hefyd wedi lansio ‘sgwrsbot’ dwyieithog. Mae wedi’i raglennu i ateb
cwestiynau cyffredin, integreiddio â systemau mewnol a chyflawni tasgau wedi’u rhaglennu ymlaen llaw. 

Ym mis Chwefror 2019, fe lansiom ni’r system ar-lein i wneud ceisiadau am fathodynnau glas. Ers lansio,
rydym wedi cael 498 o geisiadau ar-lein ac rydym wedi gweld gostyngiad yn nifer y rhyngweithiadau
wyneb-yn-wyneb. Mae hyn yn dangos bod mwy o bobl yn cofleidio’r dechnoleg hunanwasanaeth.

Ym mis Tachwedd 2018, fe wnaeth y tîm Tai gaffael porth dwyieithog i alluogi cwsmeriaid i gofrestru eu
ceisiadau eu hunain ar-lein am y tro cyntaf. Bydd hyn yn lleihau’r amser a gymer i brosesu ceisiadau a bydd
o fudd i’r cwsmeriaid trwy eu galluogi i fod yn fwy rhagweithiol. Disgwylir i’r porth gael ei lansio ym mis
Medi 2019.

Mae darparu mwy o wasanaethau ar-lein a datrysiadau hunanwasanaeth yn gadael inni archwilio’r
posibilrwydd o symleiddio ac awtomeiddio prosesau a wneir â llaw ar hyn o bryd yn ogystal â helpu i arbed
arian ar bapur a chostau postio. Er enghraifft, mae sefydlu debyd uniongyrchol ar gyfer y dreth gyngor yn
costio £4.32 ar gyfartaledd i’w brosesu os yw’n dod i law drwy’r post. Mae hyn yn cymharu â 92c pan fo’n
cael ei sefydlu gan y trigolyn ei hun trwy Fy Nghyfrif. Mae hefyd yn fwy eco-gyfeillgar gan ei fod yn ddi-
bapur ac yn lleihau ein hôl troed carbon.

Fe wnaeth trigolyn lleol o Ben-coed greu ei gyfrif ar Fy Nghyfrif a chofrestru ar gyfer y dreth gyngor. Fe
wnaeth hyn ei alluogi i fynd ati’n rhwydd i greu debyd uniongyrchol a thanysgrifio i’r gwasanaeth e-filio.
Meddai:

Yn ogystal ag awtomeiddio prosesau ar gyfer dinasyddion, fe wnaethom barhau i awtomeiddio nifer o
brosesau ar draws yr adrannau cyllid ac Adnoddau Dynol. Mae ein trefniadau anfonebu gwell wedi
helpu gydag effeithlonrwydd y tîm cludiant i ysgolion. Cafodd y system ar-lein i hysbysu ynghylch
damweiniau ei chwblhau ac fe ddechreuwyd ei rhoi ar waith. Mae dull arall a mwy cost-effeithiol ar gyfer
disodli’r system rheoli gwybodaeth arlwyo wedi cael ei adnabod. Hefyd, bydd gwaith i gyfuno taliadau
ynni yn symleiddio prosesau yn ogystal â gadael i ni wella’r modd yr ydym yn monitro ynni, a allai arbed
arian.

““Mae hyn yn syniad da.
Mae’r wefan yn ardderchog.

Roedd sefydlu cyfrif yn
rhwydd, a gallaf ei

ddefnyddio ar fy ffôn. Mae’r
holl wasanaethau mewn un

lle. Mae’n wych. Dyma’r
ffordd ymlaen heb os nac

oni bai.”
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Rhesymoli ystâd y cyngor
Fel cyngor mae gennym nifer fawr o asedau. Mae angen i ni sicrhau bod asedau nad oes mo’u hangen
mwyach yn cael eu gwaredu yn y ffordd fwyaf effeithiol. Hefyd, mae angen sicrhau bod yr asedau yr
ydym yn dal ein gafael arnynt yn cael eu defnyddio’n effeithiol ac yn effeithlon. Mae ein portffolio’n
cynnwys rhyw 950 o asedau, gyda gwerth o ryw £400 miliwn a chyllideb o £15.7 miliwn y flwyddyn.

Model landlord corfforaethol

Yn ystod 2017-18, fe wnaethom ddatblygu’r model landlord corfforaethol a roddwyd ar waith ym mis
Ebrill 2018. Hwn oedd y cyntaf o’i fath yng Nghymru i gefnogi’r modd yr ydym ni fel cyngor yn rheoli ac
yn cynnal a chadw ein heiddo a’n hasedau. Fe wnaethom ganoli’r holl swyddogaethau sy’n gysylltiedig
ag eiddo dan un tîm integredig, gan eu galluogi i gael eu rheoli’n gorfforaethol ac yn strategol. Yn
bwysig, fe wnaeth ryddhau amser i’r meysydd gwasanaeth ganolbwyntio ar eu hamcanion yn hytrach
nag ar redeg adeiladau. 

Roedd cam cyntaf y gwasanaeth newydd yn golygu rhedeg arolygon cydymffurfio ar ein holl adeiladau i
ddarparu ardystiad ac adnabod unrhyw waith unioni. Mae’r gwaith hwn bellach wedi’i gwblhau. Rydym
bellach yn cwblhau arolygon llawn o gyflwr eiddo’r ystâd gyfan i bennu pa asedau y bydd eu hangen
arnom yn y dyfodol a pha rai na fydd eu hangen arnom. Bydd y rhain yn cael eu cwblhau yn 2018/19.
Fe wnaethom hefyd agor desg gymorth cyfleusterau a ymdriniodd ag achosion brys i ddechrau cyn dod
yn llwyr weithredol ym mis Mai 2019. Cafodd cytundebau lefel gwasanaeth corfforaethol a chytundebau
lefel gwasanaeth gydag ysgolion eu hadolygu a’u gwella hefyd, gyda mwy na 40 o ysgolion yn y
fwrdeistref sirol yn dewis y gwasanaeth cydymffurfio a reolir yn llawn.  

Mae adleoli staff wedi ei gwneud yn bosibl i un adain o Lys y Cigfrain i gael ei gosod ar brydles i’r Hwb
Diogelu Amlasiantaeth (MASH), sydd hefyd yn cyfrannu at arbedion blynyddol. Rhoddir ystyriaeth hefyd
i’r strategaeth ymadael orau ar gyfer swyddfeydd Tŷ Sunnyside yn 2021. I gyflawni ymrwymiadau
cyflenwyr cyfredol, mae arddangosiadau o gynhyrchion posibl ar gyfer system dechnoleg integredig yn
mynd rhagddynt cyn y gallwn ddechrau ar y broses gaffael.  

Mae’r Gwasanaeth Landlord Corfforaethol hefyd yn ymchwilio i ddatrysiadau technolegol newydd a
fydd yn ei gwneud yn bosibl i staff fod yn gwbl ystwyth a darparu gwasanaeth gwell. Hefyd, mae porth
ar-lein yn cael ei ddatblygu a fydd yn darparu gwybodaeth, yn prosesu ceisiadau cwsmeriaid ac yn
galluogi staff i logio gwaith a thracio cynnydd.

Gwaredu asedau

Yn ystod 2018-19, cyfnewidiwyd contractau ar asedau gwerth £4.3 miliwn a chrëwyd £1.82 miliwn o
dderbyniadau cyfalaf. Roedd hyn yn cynnwys gwerthu safleoedd datblygu ym Mhen-y-fai, hen safle
Ysgol Gynradd Pen-coed, hen safle Ysgol Gynradd Heol-y-Cyw a hen safle Ysgol Bryn Castell. Rydym
yn disgwyl cael gweddill enillion y gwerthiannau hyn ym mlwyddyn ariannol 2019-20. Mae hyn yn
golygu y bydd ein rhaglen gwarediadau ychwanegol 5 mlynedd wedi creu £21 miliwn ac y bydd yn cael
ei defnyddio’n bennaf i gefnogi Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Rhoddwyd cyllid ar gyfer yr hwb menter newydd hefyd. Bydd hyn yn ein galluogi i adnewyddu’r
Ganolfan Arloesi a chreu unedau dechreuol newydd yn Ystâd Ddiwydiannol Village Farm yn y Pîl, Pen-
y-bont. Bwriedir bwrw ymlaen â’r prosiect yn ystod 2019-20.  

Cwblhawyd arfarniad o’r opsiynau ar gyfer safle Parc Afon Ewenni yn Nhre-dŵr, Pen-y-bont, hefyd, yn
dilyn dymchwel depo cyflenwadau’r sir. Mae cais cynllunio ar gyfer depo cynnal a chadw newydd gan y
cyngor a fydd yn cael ei leoli yno’n cael ei baratoi a byddwn yn pennu ffin y safle newydd. Bwriedir i’r tir
sydd dros ben gael ei werthu a defnyddio’r derbyniadau i helpu i gyllido prosiect y depo.
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Ynni

Fel rhan o’n hymgyrch i ddefnyddio ein hadnoddau’n ddoethach, fe wnaethom barhau i roi mesurau
lleihau ynni a charbon ar waith yn ein hadeiladau cyhoeddus. Mae paneli solar newydd wedi cael eu
ffitio ar do Llys y Cigfrain a fydd yn cael effaith arwyddocaol ar ddefnydd yr adeilad o ynni. Bydd y
panelau’n helpu i ostwng biliau ynni a lleihau ein hôl-troed carbon hefyd.

Hefyd mae Ysgol Gynradd Oldcastle wedi mabwysiadu technoleg solar trwy osod 28 o baneli ar do
adeilad eu ffreutur. Y gobaith yw y bydd yr ynni a gaiff ei greu yn cael ei ddefnyddio i bweru’r cyfleuster
sy’n gweini prydau twym i fwy na 200 o blant yn ddyddiol. Mae’r ysgol hefyd yn rhagweld y bydd ei
arbedion ar allyriadau CO2 yn cyfateb i blannu un goeden y mis. Mae nifer o ysgolion eraill wedi
cyflawni arbedion ariannol mawr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf trwy wneud ymdrech ar y cyd i leihau
eu defnydd o ynni. Er enghraifft, mae Coleg Cymunedol Y Dderwen wedi cyflawni gostyngiad o 10 y
cant yn eu defnydd o drydan, gan roi arbediad rhagamcanol i’r ysgol o £10,000.

