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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 trafod ein 
perfformiad yn ystod y flwyddyn rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth 2020. 
 
Ein gweledigaeth yw gweithredu fel “un Cyngor yn cydweithio â'n gilydd i wella bywydau”. Byddwn yn 
gwneud hyn drwy 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). 
 

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 2019-20 o 
ran y camau tuag at gyflawni ein hamcanion llesiant. Mae gennym 56 mesur llwyddiant i werthuso ein 
perfformiad, ac rydym yn eu hadolygu’n flynyddol i osod targedau sy'n ysgogi gwelliant. 
 
O ran 52 o’r mesurau y mae gennym ddata ar eu cyfer, mae gwaith dadansoddi yn dangos: 
 

 bod 35 (67.3%) wedi cyrraedd y targed 

 bod 9 (17.3%) wedi methu â chyrraedd y targed o lai na 10% 

 bod 8 (15.4%) wedi methu â chyrraedd y targed o fwy na 10% 
 
Mae data tueddiadau ar gael ar gyfer 45 o ddangosyddion.  O'r rhain, dangosai 26 (58%) o ddangosyddion 
welliant mewn perfformiad, neu'r lefel uchaf o berfformiad yn cael ei chynnal o gymharu â'r llynedd. Yn 18 
(40%) o'r dangosyddion gwelwyd dirywiad mewn perfformiad, ac yn 1 (2%) dangosydd roedd lefel y 
perfformiad yr un peth.  
 
Yn ogystal â’n mesurau llwyddiant, gwnaethom hefyd nifer o ymrwymiadau i gefnogi cyflawniad ein 
hamcanion llesiant. Gwnaethom gyflawni'n unol â'r hyn y gwnaethom ei ddweud, gan gwblhau 34 (83%) 
o'n hymrwymiadau'n llwyddiannus. Mewn tri ohonynt (7%) cyrhaeddwyd y rhan fwyaf o'r cerrig milltir, ac 
mewn pedwar arall (10%) barnwyd na fu cynnydd digonol. 
 
Mae gweithredu'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (SSWB) yn parhau i fod yn flaenoriaeth 
ac yn sbardun ar gyfer newid ac ar gyfer ffyrdd newydd o weithio.  Mae'r egwyddorion sy'n sail i Ddeddf 
SSWB yn cyd-fynd â'r egwyddor datblygu cynaliadwy sydd wedi'i hymgorffori yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 
Rydym yn dal i weithio’n galed i newid a gwella gwasanaethau ar yr un pryd â gorfod sicrhau arbedion 
effeithlonrwydd sylweddol.  Ar gyfer 2019-20, roedd yn rhaid inni sicrhau cyfanswm o £7.621 miliwn mewn 
arbedion, a £2.413 miliwn arall yn 2020-21.  Bydd gwneud defnydd doethach o adnoddau yn cynnwys 
blaenoriaethu ein gwariant yn well. Hefyd, bydd yn golygu buddsoddi yn y pethau hynny sy’n gwneud y 
gwahaniaeth mwyaf i’r canlyniadau ar gyfer pobl leol, ac yn enwedig y blaenoriaethau gwleidyddol mewn 
perthynas â phobl ifanc a'r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. 

 
Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y gweithgarwch allweddol a gyflawnwyd yn ystod 2019-20 er 
mwyn helpu i gyflawni ein hamcanion llesiant.  Rydym yn defnyddio cyfuniad o dystiolaeth feintiol (mesurau 
llwyddiant) ac ansoddol (astudiaethau achos) i fesur cynnydd. 
 
Er gwaethaf yr heriau ariannol o'n blaen, rydym yn falch o’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni. Rydym yn dal i fod 
wedi ymrwymo i weithio gyda’n partneriaid a’n cymunedau lleol i wireddu ein huchelgeisiau ar gyfer 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn awr ac am y tymor hwy.  Rydym yn gosod seiliau cadarn y gall 
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cenedlaethau’r dyfodol elwa arnynt a'u gwella. Rydym yn gwneud hyn er mwyn inni allu darparu 
gwasanaethau effeithiol sy’n bwysig i’n dinasyddion, ac a fydd yn gwella bywydau pobl yn awr ac yn y 
dyfodol. 
Mae pandemig Covid-19 wedi creu heriau digynsail sydd wedi cael effaith ddramatig ar y ffordd yr ydym 
yn cynnal busnes.  Mae cydweithredu, gwaith partneriaeth, staff ymroddedig a llu o wirfoddolwyr wedi'n 
helpu i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol, a rhoi cymorth i bobl ym mhob rhan o Fwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr.  Drwy ddiwygio gwasanaethau a chyflwyno dulliau newydd o weithio o fewn cyfnodau 
byr iawn o amser wedi rhoi cipolwg o'r manteision o wneud pethau gwahanol i gefnogi cymunedau. Mae'r 
Cyngor wedi ymrwymo i ddysgu cymaint ag sy'n bosibl yn sgil hyn yn sail ar gyfer ein gwaith cynllunio a 
dylunio gwasanaethau, er mwyn sicrhau canlyniadau gwell i breswylwyr, gweithwyr ac ymwelwyr 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  
 
Tybed a wnewch chi fwrw golwg ar ein hadroddiad blynyddol a dweud wrthym beth ydych yn ei feddwl. I’r 
darllenwyr hynny a hoffai weld gwybodaeth fanylach, mae’r adroddiad yn cynnwys nifer o ddolenni i 
adroddiadau a data manwl. Rydym yn croesawu sylwadau ynghylch ein perfformiad a sut y gallwn fynd ati 
ymhellach i wella ein gwasanaethau i’r rhai yr ydym yn eu gwasanaethu. 
 
 
 
 

 

  

Y Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor    Mark Shephard - Prif Weithredwr 
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Ciplun o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  

Mewn rhifau 

                        Poblogaeth     144,876 

Arwynebedd    98.5 milltir sgwâr  

Aelwydydd    64,766 

Pris Tŷ Cyfartalog  £156,365 (Mynegai Prisiau Tai y DU: Mawrth 2020)  

 

 

Ysgolion cynradd       48 

Ysgolion uwchradd       9 

Ysgolion arbennig       3 

Ysgolion ffydd        6 

Wardiau        39 

Cynghorwyr         54 

ASau (Cymru) Etholaethol      2  

ASau (Cymru) Rhanbarthol     4 

ASau         2  

Staff y Cyngor - ac eithrio ysgolion (Cyfwerth ag amser llawn) 4,303 

 

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys: 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu dros 800 o wasanaethau. Mae'r rhain yn 

cynnwys: 

 ysgolion 
 etholiadau 

 gofal cymdeithasol 
 casglu refeniw a gweinyddu budd-daliadau 

 diogelu oedolion a phlant sy'n agored i 
niwed 

 hamdden, y celfyddydau a llyfrgelloedd 

 cynnal a chadw priffyrdd a chludiant 
cyhoeddus 

 cefnogi busnes a thwristiaeth 

 gwastraff ac ailgylchu 
 digwyddiadau a gwyliau arbennig 

 glanhau strydoedd a diogelwch 
 iechyd yr amgylchedd 

 parciau a meysydd chwarae 
 cynllunio a rheoli adeiladu 

 

Llesiant 

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: 
 
Llesiant economaidd 
 

 Mae 76.2% o'r boblogaeth oed gwaith mewn swydd (y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 
2020) 

 Enillodd 20.6% o ddisgyblion 5 TGAU A*-A (blwyddyn academaidd 2018-19). 

 Cyrhaeddodd 98.8% o ddisgyblion Safon Uwch drothwy lefel 3 (blwyddyn academaidd 2018-19) 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU5pP45fHcAhXFfFAKHZwcBVkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.metrofamily.org/programs-and-services/empowerment/success-stories/&psig=AOvVaw0Z5OHhnW89zPFL8M8blYgr&ust=1534516530301819
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 4095 o fusnesau gweithredol 

 Cafodd dros 80 o entrepreneuriaid lleol gymorth i ddechrau eu busnes eu hunain ar ôl mynychu 

cwrs wythnos o hyd yn yr Ysgol Fusnes Dros Dro ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  

 7 sesiwn ymwybyddiaeth wedi'u cynnal ar gyfer cynllun setliad yr UE 

 Roedd 30 o fusnesau lleol yn bresennol yn y brecwast busnes BBaCh i hyrwyddo prentisiaethau. 

 Roedd gan fwy na 50 o fusnesau a sefydliadau stondinau yn Ffair Swyddi Porthcawl, lle daeth 300 

o bobl i weld y cyfleoedd a oedd ar gael. 