Gall newid bach wneud gwahaniaeth. Diolch i staff, fe ddefnyddiodd ein hadeiladau craidd 40 y cant yn
llai o ynni dros wyliau banc Calan Mai y llynedd o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2017. Y rheswm dros hyn
yw bod staff wedi cael eu hannog i ddiffodd ffynonellau ynni lle y bo’n bosibl ar gyfer y gwyliau. Fel
cyngor, fe bennodd Llywodraeth Cymru darged ar ein cyfer, sef i gyflawni gostyngiad o 3% o flwyddyn i
flwyddyn mewn allyriadau carbon yn yr adeiladau cyhoeddus annomestig. Rydym wedi mynd y tu hwnt
i’r targed hwn yn gyson ac, yn 2018-19 fe gyflawnom ni ostyngiad o 4.94% o’i gymharu â’r flwyddyn
flaenorol.  

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gwerthuso’r gwahanol opsiynau ar gyfer cyflawni gwelliannau
effeithlonrwydd ynni fel rhan o raglen fuddsoddi uchelgeisiol sy’n werth £1.3m. Byddwn yn cyflwyno
mesurau effeithlonrwydd ynni newydd megis gwresogi, goleuadau, inswleiddio gwell a mwy. Bydd
buddsoddiadau ychwanegol yn cael eu cyflawni dros amser ar ffurf gwariant wedi’i flaenoriaethu a
gwaith ataliol. Rydym yn ymgysylltu â Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru a phartneriaethau lleol i
gytuno ar y ffordd orau ymlaen. 

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion
Fe wnaeth ein rhaglen flaenllaw ar gyfer moderneiddio ysgolion barhau i ddarparu cyfleusterau
addysgol newydd ar gyfer y fwrdeistref sirol, sydd wedi’u bwriadu i gefnogi dysgu ac addysgu yn yr
21ain ganrif.   

Cwblhawyd prosiect Ysgol Gynradd Pen-coed a oedd yn werth £10.8 miliwn gyda’r ysgol yn agor ei
drysau i ddisgyblion ym mis Medi 2018. Mae’r ysgol newydd yn darparu ar gyfer hyd at 510 o
ddisgyblion rhwng pedair ac un ar ddeg oed. Mae ganddi uned feithrin â lle i 70 a chyfleusterau ar gyfer
plant ag anghenion addysgol arbennig. Mae gan yr ysgol gae pob tywydd a all gael ei ddefnyddio gan y
gymuned ehangach. Adeiladwyd yr ysgol ar gaeau chwarae’r hen ysgol oddi ar Heol Penprysg, ac
mae’r dyluniad yn debyg i safle newydd Ysgol Gynradd Betws, a agorodd ym mis Ionawr 2018.  

Mae’r ysgol ddeulawr newydd ym Mhen-coed yn cynnwys cyfleusterau i ddiwallu anghenion addysgol
modern. Ceir sgriniau rhyngweithiol mawr mewn ystafelloedd sydd wedi’u lleoli oddi ar un man
cylchdroi neu ‘stryd’ hir sy’n rhedeg trwy dir a llawr cyntaf yr ysgol. Uwchlaw’r ‘stryd’ ceir ffenestri mawr
sy’n ymestyn ar hyd yr adeilad ar grib y to. Yn ogystal â gadael i olau lifo i mewn, mae’r ffenestri’n agor
yn awtomatig pan fo’r adeilad yn cyrraedd tymheredd penodol, ac yn cau pan fo’r adeilad yn mynd yn
oer. Mae gwresogi tanlawr drwy'r ysgol hefyd. Mae’r adeilad wedi cyflawni sgôr ‘rhagorol’ yn erbyn Dull
Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Prydeinig, sy’n ddull o bennu cynaliadwyedd adeiladau a pha
mor eco-gyfeillgar ydynt. 

Fe wnaeth yr awdurdod lleol fuddsoddi’n sylweddol o ran gostegu traffig a gwaith ar briffyrdd a wnaeth
wella traffig yn ardal Pen-coed. Fe wnaeth hefyd alluogi teithio llesol i’r ysgol newydd.
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Mae’r cynllun hefyd wedi defnyddio ‘system draenio trefol cynaliadwy’, pwll, i ymdrin â draenio dŵr
wyneb o ardal y maes parcio. Mae hon wedi cael ei lleoli ar bwys coetir yr ysgol, sy’n gwneud cyfraniad
helaeth o ran gwella cyfleoedd i ddisgyblion ddysgu yn yr awyr agored. Fe chwaraeodd Eco-bwyllgor
hynod weithredol yr ysgol ran fawr yn y broses o gynllunio’r mannau awyr agored.

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw gynt wedi cael ei hailenwi’n Ysgol Gynradd Gymraeg (YGG)
Calon y Cymoedd. A hithau’n un o bedair ysgol gynradd Gymraeg Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar
Ogwr, mae wedi symud o Bontycymer i’w chartref newydd yn y Betws. Mae’n rhannu’r safle gydag
Ysgol Gynradd Betws. 

Mae nifer y dysgwyr ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig yn cynyddu. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau
bod y dysgwyr hyn yn gallu cyflawni deilliannau cadarnhaol gyda’r cymorth cywir, ac mewn amgylchedd
ysgol brif ffrwd pryd bynnag y bo’n bosibl. 

Yn dilyn proses ymgynghori lwyddiannus, mae cynlluniau ar y gweill erbyn hyn i sefydlu canolfan
adnoddau cyfrwng Cymraeg yn YGG Calon y Cymoedd. Bydd y ddarpariaeth, sy’n agor ym mis Ionawr
2020, yn galluogi plant bach â diagnosis anhwylder ar y sbectrwm awtistig i ddysgu yn Gymraeg. Mae’r
ddarpariaeth hon yn cyflawni’r strategaeth i sicrhau bod continwwm o addysg cyfrwng Cymraeg ar
gyfer disgyblion sydd ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig o addysg gynradd i addysg uwchradd. Fe
agorodd y ddarpariaeth uwchradd y llynedd yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd. 

Gyda mwy na £52 miliwn o gyllid cyfalaf yn mynd i gael ei neilltuo i gam nesaf y rhaglen moderneiddio
ysgolion, mae’n dal i fod y buddsoddiad mwyaf gennym. Rydym yn bwriadu adeiladu pedair ysgol
gynradd ac un ysgol arbennig dros y pump i saith mlynedd nesaf. Mae hyn yn rhan o Raglen Ysgolion a
Cholegau’r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen yn ein galluogi i sicrhau bod cyflenwad
digonol o leoedd ar gyfer disgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Bydd yn ein helpu i
gyflawni’r gwerth gorau am arian trwy wneud ysgolion yn fwy effeithlon a chynaliadwy. 

Hefyd, rhagwelir y bydd Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) newydd Llywodraeth Cymru yn cyllido
dau o’r cynlluniau. O dan y model, mae partneriaid preifat yn adeiladu ac yn cynnal a chadw ysgolion yn
gyfnewid am ffi, a byddant yn talu cost adeiladu, cynnal a chadw a chyllido’r prosiect. Bydd £31 miliwn
o gyllid yn cael ei gynhyrchu o gyllid preifat gyda’r gweddill yn dod o adnoddau’r cyngor.
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Newid corfforaethol
Er na chafodd hyn ei adnabod fel un o’n rhaglenni allweddol, mae gennym dri nod sy’n canolbwyntio ar
wneud pethau’n wahanol yn gorfforaethol i gyflawni ein hamcan llesiant, sef ‘Defnyddio adnoddau’n
ddoethach’. Mae’r tri nod yn canolbwyntio ar gyflawni gostyngiadau yn y gyllideb, datblygu diwylliant a
sgiliau mewn sefydliad sy’n newid. Hefyd, mae’n canolbwyntio ar wneud y gorau o’n gwariant ar
nwyddau a gwasanaethau trwy gaffael. Caiff y camau a gymerwyd gennym eu nodi isod.

Gostyngiadau yn y gyllideb a’n Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (SATC)

Wrth ddatblygu ein SATC, rydym yn ystyried nifer o wahanol senarios cyllido. Rydym yn ceisio taro
cydbwysedd rhwng buddsoddi mewn mesurau ataliol ar y naill law a chostau ymateb i sefyllfaoedd nas
rhagwelwyd mewn gwasanaethau statudol ar y llaw arall. Hefyd, rydym yn amcanu at sicrhau y bydd yr
arbedion mwyaf yn cael eu creu trwy ddefnyddio adnoddau’n ddoethach gan gyfyngu i’r eithaf mewn
gostyngiadau i wasanaethau rheng-flaen. Caiff pob cynnig ar gyfer gostyngiad yn y gyllideb ei bwyso a’i
fesur o ran yr effaith ar feysydd eraill yn y cyngor, y cyhoedd a llesiant cenedlaethau’r dyfodol. 

Lle byddai torri’r gyllideb mewn un maes o ran gwaith atal anstatudol yn arwain at gostau uwch mewn
un arall, ni ystyrir bod hynny’n rheolaeth ariannol dda. Yn yr un modd, cyflawnir gostyngiadau cyllidebol
trwy ailfodelu gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd. Hefyd, fe’u cyflawnir trwy hunangynhaliaeth yn
hytrach na chael gwared ar wasanaethau’n gyfan gwbl, sy’n eu gwneud yn fwy cynaliadwy yn y dyfodol.