Llesiant cymdeithasol  
 

 Mae 22% o oedolion yn cymryd rhan mewn chwaraeon 3 gwaith yr wythnos 

 Cefnogwyd 30,055 o sesiynau nofio iau - gan gynnwys 4,219 o blant anabl 

 Cofnodwyd 47,506 o sesiynau nofio am ddim i bobl dros 60 oed gan 5,200 o ddefnyddwyr unigol 

 1968 o atgyfeiriadau drwy’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff gan 

arwain at 28,625 o ymweliadau â 72 o ddosbarthiadau wythnosol 

 Mae 70% o oedolion yn teimlo bod eu hiechyd yn dda, ne'n dda iawn ar y cyfan 

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

 Darperir 5 awr o gymorth dydd i rai sy'n cysgu ar y stryd, bob dydd Llun i ddydd Gwener drwy gydol 

y flwyddyn 

 Cymerodd 1,857 o bobl ifanc ran mewn 123 o weithgareddau allgymorth a sesiynau galw heibio ar 

draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

Llesiant diwylliannol 
 

 Mae 74% o oedolion yn cymryd rhan neu'n mynd i weithgareddau 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 ohoni’ 

 Mae 27% o oedolion yn gwirfoddoli 

 Mynychodd 11,437 o blant ddigwyddiadau a gweithgareddau llyfrgell dros wyliau'r haf yn 2019 

 Cymerodd 2,472 o blant ran yn Her Darllen yr Haf yn 2019 

 Mynychodd 45,882 o blant ddigwyddiadau a gweithgareddau mewn llyfrgelloedd drwy gydol 2019-

20 

 Cafodd 167,127 o lyfrau plant eu benthyg yn 2019-20 

 Derbyniodd 794 o ddisgyblion Blwyddyn 6 hyfforddiant Safonau Beicio Cenedlaethol yn ystod 2019-

20  

Llesiant amgylcheddol  
 

 Mae 83% o bobl yn fodlon â'u hardal leol fel lle i fyw 

 Cafodd 2,210 o goed eu plannu mewn 6 lleoliad ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

 Mae 67.66% o wastraff ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei ailgylchu, sydd yn uwch 

na tharged Llywodraeth Cymru o 64% 

 Yn 2019-20, gwnaeth preswylwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ailgylchu 7,893 o dunelli o 

wastraff bwyd, sydd yn ddigon i bweru ysgol nodweddiadol am fwy na phedair blynedd.  

 Mae Rhwydwaith Gwyrdd Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei sefydlu i ddod â gwirfoddolwyr ynghyd i 

gydgysylltu gweithgareddau cadwriaethol ac amgylcheddol. Mae 22 o aelodau o 14 o wahanol 

sefydliadau'n gwirfoddoli i wella ein mannau gwyrdd. 

 Llwyddodd Rest Bay, Trecco Bay a Marina Porthcawl i gadw eu dyfarniadau Baner Las.  

 Llwyddodd 9 parc ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ennill gwobr y Faner Werdd gan 

Cadwch Gymru'n Daclus 
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Sut yr ydym yn asesu ein perfformiad 

Yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus weithredu mewn 

modd sy'n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu bodloni heb amharu ar allu cenedlaethau'r 

dyfodol i fodloni eu hanghenion hwythau. Yn seiliedig ar yr egwyddor datblygu cynaliadwy, bwriedir i'n 

hamcanion llesiant sicrhau canlyniadau cadarnhaol ar gyfer y tymor hir. Byddwn yn adolygu cynnydd yn 

flynyddol i sicrhau bod gweithgareddau a gynllunnir yn ein tynnu'n nes at ein nodau. Mae ein hamcanion 

llesiant hefyd yn cyflawni ein dyletswydd statudol o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 i 'wneud 

trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus'.  Rydym yn defnyddio cyfuniad o fesurau perfformiad meintiol a 

thargedau i asesu perfformiad, ynghyd â chynnydd ein hymrwymiadau er mwyn helpu i ddarparu ein 

rhaglenni allweddol. 

 

Ein cyfraniad at y nodau llesiant 

Mae ein hamcanion llesiant wedi'u cynllunio i gynyddu hyd yr eithaf ein cyfraniad at gyflawni'r 7 nod llesiant 
cenedlaethol. Nodir y rhain isod: 
 

Nod Llesiant Amcan Llesiant: 
Cefnogi economi 

lwyddiannus 

Amcan Llesiant: 
Helpu pobl i fod yn 

fwy 
hunanddibynnol 

Amcan Llesiant: 
Defnydd doethach 

o adnoddau 

Cymru lewyrchus ✓  ✓ 

Cymru gydnerth   ✓ 

Cymru iachach ✓ ✓ ✓ 

Cymru sy'n fwy cyfartal ✓ ✓ ✓ 

Cymru o gymunedau cydlynus ✓ ✓ ✓ 

Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r 
Gymraeg yn ffynnu 

✓ ✓  

Cymru sy'n gyfrifol ar raddfa fyd-eang ✓   

 

Mesurau Perfformiad 

 

Nodir nifer o fesurau perfformiad yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor sy'n helpu i ddangos y cynnydd a 

wnaed o ran cyflawni’r Amcanion Llesiant a osodwyd gennym ni ein hunain.  Lle bo'n berthnasol, gosodir 

targedau yn erbyn y mesurau perfformiad hyn i ddangos yr hyn yr ydym am ei gyflawni. 

Pennir statws Coch, Ambr, Gwyrdd (CAG) ar gyfer mesurau perfformiad: 

• gwyrdd lle bo'r mesur yn cyrraedd neu'n uwch na'r targed 
• ambr lle bo'r canlyniad o fewn 10% i’r targed  
• coch lle bo'r canlyniad dros 10% oddi wrth y targed.  

 
Mae'r saeth tuedd yn dangos tuedd i wella.  Bydd saeth at i fyny yn dangos tuedd i wella o gymharu â 
pherfformiad y llynedd.  Rhoddir esboniad byr hefyd os yw'r perfformiad yn is na'r targed.    
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Allwedd: = perfformiad uwch 

neu uchaf 

 = perfformiad wedi 

dirywio 

 = arhosodd perfformiad yr un 

peth 

 

Ymrwymiadau 

 

Mae cynnydd yn erbyn ymrwymiadau ein rhaglenni allweddol yn effeithio ar y modd yr ydym yn asesu 

cynnydd pob amcan llesiant. Rydym wedi pennu statws CAG ar gyfer pob ymrwymiad drwy ddefnyddio 

arfarniad cytbwys o berfformiad ynghyd â chynnydd cyfredol tasgau 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. 

Ac/neu fod cyllideb a/neu fesurau perfformiad yr ymrwymiad yn goch gan fwyaf. 

 

Mae statws ambr yn golygu bod oedi o lai na 10% o gyfanswm hyd y cam gweithredu arfaethedig. 

Ac/neu fod cyllideb a/neu fesurau perfformiad 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. 

Mae'r rhan fwyaf o'r mesurau perfformiad hefyd yn wyrdd. 
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Amcan Llesiant 1 

Cefnogi economi lwyddiannus 
 

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 ysgogiad pwysicaf o hyd ar gyfer gwella cyfleoedd bywyd pobl ifanc.  Credwn y gellir cydbwyso 

economi lwyddiannus yn erbyn anghenion yr amgylchedd, ac y dylid gwneud hynny.  

 

Beth ydym ni am ei gyflawni? 
Ein Nodau  

1. Helpu pobl leol i ddatblygu sgiliau a manteisio ar gyfleoedd i lwyddo ac i ymestyn y llwyddiant hwnnw 

i bob cymuned yn y Fwrdeistref Sirol  

2. Creu amodau ar gyfer twf a menter  

3. Creu cymunedau llwyddiannus 

Ein rhaglenni allweddol. 
O dan yr amcan hwn, ceir pedair rhaglen allweddol i'n helpu i gyrraedd ein nodau a sicrhau gwelliannau o 

ran llesiant.  

 

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'r cynghorau cyfagos yn Ne Ddwyrain Cymru, yn ffurfio 

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd y fargen gwerth £1.28 biliwn yn darparu amrywiaeth 

o raglenni a fydd yn cynyddu cysylltedd, yn gwella seilwaith ffisegol a digidol yn ogystal â llywodraethu 

busnes rhanbarthol dros y 10-15 mlynedd nesaf. Rhagwelir y bydd y Fargen yn sicrhau 25,000 o swyddi 

ychwanegol ar draws y rhanbarth.  

Adolygiad Strategol o Addysg a Hyfforddiant Ôl-16 –  

Mae’r rhaglen hon yn gwerthuso darpariaeth addysg a darpariaeth y cwricwlwm ledled Bwrdeistref Sirol 

Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n sicrhau bod opsiynau clir ar gael i ddarparu’r cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr 

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, drwy ddefnyddio ‘Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn 

Adfywio’ Llywodraeth Cymru.  Yn rhan o Dasglu'r Cymoedd, rydym yn gweithio i sicrhau cynifer o gyfleoedd 

ag sy'n bosibl i adfywio yn y cymoedd.  

Trechu Tlodi  
Er mwyn sicrhau dull cyson ac wedi'i dargedu o drechu tlodi rydym yn symleiddio'r grantiau sydd ar gael i 
drechu tlodi, er mwyn gallu canolbwyntio ar liniaru tlodi ymhlith plant a chefnogi teuluoedd sy'n agored i 
niwed.  Rydym yn gwneud hyn drwy fentrau ymyrraeth gynnar, gan gynnwys Dechrau'n Deg, Teuluoedd 
yn Gyntaf, Cefnogi Pobl a chyllid etifeddol Cymunedau yn Gyntaf.    
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Sut oedd ein perfformiad? 

Mesurau Perfformiad  

 
Nod - Helpu pobl leol i feithrin sgiliau a manteisio ar gyfleoedd i lwyddo 

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

Gwir. 
2018-19 

Targed 
2019-20 

Gwir. 2019-
20 

a CAG 
Tuedd 

Cyfartaledd 
Cymru 

Canran y boblogaeth oed gwaith sydd 
mewn gwaith.**(Uwch) 

70.8% 71% 76.2% 
 

76.6% 

Canran y bobl 16-64 oed sy'n 
economaidd weithgar.**(Uwch) 

74.0% 74% 78.6% 
 

73.7% 

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

43 25 35 
 

Amh. 

Nifer y prentisiaethau a dderbynnir gan 
blant sy'n derbyn gofal (Uwch) 

1 1 2 
 

Amh. 

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

0.9% 1.3% 0.7% 
 

1.8% 

Canran o'r holl unigolion sy'n gadael 
gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant 
neu swydd: 
a) 12 mis 

b) 24 mis ar ôl gadael gofal 
(Uwch) 

a) 63.64% 60% 54.55% 
 

Amh. 

b) 57.89% 60% 57.14% 
 

Amh. 

a) Roedd carfan fach a oedd wedi ymddieithrio oddi wrth raglenni yr oeddent wedi cofrestru arnynt ar ddechrau'r 
flwyddyn academaidd wedi effeithio ar hyn.  Bydd ffocws o'r newydd ar oruchwylio pobl ifanc NEET yn 20-21. 
b) Pan fo pobl ifanc yn NEET, mae hyn yn gysylltiedig â phroblemau iechyd corfforol neu feddyliol sy'n eu hatal 
rhag gweithio, neu'r ffaith eu bod yn y ddalfa. Byddwn yn parhau i ymdrechu i wella ein perfformiad yn y maes 
hwn. 

Canran y bobl 16-64 oed heb 
gymwysterau.* (Is) 

10.5% 11.2% 9.2% 
 

8.2% 

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

100% 100% 100%  Amh. 

Nifer y rhai a gymerodd ran yn rhaglen 
Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr a 
aeth ymlaen i gael swydd (Uwch) 

Newydd ar 
gyfer 

2019-20 
180 334 Amh. Amh. 

Gwerth ychwanegol gros fesul pen 
(Uwch, data wedi'u cyhoeddi am y 
flwyddyn flaenorol) 

£3,077 £3,078 £3,209 
 

Amh. 

* Data ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2019 (Stats Cymru)        **Data ar gyfer y 

flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2020 (Stats Cymru) 
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Nod - Creu amodau ar gyfer twf a menter 

Mesur a'r canlyniad a ffefrir 
(uwch neu is) 

Gwir. 
2018-19 

Targed 
2019-20 

Gwir. 
2019 - 20 

a CAG 
Tuedd 

Cyfartaledd 
Cymru 

Cyfanswm gwariant blynyddol gan 
ymwelwyr.(Uwch) £347.3m £347.4m £362.69m 

  
Amh. 

Nifer y busnesau a ddechreuwyd. 
(Uwch) 

460 461 475 
 

Amh. 

Nifer y busnesau gweithredol.(Uwch) 4160 4161 4095 
 

Amh. 

Er nad yw hyn ond ychydig yn is, bydd effaith COVID-19 yn siwr o amharu ar ffigurau'r dyfodol. Bydd 
cynllunio i adfer yr economi yn cael y prif sylw yn ein gweithgareddau dros y flwyddyn nesaf, er mwyn 
lliniaru'r ergyd bosibl wrth i fusnesau fynd i ddwylo gweinyddwyr Oherwydd oedi yn y data, mae'r ffigur a 
ddarperir ar gyfer 2018). 

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

93.5% 93.5% 95% 
 

Amh. 

 

Nod – Creu canol trefi llwyddiannus 

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

Gwir. 
2018-19 

Targed 
2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartaledd 

Cymru 

Nifer yr ymwelwyr â chanol trefi - nifer 
yr ymwelwyr â:  (Uwch) 

a) Pen-y-bont ar Ogwr 
a) 6.7m 7.2m 6.3m 

 Amh. 

b)      Porthcawl b) 2.1m 2.5m 2.7m 
 

Amh. 

Fel tref y sir, bydd sawl ffactor yn effeithio ar nifer yr ymwelwyr â Chanol Tref Pen-y-bont ar Ogwr sy’n 
wahanol i ganolfannau siopa lleol. Cafwyd sawl digwyddiad a fyddai wedi effeithio ar deithiau i ganol y 
dref, gan gynnwys cyhoeddi cau Ffatri Ford a chyfnod o lifogydd a glaw trwm. Yn genedlaethol, mae’r 
diwydiant manwerthu wedi cael ergyd drom, ac mae effaith cau siopau wedi’i hadlewyrchu yn niferoedd yr 
ymwelwyr. Bydd Porthcawl a chanolfannau lleol eraill yn aml yn mynd yn groes i’r duedd yn ystod 
cyfnodau heriol, oherwydd bydd pobl yn parhau i deithio i siopa’n lleol. Nid ydym ar hyn o bryd yn cyfrif 
nifer yr ymwelwyr â Phencoed na Maesteg. 

Nifer y safleoedd gwag yng nghanol 

trefi (Is) 

      a) Pen-y-bont ar Ogwr 

a) 60 69 64 
 

Amh.       b) Maesteg b) 10 9 13  

      c) Porthcawl c) 11 10 19 
 

      d) Pen-coed d) 6 6 7  
Mae CBSPO yn bwrw ymlaen â'r adolygiad o'i Gynllun Datblygu Lleol gyda'r bwriad o ymgynghori yn 
ddiweddarach yn 2020. Bydd hyn yn cynnwys polisïau manwerthu priodol a fydd o gymorth i hyrwyddo 
bywiogrwydd a hyfywedd canol trefi CBSPO. 

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

 
£20.8m 

 
£13m 

 
£15m 

 
Amh. 

 
Amh. 
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Camau a gymerwyd i gyflawni ein rhaglenni allweddol  
 

Gwnaethom 15 o ymrwymiadau i gefnogi darpariaeth yr amcan llesiant hwn, drwy ein pedair rhaglen 

allweddol. Yn achos 12 o ymrwymiadau, gwnaethom gyflawni popeth yr oeddem wedi'i gynllunio. 

Gwnaethom felly asesu ein perfformiad yn wyrdd. Yn y tri ymrwymiad a oedd yn weddill, aseswyd ein 

perfformiad yn goch gan na wnaethom gwblhau'r camau a gynlluniwyd yn llawn. Ni ddaethom i 

benderfyniad yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20 ynghylch darpariaeth ôl-16.  Ers hynny rydym wedi gofyn 

i ysgolion gydweithio i sicrhau amrywiaeth o welliannau i'r sefyllfa bresennol. Ni wnaethom gwblhau ein 

camau i ddatblygu strategaethau er mwyn helpu pobl ifanc mwy abl a galluog gan fod hyn bellach yn cael 

ei gyflawni drwy Gonsortiwm Canolbarth y De.  Cafodd yr holl weithgareddau i ysgogi ein hagenda i gefnogi 

disgyblion sy'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim eu cwblhau, ac eithrio un ohonynt. Cafwyd oedi 

wrth newid strwythur rhai o'r adnoddau a gynlluniwyd i ddarparu cymorth wedi'i dargedu at fodloni 

anghenion addysgol dysgwyr sy'n agored i niwed.  Mae'r rhain bellach wedi'u hailgyflunio.     

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  
 

Rydym yn un o 10 Awdurdod Lleol sy'n rhan o raglen Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

(PRC).  Bydd y Fargen Ddinesig yn helpu i hybu twf economaidd drwy wella cysylltiadau cludiant, cynyddu 

sgiliau, adeiladu cartrefi, helpu pobl i ddod o hyd i waith a rhoi i fusnesau’r cymorth y mae arnynt ei angen 

i dyfu. 

 

Metro Plws 

Cytunwyd ar raglen Metro Plws yn wreiddiol ym mis Mawrth 2019.  Nododd PRC, mewn cydweithrediad â 

Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru, £50 miliwn arfaethedig ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth lleol i 

gefnogi gweithredu Metro De Cymru. 

Mae'r rhaglen wedi'i dylunio i greu 'cyfnewidfeydd' sy'n ymgorffori'r holl ddulliau teithio a all weithredu fel 

hybiau allweddol i ddefnyddio rhwydweithiau metro newydd ac estynedig.  Bydd hyn yn gwella mynediad 

at waith, hyfforddiant, addysg, diwylliant, siopau a hamdden ledled y rhanbarth. 

Yng Ngham 1 Metro Plws, cafodd pob Awdurdod Lleol yn Ne Ddwyrain Cymru gyfran o £3m tuag at 

weithredu cynlluniau yn eu hardal. Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae'r cyllid yn cael ei 

ddefnyddio i weithredu cyfleuster Parcio a Theithio yn y Pîl  yn rhan o'r cynllun i ddatblygu hyb trafnidiaeth 

integredig.  Bydd yr hyb yn gwasanaethu'r gymuned leol ac aneddiadau cyfagos Porthcawl, Mynydd 

Cynffig, Cefn Cribwr a Chorneli, gyda chysylltiadau gwell â stâd ddiwydiannol Village Farm.  Mae 

cyfnewidfa fysus Porthcawl wedi'i chynnwys, gyda chysylltiadau Teithio Llesol. Dechreuwyd gweithredu'r 

rhaglen yn 2019, a bydd wedi'i chwblhau erbyn 2022. 