Wedi’i halinio â hyn mae Strategaeth Gyfalaf sydd wedi’i chydgysylltu â rhaglen gyfalaf dros 10
mlynedd. Mae hyn yn dangos sut y byddwn yn sicrhau bod ein holl gynlluniau buddsoddi cyfalaf a’n
gweithgarwch benthyca’n ddarbodus ac yn gynaliadwy. Bwriedir rhoi trosolwg lefel-uchel o’r modd y
mae gwariant cyfalaf, cyllido cyfalaf a rheolaeth trysorlys yn cyfrannu’n weithredol at ddarparu
gwasanaethau. Hefyd, mae’n rhoi trosolwg o’r modd y caiff risg gysylltiedig ei rheoli a’r goblygiadau ar
gyfer cynaliadwyedd yn y dyfodol.

O’r gostyngiadau o £6.123 yn y gyllideb sy’n ofynnol ar gyfer 2018-19, fe gyflawnom ni £5.615 miliwn.
Cyflawnwyd y rhan fwyaf o’r rhain o ganlyniad i ddefnyddio adnoddau’n ddoethach yn hytrach na thorri
ansawdd neu lefel gwasanaethau. Roedd y rhain yn cynnwys:

• datblygu tai gofal ychwanegol, gan arwain at arbedion gwerth £300,000

• cyflwyno’r Model Landlord Corfforaethol a greodd arbedion o £300,000, er ein bod wedi bwriadu
arbed £500,000

• rhesymoli cyllidebau meddalwedd a chaledwedd ymhellach, gan arbed £210,000  

• cyflawni arbedion ynni o £110,000 a grëwyd trwy gwblhau gosodiadau goleuadau stryd LED ledled
y fwrdeistref sirol

• gostwng ein darpariaeth drwg-ddyledion flynyddol ar gyfer budd-dal tai sy’n golygu arbediad o
£189,000 

• cyflawni gostyngiad o £2.610 miliwn yn ein cyllidebau corfforaethol

Cyflawnwyd y pwynt diwethaf yn bennaf trwy ostwng taliadau cyllido cyfalaf, gostwng ac ailalinio
cyllidebau ar gyfer costau pensiwn ac yswiriant gwladol corfforaethol. Hefyd, fe wnaethom ostwng y
gyllideb sy’n ofynnol ar gyfer cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor.  

Ni wnaethom gyflawni ein harbedion yn llawn mewn perthynas â’r canlynol:

• toiledau cyhoeddus (£100,000)

• cael gwared ar gymorthdaliadau o wasanaethau bysiau (£188,000) 

• rhoi’r Polisi Cludiant Teithwyr ar waith (£67,000)
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Mae’r arbedion o doiledau cyhoeddus a chymorthdaliadau bysiau wedi cael eu cyflawni’n llawn yn 2019-
20 yn dilyn cwblhau ymgyngoriadau ffurfiol. Mae adolygiad allanol o’n trefniadau cludiant wedi cael ei
gomisiynu. Gobeithir y bydd hyn yn cefnogi newidiadau i’r trefniadau cyfredol gyda golwg ar wneud yr
arbedion effeithlonrwydd dynodedig ar gyfer Cludiant Dysgwyr. Rydym yn ymgynghori’n eang â
dinasyddion ynghylch pob cynnig sy’n ymwneud â’r gyllideb fel rhan annatod o’n SATC, ac rydym yn
ymegnïo’n flynyddol i gynyddu cyfranogiad ac ymwneud. Adlewyrchir hyn yn y gyfradd ymateb uwch o
un flwyddyn i’r llall.

Datblygu diwylliant a sgiliau
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd bod â gweithlu sydd â sgiliau a hyblygrwydd priodol i’w gwneud yn
bosibl cyflawni ein hamcanion llesiant a blaenoriaethau ein gwasanaethau. Mae trefniadau cadarn yn eu
lle ar gyfer darparu a dadansoddi data cynllunio’r gweithlu. Yn ystod 2018-19, roedd datblygiadau
allweddol o ran y gweithlu yn cynnwys adolygiad o’r gwasanaeth Adnoddau Dynol/Datblygu Sefydliadol.
Y rheswm dros hyn oedd er mwyn cynllunio ar gyfer y dyfodol gyda swyddogaeth Adnoddau Dynol
gynaliadwy, ffocws newydd ar ymgysylltu â staff, datblygu sgiliau a thyfu ein talent ein hunain.

Canfu’r adolygiad o Adnoddau Dynol/Datblygu Sefydliadol gydberthynas gref rhwng nodau’r tîm
Adnoddau Dynol/Datblygu Sefydliadol, fel a nodir yng Nghynllun y Gweithlu, ac amcanion ehangach y
sefydliad, fel y mae’r Cynllun Corfforaethol a chynlluniau busnes y priod Gyfarwyddiaethau’n ei ddynodi.
Bu cydberthynas â’r tîm Adnoddau Dynol/Datblygu Sefydliadol a phriod grwpiau rhanddeiliaid mewnol
hefyd ynghylch materion o ran y gweithlu sy’n flaenoriaeth, fel a brofwyd yn ystod sesiynau ymgysylltu â
grwpiau o’r fath. Casgliad yr adolygiad yw y dylid gweithredu model gweithredu newydd sy’n
canolbwyntio’n fwy ar wasanaethau Adnoddau Dynol rhagweithiol, trefniadau mwy hirdymor ar gyfer
cynllunio a datblygu’r gweithlu, a mwy o ymgysylltu. 

Sefydlwyd trefniadau newydd ar gyfer ymgysylltu â staff yn 2018-19 trwy:

• sesiynau sefydlu rheolaidd ar gyfer dechreuwyr newydd gyda’r Prif Weithredwr

• sesiynau ymgysylltu agored ar gyfer staff gyda’r Prif Weithredwr a’r Arweinydd

• cyflwyno arolwg staff blynyddol

Mewn nifer o achosion, mae’r adborth o’r arolwg wedi atgyfnerthu’r materion sy’n flaenoriaeth o ran y
gweithlu. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddangos bod barn staff yn cael ei gwerthfawrogi ac y
gwrandewir arni, ac mae’r cynllun gweithredu ar yr arolwg wedi’i fwriadu i fynd i’r afael â hyn. Mae
enghreifftiau o’r cynnydd hyd yma’n cynnwys rhaglen sefydlu i reolwyr newydd, archwiliadau iechyd ar
gyfer staff, hyfforddiant ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, cynllun awgrymiadau staff newydd a
chyfathrebiadau newydd gyda staff. 

Mae darparu hyfforddiant corfforaethol wedi cael ei dargedu hefyd er mwyn cynyddu i’r eithaf y defnydd
o adnoddau cyfyngedig. Mae hyn wedi cynnwys: 

• darparu hyfforddiant wyneb yn wyneb mewn meysydd allweddol i wella sgiliau

• cynnig E-ddysgu, dull hyfforddi cost-isel i ddarparu hyfforddiant seiliedig-ar-wybodaeth ar gyfer
niferoedd mawr o gyflogeion 

• cael mynediad at hyfforddiant a gyllidir yn allanol

Fe gwblhaodd 54.1% o gyflogeion fodiwlau e-ddysgu y llynedd, a oedd yn gynnydd o’i gymharu â’r
50.2% a’i cwblhaodd yn 2017-18. Er bod anghenion hyfforddiant dynodedig wedi cael eu diwallu, roedd
y targed rhagamcanol ar gyfer hyfforddiant iaith Gymraeg yn uwch na’r galw mewn gwirionedd. Cafodd
65 aelod o staff hyfforddiant sgiliau iaith Gymraeg yn erbyn targed o 75, a llai na’r 81 a gafodd
hyfforddiant yn 2017-18.  

Mae bod mewn gwaith yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant pobl. Felly mae polisïau i gefnogi llesiant staff
yn helpu i ddiogelu’r ffactorau gwarchodol sy’n gysylltiedig â chyflogaeth ac yn cadw pobl mewn gwaith.
Mae gan yr holl gyflogeion fynediad at y gwasanaethau ac adnoddau ‘Care First’.

www.bridgenders.net/humanresources/Pages/Occupational%20Health%20Service/Counselling%20Service%20Index%20Page.aspx
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Caffael

Rydym yn gwario oddeutu £170 miliwn yn flynyddol trwy gaffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith a
brynir i mewn. Gall dylanwadu ar y ffordd y gwneir hyn wneud cyfraniad allweddol at gynaliadwyedd a
chydnerthedd. Ar hyn o bryd, rydym yn datblygu strategaeth gaffael newydd, sy’n canolbwyntio ar y
ffordd yr ydym yn caffael nwyddau a gwasanaethau i greu arbedion effeithlonrwydd, manteision a
gwerth ychwanegol yn fewnol. Bydd yn meithrin cadwyni cyflenwi lleol, yn creu swyddi ac yn datblygu
twf busnesau newydd a phresennol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 

Rydym yn gweithio tuag at egwyddorion yr economi gylchol. Mae hyn yn sicrhau caffael cynaliadwy,
sydd yn y pen draw yn tanategu’r saith nod llesiant dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015. Bydd caffael yn ystyried ‘costau oes gyfan’. Mae hyn yn ymwneud â gwario arian i greu
manteision ehangach ac ychwanegu gwerth, yn hytrach na llwybrau caffael traddodiadol sy’n seiliedig
ar y pris isaf. Bydd ystyriaethau megis defnyddio ynni a datgomisiynu ar ddiwedd oes, ffactorau
ariannol ac amgylcheddol yn cael eu cynnwys fel rhan o’r broses o ddyfarnu contractau.

Byddwn yn ymgysylltu â busnesau yn ein cymunedau i gefnogi syniadau newydd ac arloesol. Bydd y
swyddogaeth gaffael yn canolbwyntio’n fwy ar weledigaeth hirdymor i adnabod anghenion, rhagweld
newid ac yn gadael i ni weithredu mewn modd rhagweithiol i atal problemau cyn y gallant godi.