Mae'r PRC ar fin cychwyn ar gyfer cam nesaf datblygiad rhwydwaith trafnidiaeth De Cymru.  Mae'r rhaglen 

bosibl ar gyfer cam 2 Metro Plws yn cynnwys unarddeg o  brosiectau lleol ar draws y rhanbarth. Ym 

Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mae'r rhain yn cynnwys gorsaf drenau Bracla a Chroesfan Pen-coed. 

 

Interniaethau Graddedig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  

 
Un o ddatblygiadau pwysig y Fargen Ddinesig oedd lansio cynllun interniaeth i raddedigion. Mae'r cynllun 

wedi targedu cymorth i gynorthwyo busnesau i greu cyfleoedd am leoliadau o ansawdd uchel.  
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Yr amcan yw cadw graddedigion talentog yn y rhanbarth drwy dynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael am 

gyflogaeth, a'r buddsoddiadau mewn sectorau o'r radd flaenaf, fel technoleg ariannol, seiberddiogelwch a 

lled-ddargludyddion cyfansawdd. Mae'r cynllun ar agor i unrhyw raddedigion beth bynnag fo'u pwnc gradd.  

Data perfformiad allweddol ar gyfer cynllun graddedigion PRC hyd ddiwedd mis Mawrth 2020: 

 Bu 213 o fusnesau ar draws y rhanbarth yn ymgysylltu â'r rhanbarth, yr oedd 17 ohonynt yn ardal 

awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr. 

 58 o gyfleoedd am leoliad wedi'u datblygu a'u hysbysebu ar draws PRC 

 26 o raddedigion wedi'u lleoli gyda busnesau ar draws PRC. 

Prentisiaethau 

Mae prentisiaethau yn parhau i gael blaenoriaeth wrth gynllunio'r gweithlu.  Gwnaethom gyflogi 35 o 

brentisiaid yn ystod 2019-20.  Mae'r Cyngor yn elwa ar fuddsoddiad i feithrin ein talent ein hunain er mwyn 

helpu i gynllunio olyniaeth, ac mae'r rhai sy'n manteisio ar gyfleoedd yn elwa ar welliannau i'w llesiant. Mae 

dysgu sgìl newydd a chysylltu â phobl yn helpu i wella hunan-barch, hyder, boddhad bywyd a gwella 

rhagolygon swydd.   

Er mwyn cynyddu nifer y plant sy'n derbyn gofal sy'n manteisio ar brentisiaethau, mae'r Grŵp 

Prentisiaethau PDG wedi  

 Datblygu cynllun cyn-brentisiaeth  
 Hyrwyddo prentisiaethau ymhlith plant sy'n derbyn gofal ym Mlwyddyn 11 
 Sicrhau bod cymorth perthnasol ar gael i gael mynediad i'r cynllun 
 
Yn ogystal â hynny, cysylltwyd â 26 o blant sy'n derbyn gofal ym Mlwyddyn 11 ynghylch profiad gwaith, a 

mynegodd saith ddiddordeb yn hynny.  Cymerodd tri ohonynt ran mewn lleoliadau gwaith ym Mryn y Cae, 

Adran Arlwyo CBSPO a Pharc Bryngarw, tra llwyddodd dau arall i gael swydd.  

 

Adolygiad Strategol o Addysg a Hyfforddiant Ôl-16  
 

Yr oedd disgwyl penderfyniad terfynol ynghylch darpariaeth ôl-16 yn ystod 2019. Fodd bynnag, cytunwyd 

ym mis Tachwedd 2019 y byddai'n ddoeth cynnal ail ymgynghoriad cyhoeddus i ganfod beth oedd barn y 

cyhoedd ynghylch y tri dewis terfynol.  

 

 Dewis 1.  Cymysgedd o ddosbarthiadau chweched mewn ysgolion, a chyfuno rhai dosbarthiadau 

chweched i greu canolfan(nau) chweched dosbarth newydd a gynhelir gan yr awdurdod lleol.  

 Dewis 2.  Cymysgedd o ddosbarthiadau chweched mewn ysgolion, a chyfuno rhai dosbarthiadau i 

greu canolfan(nau) chweched dosbarth newydd a gynhelir gan golegau addysg bellach.  

 Dewis 3.  Cadw'r chweched dosbarth ym mhob ysgol - y sefyllfa bresennol.  

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 2 Rhagfyr 2019 a 21 Chwefror 2020.  Er mwyn sicrhau cymaint o 

ymateb ag a oedd yn bosibl, defnyddiwyd methodoleg gymysg i gasglu barn.  O ddadansoddi'r 

canfyddiadau o'r holl ffynonellau data, gwelwyd mai Dewis 3 oedd y dewis a ffefrir.  Mae'r dewis yn awr yn 

cael ei ddatblygu fel datrysiad ar gyfer y dyfodol agos.  Rydym wedi gofyn i'r ysgolion gydweithio i gyflwyno 

ystod o welliannau i'r sefyllfa bresennol.  

Mwy abl a thalentog 
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Bob blwyddyn bydd ein hysgolion yn nodi'r disgyblion disgleiriaf ac yn eu gwahodd i ymuno â Rhwydwaith 

Academi Seren. Ym mis Medi 2019, cafodd myfyrwyr o Flwyddyn 12 ar gyfer rhwydwaith Academi Seren 

(ôl-11) a rhwydwaith Sefydliad Seren (Blynyddoedd 8 i 11) eu nodi a'u recriwtio. Cefnogir y rhaglenni drwy 

grantiau gan Lywodraeth Cymru, a bu cynnydd da yn ystod 2019-20.   

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddatblygu strategaethau i gynorthwyo pobl ifanc sy'n fwy abl a 

thalentog i'w helpu i wireddu eu potensial. Fodd bynnag, ni wnaethom unrhyw gynnydd gyda'r fenter hon 

gan ei bod bellach yn cael ei chyflwyno drwy Gonsortiwm Canolbarth y De (CCD).  Mae CCD yn datblygu 

strategaeth Mwy Abl a Thalentog ranbarthol, ond bu'n rhaid gohirio'r gweithgarwch oherwydd argyfwng 

Covid-19.  Rhagwelir y bydd y gwaith hwn yn ailgychwyn yn nhymor yr hydref 2020.  Tra bo addysg ffurfiol 

ar stop, aeth y Cyngor a CCD ati i weithio mewn partneriaeth i ddatblygu strategaeth dysgu ac addysgu 

"Rhagoriaeth a Thegwch". Ar ôl ei chwblhau yn nhymor yr hydref 2020, bydd y ddogfen yn cael ei defnyddio 

i gefnogi gwelliannau ymhlith grwpiau penodol o ddysgwyr.  

 

Rhaglen Economi Lwyddiannus 

 
Porthcawl  

 

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.  Mae'r prosiect gwerth £3 miliwn i osod 

amddiffynfeydd môr newydd yn Nhraeth y Dref wedi helpu i drawsnewid ardal glan y môr ac amddiffyn 260 

o gartrefi, busnesau ac adeiladau hanesyddol fel Pafiliwn y Grand.   

Mae cam nesaf cynllun £6m y Cyngor i amddiffyn Porthcawl rhag llifogydd ac erydiad arfordirol wedi cael 

ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.  Mae'r achos busnes wedi'i gymeradwyo, a'r broses dendro ar y gweill.  

Yn rhan o'r cynllun amddiffyn rhag llifogydd bydd gwaith graddfa fawr yn cael ei gyflawni yn ardaloedd 

Morglawdd y Gorllewin, Promenâd y Dwyrain a Sandy Bay. Bydd yr amddiffynfeydd newydd rhag llifogydd 

yn diogelu 530 o gartrefi a 175 o fusnesau, ac yn ychwanegu at gynlluniau i adfywio Salt Lake. Bydd y 

gwelliannau'n rhoi sicrwydd i fuddsoddwyr, busnesau, ymwelwyr a phreswylwyr y presennol ao'r dyfodol.  

Agorwyd Canolfan Chwaraeon Dŵr newydd Rest 

Bay, gwerth £1.5 miliwn, ym mis Rhagfyr 2019. Fe'i 

hadeiladwyd yn arbennig ar gyfer syrffwyr, caiacwyr, 

canŵ-wyr a rhai sy'n ymddiddori mewn padl-fyrddio, 

yn ogystal â beicwyr a cherddwyr.  Mae'r ganolfan 

hefyd yn cynnwys caffi, ciwbiclau newid a 

chawodydd, storfa feiciau pob tywydd, cadeiriau 

olwyn hygyrch i'r traeth a gwersi chwaraeon dŵr drwy 

gydol y flwyddyn. 

Darparwyd cyllid yr UE drwy raglen Denu Ymwelwyr 

Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i greu'r gyrchfan hon y mae'n rhaid ei gweld, i'w mwynhau gan ymwelwyr 

a thrigolion fel ei gilydd. 

Yn ogystal ag adfywio ffisegol, ymdrechion i roi hwb i ailgylchu, sicrhau bod Porthcawl yn ardal daclus a 

di-ysbwriel i ymweld â hi.  Mewn partneriaeth â Chyngor Tref Porthcawl rydym yn treialu datrysiad arloesol 

er mwyn mynd i'r afael â gwm cnoi sy'n cael ei daflu i ffwrdd.  Anogir pobl i ollwng gwm cnoi mewn biniau 

gwm cnoi arbennig sydd wedi'u gosod ar bostiau lamp ar hyd John Street. Mae'r biniau eu hunain wedi'u 

gwneud o gwm cnoi wedi'i ailgylchu. Gellir eu tynnu i lawr a'u hailgylchu ynghyd â'u cynnwys i greu 

amrywiaeth o gynnyrch, gan gynnwys biniau newydd ac esgidiau glaw. Porthcawl yw un o'r trefi cyntaf yng 

Nghymru i gynnwys y biniau arloesol. 
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Mae tri bin pwrpasol newydd ar gyfer ailgylchu pecynnau bwyd cyflym ar gael ar Bromenâd y Gorllewin, 

John Street a Pharc Griffin. Bydd dwy ffynnon ddŵr yn cael eu gosod ar hyd glan y môr i annog pobl i lenwi 

poteli y gellir eu hailddefnyddio yn lle prynu poteli plastig untro.  

Neuadd y Dref Maesteg 

 

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen rydym yn ailddatblygu Neuadd y Dref Maesteg, 

adeilad rhestredig gradd II er mwyn creu lleoliad cymunedol diwylliannol i gefnogi adfywiad cymdeithasol 

ac economaidd y dref a chymunedau ehangach y cymoedd. Bydd y prosiect yn creu cyfleoedd cyflogaeth; 

yn creu arena amlwg ac addas i ddibenion masnachol, diwylliannol a dysg, ac o gymorth i gynnal canol tref 

Maesteg a chynyddu nifer yr ymwelwyr â chanol y dref. Disgwylir y bydd hi'n cymryd 15 mis i gwblhau'r 

gwaith adeiladu, a amserlennwyd i ddechrau ym mis Chwefror 2020. 

 

Ymhlith y gwelliannau sydd wedi'u cynllunio ceir llyfrgell fodern, canolfan dreftadaeth a gwirfoddoli, caffi, 

gofodau gwaith newydd, toiledau a chyfleusterau 'lle newid' cwbl hygyrch. Bydd canolfan celfyddydau 

perfformio amlbwrpas yn cael ei chreu ar y llawr cyntaf. Bydd hyn yn cynnwys y brif neuadd, llwyfan wedi'i 

hadnewyddu, ystafelloedd newid gwell, bar ac am y tro cyntaf, theatr stiwdio lai, fwy cyfeillgar, a sinema 

gymunedol. Bydd ardal eistedd y balconi yn cael ei hadnewyddu.  Bydd atriwm gwydrog modern a chyntedd 

yn cysylltu'r lloriau uchaf ac isaf er mwyn sicrhau hygyrchedd i bob rhan o'r adeilad. 

 

Canol tref Pen-y-bont 

 

Yn rhan o'n gwaith i gefnogi busnesau a gwneud y dref yn fwy deniadol a hygyrch, mae llawer o welliannau 

wedi'u cyflawni yn y farchnad dan do er mwyn helpu i'w hadfywio. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cyfres 

o baneli darluniadol ac arnynt wybodaeth am hanes cyfoethog y farchnad wedi cael eu gosod i groesawu 

siopwyr. Mae cloch y farchnad, sy'n dyddio'n ôl i 1837 wedi cael ei symud i'r brif fynedfa.  

 

Mae ardal marchnad bellach ar gael ar gyfer digwyddiadau arbenigol, adloniant i'r teulu, cyfleusterau 

chwarae i blant a gweithgareddau eraill wedi'u cynllunio i ddenu ymwelwyr a chefnogi masnach.  Mae 

byrddau a chadeiriau'n galluogi pobl i eistedd i fwynhau cinio neu fwyd a brynwyd yn y farchnad.  

 

Yn rhan o'r gwaith ailwampio, cafodd toiledau 

cyhoeddus newydd eu hadeiladu mewn 

partneriaeth â Chyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr 

a chymdeithas masnachwyr y farchnad.  Bydd 

un bloc wedi'i leoli wrth y fynedfa gefn, yn 

hygyrch i gadeiriau olwyn ac yn cynnwys 

cyfleusterau newid cewyn. 

 

Mae Covid-19 a'r cyfnod clo wedi cael cryn 

effaith ar fasnachwyr.  I gefnogi deiliaid 

stondinau a busnesau bach a chanolig eraill, 

ildiodd y Cyngor y rhent ar gyfer marchnadoedd 

Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg.  

 

Tasglu’r Cymoedd 

 

Rydym yn gweithio ochr yn ochr ag awdurdodau partner yn Ne Ddwyrain Cymru i ddarparu nifer o 

brosiectau rhanbarthol a gefnogir gan Dasglu'r Cymoedd, gan gynnwys y Grant Cartrefi Gwag. Mae'r grant 

yn cyfrannu at gyflawni blaenoriaeth y Cyngor o ddefnyddio eiddo gwag o'r newydd yng nghymoedd 
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Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, er mwyn helpu i greu cymunedau a chynnig mwy o ddewis a llety 

addas i breswylwyr. Mae tri phrosiect wedi'u cwblhau ac mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gam dau er mwyn 

sicrhau bod cyllid yn parhau am flwyddyn arall.   

Rydym hefyd wedi dechrau prosiect peilot yr economi sylfaenol, B-Ridges yng nghanol trefi Pen-y-bont ar 

Ogwr a Maesteg. Bydd y prosiect yn treialu ymagweddau newydd ac yn creu pecyn cymorth i fusnesau 

newydd yn gysylltiedig â'r economi sylfaenol.  Yn unol â diffiniad Llywodraeth Cymru, mae hyn yn cynnwys 

gwasanaethau sylfaenol a chynnyrch y mae pobl yn dibynnu arnynt, sy'n cadw'r boblogaeth yn saff, diogel 

a gwaraidd. Darparodd Llywodraeth Cymru tua £75,000 o gyfanswm y gost, sef £100,000, gyda rhaglen 

gyllido 'Kickstart' yn llenwi'r bwlch mewn cyllid.  

 

Mae gwaith ar y gweill gyda safleoedd darganfod Bryngarw a Pharc Slip yn rhan o raglen fuddsoddi Parc 

Rhanbarthol y Cymoedd (PRhC).  Gan weithio gyda phartneriaid darparu AWEN (Parc Bryngarw) a'r 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt (Parc Slip) mae'r naill gynllun a'r llall yn anelu i wireddu potensial 

cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol asedau naturiol, diwylliannol a threftadol y cymoedd hyd yr 

eithaf.   

 

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

 

Mae Cynllun Gwres Caerau yn brosiect arloesol.  Nod y prosiect yw darparu ffynhonnell o wres carbon isel 

cynaliadwy ar gyfer cannoedd o gartrefi yng Nghaerau. Mae'r cynllun yn rhan o'n dull o ymateb i'r agenda 

ddatgarboneiddio drwy gyflawni ein Cynllun Ynni Clyfar. Enillodd y prosiect fomentwm pellach yn ystod 

2019-20.   

 

Cymeradwyodd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) £330,000 o gyllid ychwanegol gan gynnig 

cyfanswm grant o oddeutu £7.3 miliwn.  Caffaelwyd Nordic Heat i ddarparu'r cyngor technegol ac ariannol 

ar gyfer y prosiect a bydd yn cefnogi datblygiad achos busnes amlinellol hyd at gaffael.  Mae gwaith yn 

mynd rhagddo ar wifren breifat o fferm wynt leol i ddarparu trydan i'r cynllun.  Mae opsiynau ar gyfer 

darparu'r cynllun yn fasnachol hefyd yn cael eu hystyried. 

 

Nod Prosiect Rhwydwaith Gwres Tref Pen-y-bont ar Ogwr yw cyflenwi gwres a phŵer i amryw o adeiladau 

cyhoeddus a chartrefi.   Bydd ynni'n cael ei gynhyrchu o uned gwres a phŵer cyfunedig yng Nghanolfan 

Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr.  Dyfarnwyd £241,000 o gyllid o'r Rhaglen Buddsoddi mewn Rhwydweithiau 

Ynni i gyflawni gwaith cyn masnacholi. Mae hyn yn cynnwys caniatâd cynllunio ar gyfer y cynllun, 

cymeradwyaeth fewnol ar gyfer y model ariannol diwygiedig, a gofyn am gymeradwyaeth y Cyngor i 

ddarparu benthyciad er mwyn adeiladu'r cynllun.  Mae £1m arall o gyllid cyfalaf hefyd ar gael hyd at fis 

Mawrth 2021, ar yr amod bod y prosiect yn pasio drwy'r cam cyn masnacholi yn llwyddiannus.  

 

TRECHU TLODI 
 

Llesiant ariannol 

Gall baich dyledion sy'n gysylltiedig â thlodi fod yn aruthrol. Bydd dyled yn amharu ar allu rhywun i wneud 

penderfyniadau, gan gynnwys penderfyniadau ariannol, a'u hachosi i ganolbwyntio ar incwm byrdymor yn 

hytrach nag enillion hirdymor, ymhlith effeithiau eraill. Mae helpu pobl i reoli eu harian yn rôl bwysig er 

mwyn lleihau tlodi yn y dyfodol.  