Rydym yn ystyried sut i integreiddio’r pum ffordd o weithio fel rhan o’n strategaeth gaffael newydd ac
yn sicrhau bod y strategaeth yn ei gwneud yn bosibl i gaffael gynyddu ein cyfraniad at y nodau llesiant
i’r eithaf. Hefyd, rydym yn ystyried rhai mentrau penodol. Er enghraifft, rydym yn y camau cynnar o ran
ystyried Siarter Dur y DU a model yr economi sylfaenol.

Fel rhan o’r strategaeth gaffael newydd, byddwn yn ystyried cydgynhyrchu gwasanaethau gyda’r
sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol i ddatblygu datrysiadau arloesol. Byddwn yn gweithio gyda
chyflenwyr i adnabod y datrysiadau gorau i weddu i’n hanghenion. Lle y bo’n berthnasol, byddwn yn
gweithio gydag eraill i ailadrodd arfer da. Bydd ein strategaeth gaffael newydd yn ein galluogi i gynyddu
i’r eithaf ein cyfraniad at y nodau llesiant ac yn rhoi anogaeth ar gyfer mentrau a fydd yn helpu i sicrhau
caffael cynaliadwy.
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Ymgyngoriadau ac adborth gan ddinasyddion

Trwy gydol y flwyddyn fe gynhaliom ni ystod o ymgyngoriadau i ganfod eich barn a goleuo ein
penderfyniadau. Fe gynhaliom ni arolygon ar-lein, sioeau teithiol ledled y fwrdeistref sirol, grwpiau
ffocws ac fe wnaethom wahodd sylwadau trwy’r cyfryngau cymdeithasol am:

Ymgyngoriadau cyhoeddus a oedd yn agored i bawb ynghylch: 
• baeddu gan gŵn 
• cysyniadau ôl-16 
• bysiau â chymhorthdal
• eiddo gwag 

Ymgyngoriadau/ymgysylltiadau grwpiau caeedig a oedd yn arolygon cyhoeddus ar gyfer grwpiau
penodol yn y gymuned ynghylch:
• teithio gan ddysgwyr Llangynwyd
• teithio gan ddysgwyr Cynffig 
• teithio gan ddysgwyr yr Archesgob McGrath
• teithio gan ddysgwyr Porthcawl

Ymgyngoriadau mewnol ynghylch: 
• Porthcawl 10k
• Bridgenders

Ceir rhagor o wybodaeth yn www.bridgend.gov.uk/my-council/equalities-and-
engagement/consultations/.   

Tuag at ddiwedd 2018, fe weithiom ni gyda grwpiau cymunedol ac fe gynhaliom ni sesiynau ymgysylltu
mewn llyfrgelloedd fel rhan o’n hymgynghoriad ynghylch y gyllideb yn 2018. Mynychodd tîm yr
ymgynghoriad 53 o ddigwyddiadau ledled y fwrdeistref sirol, gan gynnal 2,148 o ryngweithiadau wyneb
yn wyneb. Fe wnaeth gweithgareddau ymgysylltu wyneb yn wyneb alluogi pobl na fyddent o bosibl
wedi cyfranogi mewn ymgynghoriad ar-lein i leisio’u barn ynglŷn â chynigion.  
Fe weithiom ni gyda Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr ar ein harolwg ‘hawdd i’w ddarllen’ cyntaf a
disgyblion Ysgol Gyfun Porthcawl ar arolwg a oedd wedi’i fwriadu ar gyfer pobl 11-25 oed. Mae hyn
wedi ein helpu i gynyddu i’r eithaf yr ymgysylltu â’r grwpiau hynny a dargedir.  

Roedd y fersiwn hawdd i’w darllen hon o’r arolwg yn eithriadol o boblogaidd, gyda 267 o aelodau o’r
cyhoedd yn ei chwblhau. Byddwn yn amcanu at barhau â’r gwaith hwn ar y cyd â Pobl yn Gyntaf Pen-
y-bont ar Ogwr. Hefyd, fe ymgysylltom ni â 730 o ddisgyblion uwchradd mewn sesiynau pad clicio
strwythuredig, ac fe ymgysylltom ni ag 832 o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 mewn ysgolion cynradd
mewn sesiynau rhyngweithiol a arweiniwyd gan ddisgyblion.  

Fe wnaeth y cyfryngau cymdeithasol ein galluogi i gynyddu proffil yr ymgynghoriad. Gwelwyd cynnwys
ar y cyfryngau cymdeithasol 141,534 o weithiau ac fe arweiniodd at 447 o sylwadau ar y cyfryngau
cymdeithasol. 48% oedd y gyfradd ymateb ar gyfer aelodau’r Panel Dinasyddion, gyda 524 o
ymatebion i’r arolwg Panel Dinasyddion yn cael eu cwblhau. Mae hyn yn gynnydd o 17% o’i gymharu â
2017. Cafodd y Panel Dinasyddion ei hyrwyddo yn ystod y cyfnod rhwng mis Hydref 2018 a mis Ionawr
2019 hefyd, a arweiniodd at gynnydd o 1,088 i 1,115 o aelodau.  

Fe wnaethom hefyd ymgysylltu â grwpiau cymunedol megis Cynghrair Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr
a SHOUT Pen-y-bont ar Ogwr ar yr ymgyngoriadau ynghylch bysiau â chymhorthdal a chyfleusterau
cyhoeddus.
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Gwella llesiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr
Yn ogystal â’n hamcanion llesiant, rydym hefyd yn cymryd camau ategol i wella llesiant economaidd,
diwylliannol ac amgylcheddol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae gweithio i wella pedwar
conglfaen llesiant yn un o nodau allweddol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Isod ceir rhai
enghreifftiau o’r camau yr ydym yn eu cymryd gyda phartneriaid a chymunedau i wneud Bwrdeistref
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwell i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Llesiant economaidd

Gweithio mewn partneriaeth

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o sefydliadau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer ein
dinasyddion i wella’u llesiant economaidd. Darperir rhai mentrau ar y cyd, a chyflawnir rhai gan ein
partneriaid. Maent i gyd yn gwella llesiant ein dinasyddion. Mae ein partner yn y BGC, Coleg Pen-y-
bont, yn hanfodol i roi cymorth addysgol i’n pobl ifanc i wella’u llesiant economaidd. Un o’r rhaglenni
arloesol a lansiwyd ganddynt yw rhaglen interneiaethau â chymorth. Mae wedi galluogi naw o bobl ifanc
ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau i sicrhau interneiaeth â chymorth yn Ysbyty Tywysoges
Cymru. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn: www1.bridgend.ac.uk/internship-opportunity-for-young-
people-with-additional-learning-needs/

Fe wnaeth Gweinidog Llywodraeth Cymru dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan AC,
ganmol y prosiect fel un “...neilltuol ac...ar flaen y gad yng Nghymru.”

Cymorth i fusnesau

Mae nifer o ffyrdd yr ydym yn cynorthwyo busnesau i wella deilliannau ar gyfer llesiant economaidd.
Mae dwy fenter yn cynnwys y cam gweithredu diweddar a gymerasom i wella ffawd Marchnad Dan Do
Pen-y-bont. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn yr erthygl newyddion:
www.bridgend.gov.uk/news/radical-plans-to-revive-bridgend-indoor-market/

Gwyddom pa mor bwysig yw cymorth ariannol i ficrofusnesau lleol newydd neu bresennol. Gall y Grant
Kick-Start helpu. Gallwch ddarllen mwy am hyn ac am y budd a gafodd Jollie’s Hair Lounge o’r grant yn
yr erthygl newyddion: www.bridgend.gov.uk/news/kick-start-grant-helps-bridgend-based-salon-
thrive/ 

Llesiant cymdeithasol

Yr Ŵyl Ddysgu
Fe gynhaliom ni’r Ŵyl Ddysgu gyntaf erioed ym mis Mehefin 2018, y gyntaf o’i bath yng Nghymru. Dros
yr ychydig flynyddoedd ddiwethaf bu datblygiadau arwyddocaol mewn technoleg a mewnwelediadau i
iechyd a llesiant plant. Mae’r ŵyl yn ffordd unigryw o arddangos y datblygiadau hyn a rhannu
gwybodaeth am ffyrdd o gefnogi llesiant dysgwyr.
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Roedd yr ŵyl, a fynychwyd gan dros 800 o ddisgyblion, athrawon, addysgwyr, hyfforddwyr a
chyflogwyr, yn fodd i arddangos dulliau dysgu ac addysgu arloesol y mae ysgolion ledled y fwrdeistref
sirol yn eu defnyddio. Roedd yn gyfle i ysgolion rannu arfer gorau effeithiol gyda’i gilydd gan sefydlu
cyfleoedd hyfforddi newydd ar gyfer athrawon a staff. 

Cynhaliodd ysgolion hyd at 100 o weithdai a oedd yn arddangos y datblygiadau modern diweddaraf yn
yr ystafell ddosbarth sydd o fudd i blant lleol ochr yn ochr â thechnegau rhifedd a llythrennedd
traddodiadol. Roedd digwyddiad symposiwm yng Ngholeg Pen-y-bont yn cynnwys siaradwyr allweddol
a phanel holi ac ateb. Rhoddodd hyn gyfle i addysgwyr ganolbwyntio ar ffyrdd o ddatblygu, cynnal a
gwella iechyd a llesiant disgyblion.  

Penllanw’r wythnos oedd y digwyddiad Diwrnod Dysgwyr yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont. Tra’r
oeddent yno, fe wnaeth disgyblion o ysgolion lleol sefydlu stondinau ac arddangosfeydd, a rhoi
dangosiadau ymarferol o rai o’r technegau ystafell ddosbarth a ddefnyddir. 

Un o’r digwyddiadau dysgu allweddol oedd ymgysylltu’n uniongyrchol â disgyblion i wella ein
dealltwriaeth am yr hyn sy’n gwneud plant yn hapus.