 

Bu'r timau Budd-dal Tai a Chefnogi Pobl yn cydweithio i gaffael gwasanaethau cynghori a chymorth 

ariannol gan Cyngor ar Bopeth. Cynhaliwyd y gwasanaeth o 1 Hydref 2018 hyd 31 Mawrth 2020, gyda 

dewis i ymestyn am flwyddyn arall.  Mae'r gwasanaeth, a elwir yn Wasanaeth Cyngor a Chymorth Ariannol 



 

 

17 

(GCChA) yn cefnogi pobl sydd mewn tlodi neu mewn perygl o fod yn dlawd am unrhyw un o'r rhesymau 

canlynol: 

 Problemau dyled  

 Anhawster ariannol 

 Diweithdra (hawlio budd-daliadau, gan gynnwys Credyd Cynhwysol (CC) 

 Tlodi mewn gwaith 

 Materion rheoli cyllideb 

Mae'r GCChA wedi cefnogi 617 o gleientiaid newydd, yr oedd 83% ohonynt yn preswylio yn hen ardaloedd 

Cymunedau yn Gyntaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  Adroddodd y gwasanaeth bod bron i 

£20,000 o ddyled wedi'i dileu a thros £1miliwn o enillion ariannol wedi'u sicrhau. Roedd hynny'n deillio'n 

bennaf o geisiadau budd-dal lles.  

 
Partneriaeth Dysgu Pen-y-bont ar Ogwr 

Mae cael y sgiliau cywir i gael swydd o ansawdd yn llwybr allweddol allan o dlodi.  Fel aelod o Bartneriaeth 

Dysgu Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn gweithio gyda phartneriaid i wella lefelau sgiliau'r gweithlu. Y nod yw 

mynd i'r afael ag anghydraddoldeb drwy gael mwy o bobl i mewn i waith a swyddi â chyflog gwell. 

Mae'r Bartneriaeth wedi parhau i hyrwyddo cyfleoedd prentisiaeth, yn enwedig ymhlith grwpiau sydd wedi'u 

tangynrychioli.  Aeth dros 3,000 o fyfyrwyr 11 i 16 oed i ddigwyddiadau 'rhoi cynnig arni' a gynhaliwyd 

mewn ysgolion ar draws y fwrdeistref.  Mae'r diwrnodiau'n rhyngweithio ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr brofi'r 

amrywiaeth eang o gyfleoedd prentisiaeth sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol.  Roedd y bwrdd hefyd 

yn hyrwyddo manteision y rhaglen brentisiaethau ymhlith busnesau lleol drwy gyfarfodydd busnes a 

digwyddiadau llesiant.  

Mae saith deg dau o bobl ifanc yn dilyn y rhaglen prentisiaeth iau yng Ngholeg Penybont.  Mae'r myfyrwyr 

yn mynychu'r rhaglen 5 diwrnod yr wythnos ac yn astudio Mathemateg a Saesneg TGAU yn ogystal â'r 

llwybr galwedigaethol y maent wedi'i ddewis, ac mae naw o bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol 

wedi cwblhau'r Rhaglen Interniaid yn Ysbyty Tywysoges Cymru.  

Cyflogadwyedd 

Mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael blwyddyn lwyddiannus, gan gynnal strategaeth 

allgymorth ac ymgysylltu effeithiol iawn.  Roedd hyn yn cynnwys 19 o sesiynau galw heibio bob wythnos a 

12 o ddigwyddiadau ymgysylltu a diwrnodiau hwyl i godi ymwybyddiaeth ynghylch y gefnogaeth sydd ar 

gael. Yn ystod 2019-20, buom yn cefnogi 1,254 o gyfranogwyr o bob rhan o Fwrdeistref Pen-y-bont ar 

Ogwr.  Cafodd 334 o bobl waith. Buom yn gweithio gyda phobl sydd mewn swyddi ar hyn o bryd, i hyrwyddo 

eu datblygiad a gwella eu rhagolygon swydd drwy hyfforddiant a mentora. Derbyniodd tua 204 o bobl y 

cynnig hwn i ddysgu wrth eu gwaith.  

Mae gwirfoddoli yn llwybr arall rydyn ni'n ei ddefnyddio er mwyn helpu pobl i symud ymlaen. Yn ystod y 

flwyddyn, gwirfoddolodd 93 o gyfranogwyr.  Dyma ffordd effeithiol iawn o ddysgu sgiliau newydd a nodi 

llwybrau newydd at waith, gan effeithio'n gadarnhaol ar lesiant ar yr un pryd. Mae hyfforddiant yn agwedd 

hanfodol ar y cymorth cyflogadwyedd.  Aeth 350 o gyfranogwyr ar gyrsiau i wella eu set sgiliau a chynyddu 

eu siawns o gael gwaith neu ganfod gwaith well. Er bod niferoedd yn adrodd un rhan o'r stori, geiriau un 

o'n cyfranogwyr yw'r ffordd orau o fesur yr effaith wirioneddol ar fywydau a theuluoedd.  
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Dysgwyr sy'n agored i niwed 

Gwnaethom barhau i weithio gyda'r ysgolion i gau'r bwlch rhwng cyrhaeddiad addysgol disgyblion sy'n 

gymwys i dderbyn prydau ysgol a ddim a disgyblion nad ydynt yn gymwys, ac i wella deilliannau grwpiau 

sy'n agored i niwed, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal a gofalwyr ifanc. Ym mlwyddyn academaidd 

2018-19 (a adroddwyd ym mlwyddyn ariannol 2019-2020), roedd y bwlch rhwng perfformiad disgyblion yng 

nghyfod allweddol 4 a oedd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a'r rhai nad oeddent yn gymwys 

yn llai na chyfartaledd Cymru, sef 28.8% o gymharu â 32.1%.  Cafodd yr holl weithgareddau i ysgogi ein 

hagenda i gefnogi disgyblion sy'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim eu cwblhau, ac eithrio un ohonynt. 

Cafwyd oedi wrth newid strwythur rhai o'r adnoddau a gynlluniwyd i ddarparu cymorth wedi'i dargedu at 

fodloni anghenion addysgol dysgwyr sy'n agored i niwed.   Mae'r adnoddau hyn bellach wedi'u hailgyflunio, 

a bydd y tîm 'Mynediad at Addysg' newydd yn canolbwyntio'n gryf ar gefnogi agenda lleihau'r bwlch yn 

2020-2021. Mae teclyn proffilio yn cael ei gynnig i'r holl ysgolion olrhain cynnydd plant sy'n derbyn gofal a 

gofalwyr ifanc o ran llesiant. 

 

Gwnaethom barhau i weithio gyda CCD er mwyn helpu ysgolion i weithredu strategaeth 'Cau'r bwlch'.    

Cafodd y fforwm Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ei lansio ym mis Rhagfyr 2019.  Mae'r gwaith hwn 

yn parhau.  Mae cyfarfodydd wedi cael eu cynnal â Choleg Penybont i edrych ar y bobl ifanc sydd o fewn 

ein system addysg ar hyn o bryd, y gallai eu llwybr gynnwys Coleg Penybont.  

 

Parhaodd gwaith gyda Gyrfa Cymru a'r Ganolfan Byd Gwaith i odi a chefnogi pobl ifanc sy'n NEET (heb 

fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) drwy'r Prosiect 'Ysbrydoli i Weithio'.  O ganlyniad i'r 

partneriaethau hyn, mae mwy o gyfranogwyr wedi cael gwaith nag a ragwelwyd yn wreiddiol. Er mwyn 

hyrwyddo ein cysylltiadau partneriaeth, roedd cynlluniau ar waith i leoli staff Ysbrydoli i Weithio mewn 

Canolfannau Gwaith ledled y fwrdeistref, er mwyn symleiddio'r gefnogaeth a gynigir pan fydd unigolyn 

ifanc yn cysylltu. Gohiriwyd y cynlluniau hyn yn sgil argyfwng Covid-19.  Bydd angen diwygio'r cynlluniau 

hyn, ond mae'r holl bartïon o blaid cydleoli staff er mwyn gwella trefniadau partneriaeth. 

 

  

Astudiaeth Achos: Cyflogadwyedd  
 
Roedd Davinia wedi bod yn ddi-waith ers sawl blwyddyn ac eisiau newid cyfeiriad.  Cafodd 
ychydig o hyfforddiant mewn gwaith trydanol ond roedd hi'n teimlo ei bod hi'n cael trafferth cael 
ei throed yn nrws y diwydiant adeiladu.  Roedd hi eisiau dangos i'w merch yn ei harddegau y 
gallai menywod gyflawni unrhyw beth y maen nhw'n rhoi eu meddwl arno. 
 
Argymhellodd cymydog y dylai fynd i'r Ganolfan Bywyd leol i gwrdd â Chyflogadwyedd Pen-y-
bont ar Ogwr, a gwnaeth hynny.  Ar ôl ymuno, cafodd Davinia ei roi ar gwrs CSCS a chael 
cymorth i dalu costau teithio.  Pasiodd y cwrs CSCS a chael cymorth gan ei mentor i gael 
swydd drwy Bluewater Recruitment.  
 
Yn ôl Davinia, "Y penderfyniad gorau erioed oedd cwrdd â chi...alla i ddim coelio'r cymorth 
oedd ar gael i mi ar garreg y drws. Mae'n syndod gen i nad oes pobl yn ciwio wrth eich drws. 
Diolch o galon am bopeth." 
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Amcan Llesiant 2 

Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol 
 

Pam dewis yr amcan hwn? 

 
Mae rhoi’r cymorth cywir, yn y lle cywir, ar yr adeg gywir yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn i 

ganlyniadau gan sicrhau bod unigolion a theuluoedd yn gallu ffynnu.  Mae dull sy'n canolbwyntio ar bobl 

gyda ffocws ar atal a llesiant o gymorth i sicrhau ein bod yn helpu pobl i fyw bywydau annibynnol ac yn 

lleihau'r tebygolrwydd o ddod yn ddibynnol ar wasanaethau'r Cyngor.  

 

Drwy adeiladu ar ein hanes o weithio gyda’r trydydd sector, y sector dielw a’r sector preifat, gallwn 

gynorthwyo cymunedau i ddatblygu eu dulliau eu hunain o fynd i’r afael â materion lleol a diwallu anghenion 

pobl o fewn y gymuned.    

 

Beth ydym ni am ei 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’r trydydd sector, Cynghorau tref a chymuned a grwpiau cymunedol i gynyddu gwytnwch 

cymunedau.  

Rhaglenni Allweddol  

O dan yr amcan hwn, ceir dwy raglen allweddol i'n helpu i gyrraedd ein nodau a chyflawni gwelliannau o 

ran llesiant. 

 

Ailfodelu Gofal Cymdeithasol 

 Byddwn yn parhau â'r rhaglen raddfa fawr hon i ailgomisiynu gofal cartref i oedolion, datblygu gofal 

a gwasanaethau gwybodaeth a chyngor ychwanegol i bobl a'u gofalwyr.  

 Gan weithio gyda phartneriaid rydym yn gweithredu Hyb Diogelu Amlasiantaeth fel un pwynt cyswllt 

ar gyfer yr holl bryderon ynghylch diogelu. 

 Rydym yn gweithredu modelau newydd ar gyfer gofal preswyl i blant a phobl ifanc a gofal seibiannol 

i blant ag anableddau, i'w targedu'n well a'u gwneud yn fwy effeithiol. 
 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol  

Pwrpas y rhaglen hon yw trosglwyddo asedau i gymunedau mewn modd cynaliadwy er mwyn gwarchod 

asedau cymunedol ar gyfer y tymor hir a helpu i feithrin gwytnwch cymunedol. 
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Sut oedd ein perfformiad? 
 

Mesurau Perfformiad  
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 gyflawnwyd gennym yn 2019-20 yn erbyn ein dwy raglen 

allweddol. 

Nod – rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl o ran pa gymorth y maent yn ei gael drwy gynnig 

mynediad cynnar at gyngor a gwybodaeth 

Mesur a’r deilliant a ffefrir 

(uwch neu is) 

Gwir. 2018-

19 

Targed 

2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartaledd 

Cymru 

Canran yr  
a) oedolion  
b) plant 

a gafodd gyngor a chymorth gan y 
gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a 
chymorth yn ystod y flwyddyn. (Uwch) 

 
a) 74.36% 

 
65% 

 
63.91% 

 

 
Amh. 

 
b) 81.37% 

 
75% 

 
80.06% 

 
Amh. 

Methwyd y targed o ryw fymryn. Mae sicrhau bod digon o staff ar gael wedi bod yn her i'r gwasanaeth. Wrth i 
gyllid trawsnewid ddod ar gael, cynhaliwyd ymarfer recrwtio tua chwarter olaf y fwyddyn i liniaru hyn. 

Canran y bobl sy’n fodlon â'r gofal a'r 
cymorth y maent wedi'i dderbyn (Uwch) 

a) Plant 7 i 17 oed  
b) Oedolion 18+ oed 

a) 86% 85% *Amh. Amh. 

*Amh. 

b) 82.87% 85% *Amh. Amh. 

Nifer y bobl sydd wedi'u gwyro o 

wasanaethau prif ffrwd, i'w helpu i aros yn 

annibynnol am gyhyd â phosibl. (Uwch) 

1284 1000 1508 

 

 
Amh. 

Y ganran o’r oedolion a gwblhaodd gyfnod o 
ailalluogi a, chwe mis yn ddiweddarach) 
(Uwch): 

a) sydd â phecyn llai o ofal a chymorth  
b) sydd heb becyn gofal a chymorth 

a) 67.27% 70% 71.43% 
 

Amh. 

b) 61.31% 60% 68.48% 
 

Amh. 

* Ni chesglir data bellach yn unol â phenderfyniad Llywodraeth Cymru i ganslo'r arolwg hwn. 

Nod - Lleihau’r galw drwy fuddsoddi mewn rhaglenni wedi’u targedu i roi cymorth ac ymyrryd yn 

gynnar 

Mesur a’r deilliant a ffefrir 

(uwch neu is) 

Gwir. 

2018-19 

Targed 

2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartale

dd Cymru 

Canran y plant a gafodd gymorth i barhau i fyw 
gyda'u teulu (Uwch) 

64.13% 65% 62.83% 
 

Amh. 

Yn sgil monitro llwythi achosion yn barhaus er mwyn sicrhau bod achosion gofal a chymorth yn cael eu cau neu 
eu gostwng fel bo'n briodol i Gymorth Cynnar, cafwyd llwythi gwaith sefydlog, ac arhosodd nifer y plant sy'n 
derbyn gofal hefyd yn sefydlog. Effaith y 2 ffactor hyn yw bod ein perfformiad yn agos at y targed yn gyson, a 
bydd yn parhau i gael ei fonitro.  

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

93.4% 85% 92.5% 
 

Amh. 
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Mesur a’r deilliant a ffefrir 

(uwch neu is) 

Gwir. 

2018-19 

Targed 

2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartale

dd Cymru 

Canran y cynlluniau cymorth Tîm o Amgylch y 
Teulu (TAT) sy'n cau â chanlyniad llwyddiannus 
(Uwch) 

69% 72% 70% 
 

Amh. 

Cafodd nifer fwy o achosion eu huwchgyfeirio i wasanaethau statudol.  Dyma oedd y canlyniad cywir ac ystyried 
yr amgylchiadau a welwyd.  Gan fod y rhain wedi'u cofnodi fel achosion TAT a gaewyd heb ganlyniad 
cadarnhaol, mae hyn yn rhoi adlewyrchiad negyddol o berfformiad. 

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

10.24% 12% 9.39% 
 

Amh. 

Canran yr unigolion a drafodwyd yn y Panel 
Pontio a chanddynt gynllun pontio wedi'i sefydlu 
erbyn iddynt droi'n 16/17 (Uwch) 

100% 100% 100%  Amh. 

Canran yr aelwydydd a wynebai'r bygythiad o fod 
yn ddigartref, y llwyddwyd i'w hatal rhag dod yn 
ddigartref (Uwch) 

70.6% 70% 66.2% 
 

Amh. 

Yn ystod rhan olaf y flwyddyn, trosglwyddwyd o'r hen system weithredu i Jigsaw. Roedd hyn yn cyd-daro â 
chynnydd yn y nifer a oedd yn galw i mewn a oedd yn ddigartref ac yr oedd ymateb iddynt ar unwaith. Ni 
chafodd Covid-19 ryw lawer o effaith ar y ffigurau hyn, ond bydd yr effaith honno'n sylweddol yn y dyfodol, 
oherwydd bydd cynnydd mawr mewn dyletswyddau terfynol yn sgil canllawiau newydd gan LlC ynghylch statws 
angen â blaenoriaeth. Yn ogystal â hynny, amharodd y cyfnod clo ar ein gallu i weithredu'r camau ataliol arferol. 

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

8.1% 11.85% 10.51% 
 

Amh. 

Canran y rhai sy'n gadael gofal sydd wedi bod yn 
ddigartref yn ystod y flwyddyn (Is) 

5.88% 13% 8% 
 

Amh. 

Canran yr anheddau sector preifat a oedd weddi 
bod yn wag ers mwy na 6 mis ar 1 Ebrill, ac a 
feddiannwyd o'r newydd yn ystod y flwyddyn 
drwy weithredu uniongyrchol gan yr awdurdod 
lleol (Uwch) 

8.41% 5% 
MAC* dim 

data ar gael 
  

Nifer y Anheddau a grëwyd o ganlyniad i wella 
cartrefi gwag fel y gellir eu defnyddio o'r newydd 
(Uwch) 

Newydd 

ar gyfer 

2019-20 

5 
 

20 

Newydd ar 

gyfer 

2019-20 

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) 

100% 80% 98.1% 
 

Amh. 

*Mesur Atebolrwydd Cyhoeddus 

Nod - Cynorthwyo’r trydydd sector, Cynghorau tref a chymuned a grwpiau cymunedol i ddiwallu 

anghenion lleol 

Mesur a’r deilliant a ffefrir 

(uwch neu is) 

Gwir. 

2018-19 

Targed 

2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartaledd 

Cymru 

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

529 480 526 
 

Amh. 
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Mesur a’r deilliant a ffefrir 

(uwch neu is) 

Gwir. 