Astudiaeth achos:
beth sy’n gwneud plant yn hapus?
Gofynnwyd i’r Tîm Datblygu Ieuenctid hwyluso digwyddiad
ymgynghori awr o hyd a oedd yn dwyn y teitl Fforwm Llais y
Dysgwr. Y nod oedd ennyn ymgysylltiad 100 o ddisgyblion
cynradd ac uwchradd mewn nifer o weithgareddau a oedd yn
hybu cyfranogiad ac yn ysgogi trafodaethau a oedd yn cael eu
harwain gan y dysgwyr ynglŷn â thri chwestiwn allweddol:
1. Beth sy’n eich gwneud yn hapus yn eich gweithgareddau

dysgu?

2. Beth sy’n eich gwneud yn hapus yn yr ysgol y tu allan i
amser gwersi?

3. Beth sy’n eich gwneud yn hapus y tu allan i’r ysgol?

Darparwyd yr ymgynghoriad trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd i
sicrhau’r cyfranogiad mwyaf posibl.

Mynegodd y mwyafrif llethol o ddysgwyr mai’r un ffactor mwyaf
sy’n dylanwadu ar eu hapusrwydd yn yr ysgol yw treulio amser
gyda ffrindiau. Cydweithio gyda ffrindiau yn eu gwersi oedd y
pwynt cadarnhaol a fynegwyd fynychaf yn yr adborth.  

Roedd chwaraeon yn thema a gododd dro ar ôl tro ar draws pob
un o’r tri chwestiwn. Roedd y dysgwyr yn cyfranogi mewn
amrywiaeth eang o weithgareddau chwaraeon, gyda rhai’n
cynrychioli eu gwlad yn ei dewis gamp. Nododd dysgwyr yr
hoffent gael y cyfle i ehangu a rhannu eu disgyblaethau
chwaraeon gyda disgyblion yn eu hysgol eu hunain ac eraill yn y
fwrdeistref sirol.

Cafodd y dystiolaeth a’r adborth a gasglwyd eu coladu a
lluniwyd rhestr o argymhellion a oedd yn nodi’r pethau yr oedd
disgyblion yn teimlo y byddent yn eu gwneud yn hapusach.
Rhannwyd y rhestr hon gydag ysgolion ac mae llawer wedi
cynnwys y rhain yn eu Cynlluniau Gwella Ysgol.

Argymhellion
1. Canu mewn gwasanaethau

ysgol gyfan i gynnwys
mwy o gerddoriaeth
boblogaidd yn lle dim ond
emynau traddodiadol.

2. Gwersi i ddechrau a
gorffen ar amser.

3. Gwaith mwy heriol i’r rhai y
mae arnynt ei angen.

4. Mwy o glybiau a
gweithgareddau allgyrsiol,
a chodi mwy o
ymwybyddiaeth ohonynt.

5. Athrawon i fod yn haws
mynd atynt.

6. Mwy o gemau chwaraeon
cystadleuol yn erbyn
ysgolion yn ystod ac ar ôl
amser ysgol.

7. Hyrwyddo timau pêl-droed
a rygbi merched.

8. Mwy o ardaloedd cysgodol
o amgylch yr ysgol fel
gasebos.

9. Cysgodfannau a meinciau
yn yr awyr agored ar gyfer
cinio a chymdeithasu. 

10.Cerddoriaeth i gael ei
chwarae ar y buarth.
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Natur a llesiant

Mae digonedd o dystiolaeth bod modd gwella iechyd y cyhoedd trwy gynyddu mynediad at fannau
gwyrdd a glas, a gwella ansawdd ein hamgylchedd naturiol. Mae amgylchedd naturiol hygyrch Parc
Gwledig Bryngarw a’r gwasanaethau a gynigir yn darparu ystod o gyfleoedd i:

• gysylltu â byd natur
• dysgu i wella ansawdd yr amgylchedd
• cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored fel
• teithiau canu adar
• Tai-chi
• gwylio bywyd gwyllt
• defnyddio llwybrau natur  

Mae gwerth y parc fel man cymunedol wedi cael ei gydnabod trwy ei ddynodi ym Mharc Rhanbarthol y
Cymoedd, a’i gynnwys mewn cynlluniau i fuddsoddi £7 miliwn yn y dyfodol.

Llyfrgelloedd fel lleoedd dysgu a difyrrwch

Gyda’n partneriaid Awen, rydym o’r farn bod llyfrgelloedd yn ased cymunedol hanfodol i gefnogi iechyd a
llesiant. Credwn y dylai llyfrgelloedd fod yn lleoedd fod yn lleoedd croesawus i bobl gael hwyl, cael eu
haddysgu a’u difyrru.  

Er mwyn helpu i dyfu cenedlaethau’r dyfodol o ddefnyddwyr llyfrgelloedd, rydym yn canolbwyntio ar greu
hoffter o ddarllen o oedran ifanc. Mae hyn yn dwyn mantais ddeublyg, sef gwella lefelau llythrennedd ymhlith
plant a fydd yn eu helpu i lwyddo mewn addysg. Mae staff llyfrgelloedd yn weithgar iawn o ran ymgysylltu â
phlant lleol ac maent wedi cynnal nifer o weithgareddau gan gynnwys:

• ‘Rhythm a Rhigwm’ i fabanod, amseroedd stori a chlybiau llyfrau, sesiynau crefftau, a chlybiau codio

• mae’r Gwasanaeth Tân, Gwylwyr y Glannau, milfeddygon lleol, elusennau anifeiliaid ac eraill wedi
darparu amseroedd stori cymunedol sy’n gwneud darllen yn hwyl ac yn ddiddorol

• digwyddiadau thematig yn seiliedig ar Harry Potter, a ddenodd dros 90 o blant a rhieni gan gynnwys
nosweithiau llyfrau, cwisiau, gemau a sesiynau darllen

• ymweliadau gan yr awduron plant proffesiynol Shoo Rayner a Pip Jones i ddysgu am y broses
ysgrifennu a sut i ddarlunio cymeriadau 

• ymgysylltu â thros 100 o blant y Cyfnod Sylfaen yn y Pîl a Phorthcawl

• creu partneriaethau newydd gyda mudiadau gwirfoddol lleol megis Ambiwlans Sant Ioan

Llesiant diwylliannol

Rhagoriaeth artistig ar gael yn lleol

Ein nod yw dod â pherfformiadau a phrofiadau creadigol o safon fyd-eang i’r ardal yn ogystal â
hyrwyddo talent frodorol. Mae lleoliadau Awen yn darparu rhaglen brysur a llwyddiannus o
gerddoriaeth, theatr a chomedi yn ogystal â’r pantomeim proffesiynol blynyddol. Mae hyn yn dod ag
enwau ac actau uchel eu proffil i leoliadau lleol ar gyfer selogion y theatr fel nad oes rhaid iddynt deithio
allan o’r ardal i gael adloniant byw. Mae plant lleol hefyd yn cael y cyfle i gyfranogi mewn gweithdai
gyda chwmnïau proffesiynol, yn enwedig ym maes dawns. Rydym yn mynd ati’n frwd i hyrwyddo a
rhaglennu gwaith Cymraeg mewn cerddoriaeth, gair llafar a llenyddiaeth, ac yn sicrhau bod yr holl
ddeunyddiau marchnata’n ddwyieithog.
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Celfyddydau hygyrch

Mae Awen yn cefnogi cynllun Hynt, cynllun mynediad cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a
chanolfannau’r celfyddydau i gefnogi ymwelwyr â namau neu anghenion penodol o ran mynediad. Mae
hyn yn cynnwys eu gofalwyr neu gynorthwywyr personol. Cefnogwyd 506 o bobl gan gynllun Hynt yn
2018-19.

Mae ein rhaglen arloesol ‘Bwrlwm Byw’ o ddigwyddiadau yn darparu mynediad fforddiadwy at y
celfyddydau o fewn lleoliad cymunedol hygyrch iawn. Mae’r digwyddiadau, a gynhelir gan Lyfrgelloedd
Awen, yn cynnwys cerddoriaeth Gymraeg, theatr, theatr i blant a cherddoriaeth glasurol. Mae hyn wedi
rhoi cyfle i bobl weld gwaith artistig o ansawdd da yn eu llyfrgell leol. Darperir cymhorthdal helaeth ar
gyfer costau tocynnau sy’n helpu i leihau rhwystrau ariannol i gyfranogiad.  

Trwy gydol y flwyddyn, mae lleoliadau Awen yn cynnal ystod eang o weithgareddau yn ystod y dydd.
Mae hyn yn annog defnyddwyr sy’n dibynnu ar gludiant cyhoeddus neu nad ydynt yn dymuno bod allan
gyda’r nos ac yn enwedig os ydynt ar eu pen eu hunain i gyfranogi. Mae gweithgareddau’n cynnwys
gweithdai crefftau, dawnsiau te, celfyddydau gweledol, a chanu. Gall y gweithdai hyn addysgu sgiliau
newydd neu annog defnyddwyr i ailgydio mewn hoff weithgaredd, gan hefyd ddarparu cyfleoedd ar
gyfer rhyngweithio cymdeithasol. Mae sinema ddydd wedi profi’n boblogaidd iawn hefyd, gan gynnig
ffilmiau a ryddhawyd yn ddiweddar am bris fforddiadwy o’i gymharu â sinemâu masnachol.

Llwybr Treftadaeth Ogwr

Mae rheolaeth briodol ar adnoddau treftadaeth yn cynnig y potensial i ddwyn manteision cymdeithasol
ac economaidd i gymunedau, gan hefyd helpu i warchod hanes i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau. 

Ceir cynlluniau uchelgeisiol i adrodd hanes Dyffryn Ogwr trwy lwybr treftadaeth rhyngweithiol a fydd yn
cyfuno’r amgylchedd naturiol â thechnoleg. Gan ddechrau ym Mharc Gwledig Bryngarw ac ymdroelli i
fyny’r dyffryn ar hyd y llwybr beicio a cherdded i Nant-y-moel, bydd y llwybr wedi’i fritho â phaneli
gwybodaeth deongliadol. Bydd y rhain yn dogfennu gorffennol yr ardal ac yn amlygu lleoedd o
ddiddordeb, yn ogystal â llwybrau cerdded a beicio ychwanegol. Bydd ap newydd ar gyfer ffonau clyfar
yn cael ei gysylltu â’r llwybr i ddod â hanes y dyffryn i’r presennol. Hefyd, uchafbwynt y llwybr fydd
nodwedd gelf newydd ar safle Canolfan Berwyn gynt.

Bydd y llwybr newydd yn cyfrannu at ein nodau o ran helpu pobl i fod yn fwy corfforol egnïol. Yn wir,
mae’r llwybr yn cael ei greu ar hyd llwybr beicio gyda gorsaf cynnal a chadw beiciau hunanwasanaeth.
Mae potensial hefyd ar gyfer cyfleusterau llogi beiciau newydd ym Mharc Gwledig Bryngarw.

Mae’r prosiect yn cynnwys adnewyddu’r Neuadd Goffa yn Nant-y-moel i ddod yn Hwb Treftadaeth ar
gyfer y dyffryn. Bydd yn arddangos pethau cofiadwy a gwybodaeth am dreftadaeth, a bydd
arddangosfa dreftadaeth ddigidol yn y caffi cymunedol.

Chwaraeon, llenyddiaeth a’r Gymraeg

Bu disgyblion ac athrawon yn Ysgol Gynradd Afon-Y-Felin yng Ngogledd Corneli yn cydweithio’n agos
gydag Undeb Rygbi Cymru (URC) i helpu i ddatblygu adnoddau dysgu newydd cyffrous. Bydd y rhain
yn defnyddio rygbi i hybu sgiliau llythrennedd, a gallwch ddysgu mwy am hyn yn yr erthygl newyddion:
www.bridgend.gov.uk/news/rugby-to-boost-literacy-at-afon-y-felin/
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Llesiant amgylcheddol

Rhaglen rheoli a gwella coed

Fe wnaethom gymeradwyo Cynllun Rheoli Coed ym mis Mehefin 2018. Hefyd, fe gynhaliom ni weithdy
gyda phartneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) i adnabod safleoedd posibl ar gyfer
plannu coed, ac fe luniwyd rhestr fer o wyth safle. Hyd yma, mae coed wedi’u plannu ar ddau safle, sef
Canolfan Fowlio Caerau a Phwll Nofio’r Pîl. Mae cynllun plannu pellach yn y cam dylunio yn Heol-y-Cyw
ar gae rygbi nas defnyddir mwyach. Trwy brosiect ar y cyd gyda Ford Pen-y-bont a Cyfoeth Naturiol
Cymru, mae 1200 o goed wedi cael eu plannu gan gynnwys coed ffrwythau treftadaeth a pherthi. Bydd
hyn yn arwain at droi ardaloedd yn ôl yn ardaloedd gwyllt gan ddwyn manteision amgylcheddol
hirdymor.

Gwella bioamrywiaeth 

Mae cynyddu’r cyfleoedd i ddatblygu bioamrywiaeth yn ysgogydd pwysig ar gyfer y grŵp llywio
trawsgyfarwyddiaethol a grëwyd i ysgrifennu’r strategaeth newydd ar Wella Bioamrywiaeth Parciau a
Phriffyrdd. Ei nod yw hybu cydnerthedd ecosystemau, ac fe ganolbwyntiodd y prosiect ar ymylon ffyrdd
penodol, mewn lleoliadau da ac ardaloedd parcdir. 

Y saith safle mewn cymunedau ac o dan arweiniad cymunedau sydd wedi cael budd o welliannau i
fioamrywiaeth yw: 

• Rhandiroedd Badgers Brook

• Parc a Rhandiroedd yr Ardal Wyllt

• Parc Llesiant Maesteg

• Cartref Nyrsio Bryn y Cae

• Parc Gwledig Bryngarw

• Ysbyty Glanrhyd

• Clwb Bechgyn a Merched Nantymoel

Mae’r cynlluniau hyn yn cynnwys creu dolydd blodau gwyllt, planhigfa goed, rheoli coetiroedd, creu
gwlypdiroedd a Hügelkultur.

Gwirfoddoli i wella’r amgylchedd

Mae gwirfoddoli’n ffordd wych o gefnogi cydnerthedd cymunedau, datblygu sgiliau newydd, brwydro
yn erbyn arwahanrwydd cymdeithasol a hybu llesiant. Mae gwirfoddoli hefyd yn helpu i warchod
adnoddau ecolegol pwysig ar gyfer y tymor hir. Mae gwirfoddolwyr yng Ngwarchodfa Natur
Genedlaethol Cynffig (GNGC) yn cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau ymarferol a chofnodi. Mae’r
rhain yn cynnwys clirio prysgwydd, trawsluniau pili-palaod, a monitro tegeirian y fign, ac maent yn cael
mynediad at amrywiaeth o hyfforddiant sy’n helpu i warchod a chynnal a chadw’r safle.  

Fel un o swyddogaethau allgymorth GNGC, mae grŵp gwirfoddoli Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei
sefydlu ers 2002. Mae’r grŵp hwn yn rhedeg ystod o brosiectau ymarferol sy’n canolbwyntio ar y
gwarchodfeydd natur lleol yr ydym yn eu rheoli gan gynnwys, coedlannu, codi waliau cerrig sychion,
gosod perthi a rheoli coetiroedd. Hefyd, mae digwyddiadau addysgol megis teithiau planhigion, adar ac
ystlumod yn gweithredu trwy’r grŵp hwn.
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Ysgolion Eco-gyfeillgar

Three Mae tri chwarter ein hysgolion wedi ennill y faner werdd eco-sgolion, tra bo mwy na hanner wedi
ennill statws platinwm. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn yr erthygl newyddion:
www.bridgend.gov.uk/news/platinum-award-for-eco-friendly-tynyrheol-primary-school/

Parciau a mannau gwyrdd lleol

Mae cryn dystiolaeth o fanteision mannau gwyrdd i lesiant pobl, felly mae rheoli’r adnoddau hyn yn
hanfodol. Mae naw o barciau a mannau gwyrdd harddaf Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi
ennill y Faner Werdd glodfawr. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn yr erthygl newyddion:
www.bridgend.gov.uk/news/awards-for-local-parks-and-green-spaces/

Astudiaeth achos: 
rheoli’r dirwedd arfordirol ym Mwrdeistref
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
O dan ein harweiniad ni, fe ddechreuodd y prosiect ‘Dunes 2
Dunes’ ym mis Awst 2018. Ar gyfer mwynhad
cenedlaethau’r dyfodol, fe’i crëwyd er mwyn:

• rheoli’r dirwedd arfordirol yn gynaliadwy

• gwella ecosystemau

• cynyddu bioamrywiaeth

• gwella’r cysylltedd rhwng y ddwy system twyni yng
Nghynffig a Chwningar Merthyr Mawr.

Fe gydweithiom ni gyda Cyfoeth Naturiol Cymru,
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cynffig a Merthyr Mawr,
tirfeddianwyr, ffermwyr, Ymddiriedolaeth Gorfforaethol Cynffig,
Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid yn ogystal â Chlybiau Golff y
Royal Porthcawl a Chynffig. Mae gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi
mewn sgiliau rheoli ac arolygu cefn gwlad. Mae’r gwirfoddolwyr hyn
sydd newydd gael eu hyfforddi bellach yn helpu i reoli’r cynefinoedd
ar arfordir Pen-y-bont ar Ogwr ac i arolygu’r rhywogaethau prin sy’n
byw yn y cynefinoedd hynny.

Mae cyfres o weithgareddau arfaethedig dros y tymor byr a hir wedi
cael eu cytuno gan yr holl bartneriaid i gyflawni’r deilliannau
disgwyliedig canlynol erbyn mis Gorffennaf 2020:

• cynefin wedi’i warchod a’i adfer

• llwybrau a therfynau wedi’u hadfer

• mwy o ymwelwyr

• ymwelwyr mwy cyfrifol

• llai o effaith gan ymwelwyr

• manteision i iechyd a llesiant ymwelwyr

• manteision economaidd

• cymeriad y dirwedd wedi’i warchod a’i wella
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Sut ydym yn cymharu?
Ar gyfer 2018-19, mae data wedi cael ei ryddhau ar gyfer 17 o’r 31 o Fesurau Atebolrwydd Cyhoeddus
yr ydym yn eu defnyddio i’n cymharu ein hunain â gweddill yr awdurdodau lleol yng Nghymru. Gan mae
ychydig yn llai na 55% o’r dangosyddion yr adroddwyd arnynt, ni ellir dwyn cymhariaeth lawn rhwng ein
perfformiad ni a’r darlun cenedlaethol.   

Isod ceir crynodeb o’n perfformiad ar y data a ryddhawyd hyd yma. Eto, dylid cofio bod ein perfformiad
ar y cyfan o’i gymharu ag awdurdodau lleol eraill yn debygol o newid wrth i’r data llawn gael ei
gyhoeddi.

Yn gryno:
• Mae 59% o’r dangosyddion yn y ddau chwartel uchaf, o’i gymharu â 53% o’r dangosyddion

cymaradwy yn 2017-18, sy’n welliant mewn perfformiad.

• O’i gymharu â chyfartaledd Cymru, rydym yn well mewn naw (53%) o’r dangosyddion, yr un fath
mewn un (6%) ac yn waeth mewn saith (41%).

• O’r 26 o ddangosyddion lle gwnaethom bennu ein targed perfformiad ni ein hunain, fe gyrhaeddodd
15 (58%) y targed, o’i gymharu ag 16 (62%) yn 2017-18.

Roeddem ymhlith y gorau yng Nghymru ar gyfer:

4 Y rhai sy’n gadael yr ysgol. Ni oedd y trydydd isaf yng Nghymru ar gyfer canran yr ymadawyr
Blwyddyn 11 y gwyddys ‘Nad oeddent mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET)’, sef
0.9%. 1.6% yw cyfartaledd Cymru.

4 Presenoldeb yn yr ysgol. Ni oedd y pedwerydd uchaf ar gyfer presenoldeb disgyblion mewn
ysgolion cynradd (94.9%). Er ein bod wedi syrthio i’r unfed safle ar ddeg lle mae ysgolion uwchradd
(93.9%) yn y cwestiwn, fe arhosodd ein perfformiad yr un fath â chyfartaledd Cymru. Mae
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dal i fod yn ymrwymedig i sicrhau presenoldeb rheolaidd yr
holl ddisgyblion ac yn ymegnïo i sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial. 

4 Cynllunio. Ni oedd yr ail uchaf ar gyfer apeliadau yn erbyn penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau
cynllunio a wrthodwyd, gyda sgôr o 75%. 67.6% yw cyfartaledd Cymru. 

4 Cartrefi Gwag. Ni oedd y pumed uchaf ar gyfer canran y cartrefi yn y sector preifat y sicrhawyd eu
bod yn cael eu defnyddio drachefn gyda sgôr o 8.4%. 4.6% yw cyfartaledd Cymru.

4 Hylendid Bwyd. Ni oedd y pumed uchaf ar gyfer canran y sefydliadau bwyd sy’n cydymffurfio fwy
neu lai â safonau hylendid bwyd, gyda sgôr o 97.5%. 95.7% yw cyfartaledd Cymru.
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Nid oeddem yn cymharu mor ffafriol ar gyfer:

6 Glendid priffyrdd. Roedd glendid ein priffyrdd yn 21ain allan o 22 gyda sgôr o 85.7%. Arolygiad
blynyddol untro yw’r arolygiad a hynny ar ddetholiad o strydoedd ac felly mae’n anorfod ei fod yn
oddrychol. O’i gymharu, fe ddigwyddodd asesiad Cadwch Gymru’n Daclus ar ddiwrnod gwahanol
gyda set wahanol o strydoedd. Rhoddodd ganlyniad cyffredinol gwell o lawer ar sail Cymru Gyfan.
Rhoddodd arolygiad Cadwch Gymru’n Daclus sgôr o 96.7% i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
a oedd yn gyson â’r mwyafrif o awdurdodau eraill Cymru.  

6 Grant Cyfleusterau i’r Anabl (GCA). Ar 291 o ddiwrnodau, roeddem yn 20fed allan o 22 am nifer
cyfartalog y diwrnodau a gymerwyd i ddarparu Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl. Mae gwaith ar wella’r
broses Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn parhau. Mae’r adolygiad systemau cyfan a ddechreuodd yn
ystod y flwyddyn flaenorol wedi esgor ar ganfyddiadau a fydd yn helpu i ddylanwadu ar ein harferion
a gweithdrefnau gweithredol. Bydd ymchwilio i broses gydlynol a chydgysylltiedig a’i rhoi ar waith yn
darparu gwasanaeth gwell sydd o fudd i ymgeiswyr ac yn dwyn canlyniadau amlwg. Ochr yn ochr
â’r gwaith hwn, mae canolbwyntio ar yr agenda ataliol a llesiant i gefnogi pobl yn eu cartref eu
hunain am gyhyd â phosibl wedi arwain at gynnydd sylweddol ym maint y gwaith yn ôl disgresiwn ar
raddfa fach.

6 Cynllunio. Roeddem yn 19eg allan o 22 ar gyfer ceisiadau cynllunio y penderfynwyd arnynt o fewn y
cyfnodau gofynnol. Mae gennym un o’r timau cynllunio lleiaf yng Nghymru ac rydym yn ymdrin â
cheisiadau cymhleth sy’n gallu effeithio ar raddfeydd amser. Fodd bynnag, mae angen edrych ar y
ffigwr hwn yng nghyd-destun y fframwaith perfformiad cynllunio yn ei gyfanrwydd. Ar gyfartaledd,
rydym yn cymryd 72.5 o ddiwrnodau i benderfynu ar geisiadau cynllunio, a 77 o ddiwrnodau yw
cyfartaledd Cymru felly rydym uwchlaw’r cyfartaledd yn hyn o beth. Hefyd, er ein bod o bosibl yn
19eg ar gyfer ceisiadau cynllunio y penderfynwyd arnynt o fewn y cyfnodau gofynnol, rydym yn yr ail
safle ar gyfer apeliadau yn erbyn penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio a wrthodwyd. Mae
hyn yn dangos, er ei bod yn cymryd yn hwy i ni wneud hynny, ein bod yn dod i’r penderfyniad cywir
a bod cyfradd y newidiadau i benderfyniadau ar apêl yn isel iawn.

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ystod o ddangosyddion
perfformiad cenedlaethol sy’n galluogi dinasyddion i gymharu sut y gwnaeth eu

hawdurdod lleol berfformio o’i gymharu â’r 21 o awdurdodau lleol eraill yng Nghymru
ar draws ystod lawn o wasanaethau.

Gallwch weld mwy o fanylion am sut mae cynghorau ledled Cymru yn cymharu
trwy glicio ar

www.fynghyngorlleol.info

www.fynghyngorlleol.info
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Perfformiad ariannol
Mae ein hamgylchedd ariannol yn dod yn fwyfwy heriol. Mae angen i ni wneud arbedion digynsail yn y
dyfodol na ellir ond eu cyflawni trwy newid y ffordd yr ydym yn gweithio a sut y caiff gwasanaethau eu
darparu. Y llynedd roedd cyfanswm gros yr arian a wariwyd gennym ar ddarparu gwasanaethau ar gyfer
ein dinasyddion ac ar fuddsoddi yn ein tirwedd a’n seilwaith oddeutu £450 miliwn. Roedd y cyfanswm a
oedd ar gael i ni ei wario’n deillio o’r tair prif ffynhonnell a restrir isod.

Gwariant refeniw
Mae ein gwariant refeniw yn cynrychioli costau o ddydd i ddydd megis cyflogau, offer, cyflenwadau a
gwasanaethau. Roedd ein gwariant refeniw net yn 2018-19 yn £265.796 miliwn, a arweiniodd at
danwariant o £429,477 a drosglwyddwyd i Gronfa’r Cyngor. Cyfrifwyd hwn ar ôl lwfio am briodoli
cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi, incwm ychwanegol o'r dreth gyngor a thanwariant yn erbyn
cyllidebau ar draws y cyngor. Mae’r tabl isod yn dangos y gwariant a chyfran y gwariant fesul amcan
llesiant yn 2018-19, a gwariant ar wasanaethau craidd a swyddogaethau statudol eraill:

Gwariant cyfalaf
Mae hyn yn cynrychioli ein gwariant ar ysgolion a seilwaith megis ffyrdd, pontydd ac adeiladau. Bydd yr
asedau hyn o fudd i’r gymuned dros gyfnodau maith a chaiff y gwariant ei gyllido i raddau helaeth â
benthyciadau a grantiau cyfalaf. Roedd ein gwariant cyfalaf yn 2018-19 yn £27.614 miliwn, ac roedd y
prif brosiectau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys:

• £4,193,000 ar gyfer darpariaeth gynradd yn Ne Cwm Garw

• £4,652,000 ar gyfer Ysgol Gynradd Pen-coed

• £1,713,000 ar gyfer cyfleusterau gofal ychwanegol

• £2,093,000 ar gyfer Cynllun Wal Gynnal Traeth y Dref ym Mhorthcawl

• £1,162,000 ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

• £2,594,000 ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a thai’r sector preifat

Amcan llesiant ar gyfer 2018-19

Cyllideb
ddiwygiedig

2018-19
(£’miliwn)

Canlyniad
gwirioneddol

2018-19
(£’miliwn)

Gorwariant/
(tanwariant)
gwirioneddol

2018-19 
£’miliwn)

1. Cefnogi economi lwyddiannus 47.1 47.2 0.1

2. Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol 53.9 52.5 -1.4

3. Defnyddio adnoddau’n ddoethach 4.4 4.2 -0.2

4. Gwasanaethau craidd a swyddogaethau statudol 160.5 161.6 1.1

CYFANSWM 265.9 265.5 -0.4
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Grantiau

Cawsom hefyd grantiau penodol gan y Llywodraeth yn ychwanegol at y Grant Cynnal Refeniw craidd
a’r dyraniadau Ardrethi Annomestig (NDR) a’r Cymhorthdal Budd-dal Tai. Roedd y rhain yn gyfanswm o
£44,168 miliwn yn 2018-19, yr oeddem yn gallu ei ddefnyddio yn ychwanegol at ein cyllidebau refeniw
ein hunain. Roedd y prif grantiau a gafwyd yn ystod 2018-19 yn cynnwys:

• £6,022,468 yn y Grant ôl-16

• £6,074,086 yn y Grant Cefnogi Pobl

• £4,921,253 yn y Grant Gwella Addysg

• £4,549,137 yn y Grant Datblygu Disgyblion

• £3,226,944 yn y Grant Dechrau’n Deg

• £1,858,469 yn y Grant Teuluoedd yn Gyntaf

Mae’r siart ganlynol yn crynhoi o ble y daeth yr arian a ble y caiff yr arian ei wario:

2018-19: O ble y daw’r arian
Grant Cynnal Refeniw * Ardrethi Annomestig (gan
Lywodraeth Cymru) (45%)

Grantiau Penodol gan y Llywodraeth (22%)

Grantiau a Chyfraniadau Eraill (3%)

Y Dreth Gyngor (17%)

Ffioedd, Taliadau ac Incwm Arall (13%)

45%

3%

17%

13%

22%

2018-19: Lle mae’r arian yn cael ei wario
Addysg a Chymorth i Deuluoedd (9%)

Ysgolion (27%)

Gofal Cymdeithasol i Oedolion (16%)

Gofal Cymdeithasol i Blant (5%)

Chwaraeon, Chwarae a Llesiant Egnïol (1%)

Cymunedau (15%)

Prif Weithredwr (7%)

Taliadau Budd-daliadau i Hawlyddion (11%)

Cyllido Cyfalaf (2%)

Ardollau a Chyfraniadau (2%)

Digwyddiadau Corfforaethol a Phremiymau Yswiriant (2%)

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (3%)

27%

9%

16%

5%

15%

7%

11%
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Yr Hyn a Ddywedodd Ein Rheoleiddwyr Amdanom
Swyddfa Archwilio Cymru
Fe wnaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol) archwilio Cynllun Gwella’r Cyngor
ar gyfer 2018-19. Fe ardystiodd fod y cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau dan adran 15(6) i (9) o’r
Mesur ac wedi gweithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru yn ddigonol i gyflawni ei
ddyletswyddau. Ardystiodd yr Archwilydd Cyffredinol ein bod yn ateb ein gofynion statudol mewn
perthynas â gwella’n barhaus. Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru yr adolygiadau canlynol o’r cyngor
yn ystod 2018-19 hefyd, y gellir eu gweld yn yr adroddiadau isod.

Estyn
Ym mis Mawrth 2019, cynhaliodd Estyn arolygiad o wasanaethau addysg y cyngor. Mae adroddiad
Estyn a’r cynllun ôl-arolygiad i fynd i’r afael â’r argymhellion i’w gweld yma:
democratic.bridgend.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=394&MId=3716&Ver=4&LLL=0

Mae hyn hefyd yn cynnwys cyflawni blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn
Addysg sydd i’w weld yma: www.bridgend.gov.uk/media/4855/welsh-in-education-strategic-plan-
bridgend-2017-to-2020.docx

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
Mae trefniadau monitro perfformiad a gwerthuso gwasanaethau gofal cymdeithasol yn cael eu monitro
trwy gydol y flwyddyn gan AGC. Yn ystod 2018-19, fe gyflawnodd AGC beth gwaith â ffocws mwy
pendant hefyd, y gellir ei weld yn
democratic.bridgend.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=142&MId=3341&Ver=4&LLL=0 

Adolygiad Dolen

Trosolwg a Chraffu – Addas ar gyfer y Dyfodol? ⁄ Eitem 230
Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl o Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau ⁄ Eitem 83
Defnydd o ddata gan Lywodraeth Leol ⁄
Gwasanaethau Cynllunio: Gwella llesiant economaidd Cymru ⁄
Archwiliad dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – Y Cam
‘Cyflawni Rhaglen Ffocws Buddsoddi Cyrchfan Porthcawl’

Yr adroddiad terfynol
heb ei gyhoeddi eto.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Asesiadau pwynt
cyswllt cyntaf

Yr adroddiad terfynol
heb ei gyhoeddi eto.

Mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
Yr adroddiad terfynol
heb ei gyhoeddi eto.

https://www.audit.wales/system/files/publications/planning-services-2019-full-report-english.pdf
https://www.audit.wales/publication/bridgend-county-borough-council-local-government-use-data
https://democratic.bridgend.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=132&MID=3205&LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=142&MID=3220&LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=142&MId=3341&Ver=4&LLL=0 
https://www.bridgend.gov.uk/media/4855/welsh-in-education-strategic-plan-bridgend-2017-to-2020.docx
https://www.bridgend.gov.uk/media/4855/welsh-in-education-strategic-plan-bridgend-2017-to-2020.docx
https://democratic.bridgend.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=394&MId=3716&Ver=4&LLL=0
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Themâu pwysig sy’n tanategu ein gwaith
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
Mae nifer o egwyddorion allweddol yn tanategu’r ffordd yr ydym  yn gweithio. O fewn yr egwyddorion
hyn, rydym wedi sefydlu’r egwyddor datblygu cynaliadwy a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol fel a ganlyn.

Fframwaith Rheoli Perfformiad
Mae a wnelo rheoli perfformiad â gweithredu mewn ymateb i berfformiad gwirioneddol i wneud
deilliannau ar gyfer defnyddwyr a’r cyhoedd yn well ag y byddent fel arall. Gallwch weld ein Fframwaith
Rheoli Perfformiad yma: www.bridgend.gov.uk/media/2281/bcbc-performance-management-
framework-2017-version.pdf

Craffu ar ein perfformiad
Mae pwyllgorau trosolwg a chraffu’n rhan werthfawr o’r broses dryloyw a democrataidd. Maent yn
cefnogi gwaith y cyngor yn ei gyfanrwydd i wella gwasanaethau cyhoeddus. Gallwch weld rhagor o
wybodaeth am rôl craffu yma: www.bridgend.gov.uk/my-council/democracy-and-elections/overview-
and-scrutiny-committees/

Egwyddorion
Datblygu
Cynaliadwy Hirdymor Atal Integreiddio Cydweithio Cynnwys

Cynorthwyo cymunedau a phobl i greu eu datrysiadau eu hunain a
lleihau dibyniaeth ar y Cyngor.

Canolbwyntio adnoddau sy’n lleihau ar y cymunedau a’r unigolion
sydd â’r anghenion mwyaf.

Defnyddio gwybodaeth dda gan ddefnyddwyr gwasanaethau a
chymunedau i lywio’i benderfyniadau.

Ysgogi a datblygu gallu ymhlith y trydydd sector i adnabod
anghenion lleol ac ymateb iddynt.

Peidio â gadael i ansicrwydd ynghylch dyfodol gwasanaethau
cyhoeddus atal cydweithio ystyrlon a phragmatig â chyrff eraill yn y
sector cyhoeddus.

Gweithio fel un Cyngor ac annog gwahanol rannau o’r sefydliad i
beidio â datblygu prosesau lluosog neu ddulliau sy’n wahanol heb
fod angen.

Trawsnewid y sefydliad a llawer o’i wasanaethau i gyflawni
gostyngiadau i’r gyllideb ariannol yn ogystal â gwelliannau.

https://www.bridgend.gov.uk/my-council/democracy-and-elections/overview-and-scrutiny-committees/
https://www.bridgend.gov.uk/my-council/democracy-and-elections/overview-and-scrutiny-committees/
https://www.bridgend.gov.uk/media/2281/bcbc-performance-management-framework-2017-version.pdf
https://www.bridgend.gov.uk/media/2281/bcbc-performance-management-framework-2017-version.pdf
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Rheoli risgiau
Gyda galwadau cynyddol ar wasanaethau ar adeg o bwysau cynyddol ar gyllid, mae rheoli risgiau’n
effeithiol yn dal i fod yn rhan hanfodol o’r fframwaith ar gyfer sicrhau llywodraethu corfforaethol da. Fe
gytunom ni ar yr Asesiad Risg Corfforaethol fel rhan o’r SATC ym mis Chwefror 2019 ac mae i’w gael
yma: democratic.bridgend.gov.uk/mgAi.aspx?ID=8994#mgDocuments&LLL=0 Eitem 281 Atodiad I

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Rydym yn ymrwymedig i hybu cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth trwy ein holl wasanaethau.
Hefyd, rydym yn ymroddedig i drin ein trigolion, ein cwsmeriaid, ein cyflogeion a’n hymwelwyr â pharch,
gan ddarparu gwasanaethau sy’n ymateb i anghenion unigol pobl: www.bridgend.gov.uk/my-
council/equalities-and-engagement/equality-and-diversity/

Y Gymraeg 
Rydym yn ymrwymedig i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal ein busnes cyhoeddus.
Gellir gweld ein strategaeth bum mlynedd a rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn hyrwyddo’r
iaith yn: www.bridgend.gov.uk/my-council/equalities-and-engagement/welsh-language/

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr
Grŵp o sefydliadau yn y sector cyhoeddus a sefydliadau dielw sy’n gweithio gyda’i gilydd i wella
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr. Ym
mis Gorffennaf 2019, fe gyhoeddodd y BGC ei adroddiad blynyddol cyntaf, a oedd yn amlygu ei
weithgarwch yn ystod 2018-19. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn a gweld pum fideo byr sy’n
adlewyrchu’r cynnydd gyda phob amcan llesiant yn: https://www.bridgend.gov.uk/media/6276/public-
service-board-annual-report.pdf.

Ein hamcanion llesiant ar gyfer 2019-20
Yn ein Cynllun Corfforaethol 2018-22, rydym yn nodi ein hamcanion llesiant neu ein blaenoriaethau, sef: 

• Cefnogi economi lwyddiannus

• Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol 

• Defnyddio adnoddau’n ddoethach

Cafodd yr amcanion llesiant hyn eu hadolygu yn erbyn gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015. Fe benderfynom ni eu bod yn dal i fod yn berthnasol ac y dylid eu cadw fel ein
hamcanion llesiant. Mae manylion llawn y camau gweithredu sydd gennym ar waith i’w gweld yn ein
Cynllun Corfforaethol yma: www.bridgend.gov.uk/media/3632/corporate-plan-2018-2022.pdf

https://democratic.bridgend.gov.uk/mgAi.aspx?ID=8994#mgDocuments&LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/mgAi.aspx?ID=8994#mgDocuments&LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/mgAi.aspx?ID=8994#mgDocuments&LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/mgAi.aspx?ID=8994#mgDocuments&LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/mgAi.aspx?ID=8994#mgDocuments&LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/mgAi.aspx?ID=8994#mgDocuments&LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/mgAi.aspx?ID=8994#mgDocuments&LLL=0
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Adborth
Rydym yn croesawu eich sylwadau ar yr adroddiad blynyddol hwn a’ch awgrymiadau ar gyfer gwella.
Gallwch roi eich adborth trwy: 

ein gwefan: www.bridgend.gov.uk

ein cyfrif Instagram: www.instagram.com/BridgendCBC/

ein tudalen Facebook: www.facebook.com/BridgendCBC

ein ffrwd Twitter: @BridgendCBC

anfon e-bost i: talktous@bridgend.gov.uk

ysgrifennu at: Y Tîm Perfformiad Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Cwrt y Cigfrain, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB

Mae’r adroddiad hwn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae hefyd ar gael mewn iaith neu fformat
arall ar gais.