2018-19 

Targed 

2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartaledd 

Cymru 

Nifer yr asedau o eiddo’r Cyngor a 
drosglwyddwyd i’r gymuned eu rhedeg (Uwch) 

4 5 4  Amh. 

Adolygwyd y Polisi Trosglwyddo Asedau Cymunedol fel bo modd rhoi ceisiadau ar Lwybr Cyflym a chyflymu'r broses, 
gan ofyn am Ragolygon Ariannol 5 Mlynedd yn unig. Mae cefnogaeth a chymhellion ychwanegol ar gyfer grwpiau 
cymunedol ac yn benodol clybiau chwaraeon sydd wedi'u cynllunio i ysgogi trosglwyddiadau asedau cymunedol 
bellach ar waith. 

Camau a gymerwyd i gyflawni ein rhaglenni allweddol   
 

Fe wnaethom 12 o ymrwymiadau i roi cymorth i gyflawni’r amcan llesiant hwn, drwy ein tair rhaglen 

allweddol a’n mentrau cymorth cynnar.  Cyflawnwyd pob un o'r 12 ymrwymiad, a hynny o fewn y gyllideb.  

Felly gwyrdd yw ein hasesiad o’n perfformiad. 

 
Ailfodelu Gofal Cymdeithasol  
 
Gofal Cymdeithasol Oedolion - Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 

Mae'r Pwynt Mynediad Cyffredin (PMC)  yn wasanaeth galluogi sy'n cynnig un llwybr hygyrch at wybodaeth 
a chyngor ynghylch iechyd a llesiant. Mae'n helpu pobl i reoli eu hanghenion eu hunain a chadw eu 
hannibyniaeth. Drwy ddarparu gwybodaeth ddibynadwy o ansawdd uchel, mae'n sicrhau y gall pobl 
dderbyn cymorth yn brydlon fel bo'r angen.  

Mae'r PMC ar gyfer pobl sydd angen mynediad at Ofal Cymdeithasol Oedolion, ac eithrio Anableddau 

Dysgu a Gwasanaethau Iechyd Meddwl. Ceir gwasanaeth gwybodaeth a chyfeirio i gefnogi gwasanaethau 

Iechyd Meddwl. Gellir cyfeirio'r rhai sydd angen cymorth i'w meddyg teulu, neu gallant alw i mewn i un o'r 

clinigau gwybodaeth sydd wedi'u lleoli ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  Mae'r gwasanaeth 

hwn yn helpu i nodi a oes angen cynnal asesiadau arbenigol, a thrwy Adfer Gyda Chymorth o fewn y 

Gwasanaeth Cymunedol.  

Er mwyn sicrhau y gall cynifer o bobl ag sy'n bosibl elwa ar wybodaeth a chyngor o ansawdd, gwnaethom 

fuddsoddi ein hadnoddau i ddarparu canolfannau gwybodaeth o fewn ac ar draws cymunedau. Buom yn 

gweithio gyda BAVO (Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr) i ddatblygu a darparu 

rhaglenni ac ymyriadau strategol fel Cymunedau Cysylltiedig. 

Cymunedau Cysylltiedig  

Nod y prosiect “Cymunedau Cysylltiedig” yw cefnogi oedolion hŷn, pobl ag anableddau dysgu a gofalwyr 

pobl sy'n agored i niwed i ddatblygu eu rhwydweithiau cymorth o fewn eu cymunedau.   

Mae'r prosiect hwn wedi galluogi BAVO i recriwtio staff a helpu i gefnogi pobl drwy roi gwybodaeth, cyngor 

a chymorth, cymorth yn y gymuned i gynnal neu wella annibyniaeth a llesiant ac i gysylltu neu gyfeirio pobl 

at gyfleoedd cymunedol priodol sy'n bodloni eu hanghenion.  Mae hyn wedi ategu rolau cydgysylltydd 

cymunedol lleol yn y Cyngor, gan helpu i greu rhwydwaith ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.   

Mae cymunedau cysylltiedig yn cydnabod yr angen i “adeiladu cymunedau” i greu cyfleoedd cynaliadwy 

yn y gymuned a all gefnogi mynediad at weithgareddau cymunedol fel grwpiau celf a chrefft, rhaglenni 

gweithgaredd a sesiynau llesiant. Mae cymorth hefyd ar gael i ymdrin â phryderon ynghylch tai, budd-

daliadau lles ac i greu cysylltiadau â iechyd a gofal cymdeithasol drwy'r Pwynt Mynediad Cyffredin.  Mae 

BAVO hefyd wedi gallu rhoi cymorth dros y ffôn i bobl gyda'r nos, ar benwythnosau ac ar wyliau banc.  Bu'r 

Cyngor a BAVO y cydweithio ar y prosiect i harneisio potensial y trydydd sector i gefnogi llesiant cymunedol 

a datblygu dulliau newydd o weithio. Drwy wneud hyn rydym wedi gallu adnabod cyfleoedd i gefnogi mwy 
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o bobl yn y gymuned. Mae dros 200 o bobl leol yn elwa ac mae disgwyl i'r ffigur hwn dyfu. Mae nifer y 

sefydliadau sy'n atgyfeirio ar gynnydd, yn ogystal â'r ystod o grwpiau cymunedol sy'n cynnig eu 

gwasanaethau i gefnogi pobl.  

Ceir enghreifftiau lle manteisiodd pobl leol ar opsiynau eraill yn lle ymweliadau gofal gartref neu fynychu 

gwasanaethau dydd - gan helpu i leihau'r galw am y gwasanaethau hyn. Mae'r astudiaeth achos isod yn 

dangos yn berffaith beth yw effaith y prosiect hwn ar lefel yr unigolyn.  

 

Tua diwedd y flwyddyn, cawsom gyllid ychwanegol i recriwtio gwirfoddolwyr, fu'n adnodd eithriadol o 

werthfawr yn ystod y pandemig a'r cyfnod clo. Aeth y Cyngor a Chynghorau Gwirfoddoli'r Sir ati i symleiddio 

eu dull o recriwtio gwirfoddolwyr, wrth i Covid-19 greu ymdeimlad o frys yn gysylltiedig â hynny.  Ceir cyfle 

gwirioneddol i gynnal yr ysbryd gwirfoddoli sydd wedi dod i'r amlwg yn ystod pandemig, i gefnogi datblygiad 

y gymuned yn y tymor hwy.  

Gofalwyr 
 
Dylai pob gofalwr deimlo bod ganddo lais, dewis a rheolaeth dros ei fywyd, a bod ganddo'r gefnogaeth 

gywir i wneud dewisiadau deallus. Yn ystod 2019-20, cynhaliom waith ymgysylltu ac ymgynghori helaeth 

â defnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd a rhanddeiliaid er mwyn creu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer ein 

gwasanaeth gofalwyr.  Amcangyfrifir bod gennym 18,000 o ofalwyr di-dâl yn y fwrdeistref, a bod 1,600 

ohonynt yn hysbys inni.   

Canlyniad y gwaith ymgysylltu oedd comisiynu Gwasanaeth Llesiant Gofalwyr newydd i Ben-y-bont ar 

Ogwr. Blaenoriaeth y gwasanaeth fyddai estyn allan i gynifer o ofalwyr anhysbys ag a oedd yn bosibl.  

Astudiaeth Achos: 

Mae Mrs P yn 85 oed ac yn byw ar ei phen ei hun.  Bu'n aelod gweithgar o'r gymuned erioed, drwy 

hobïau a grwpiau diddordeb.  Ar ôl cael ambell godwm roedd hi wedi colli ei hyder, ac yn poeni am 

lawdriniaeth yr oedd i fod i gael ar ei chlun. 

Cyfarfu’r llywiwr cymunedol â Mrs P mewn Bore Coffi Cyfeillgarwch.  Dywedodd ei bod yn poeni sut y 
byddai'n ymdopi yn dilyn y llawdriniaeth.  Trefnodd y llywiwr cymunedol iddi gysylltu â'r elusen Age 
Connect Morgannwg.  Mae ganddynt wasanaeth o'r Ysbyty i'r Cartref sy'n darparu 6-8 wythnos o 
gymorth i bobl dros 50 oed a gaiff eu rhyddhau o'r ysbyty.  
 
Ar ôl y llawdriniaeth roedd Mrs P wedi cadw'n weddol brysur a symudol, ond dechreuodd golli ei hyder 
a'i gallu i symud eto oherwydd ei phen-glin dde.  Rhoddodd y llywiwr cymunedol gefnogaeth, gan helpu 
Mrs P: 
 

 i gysylltu â'i meddyg teulu a cheisio cyngor meddygol ynghylch cyflwr ei phen-glin 

 i atgyfeirio i Gofal a Thrwsio  

 i wneud cis am Fathodyn Glas, 
 
Mrs P ei hun sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o'r cymorth a gafodd: 
 
“Mae gen i fwy o dawelwch meddwl wrth gychwyn allan i siopa, yn gwybod mod i'n gallu parcio'n agos 
at y siop. Roeddwn i'n tueddu i ohirio pethau gan fy mod i'n poeni am y pellter cerdded o'r car i'r 
archfarchnad ac yn ôl......Rwy'n llawer hapusach nawr gan fod y meddyg teulu wedi bod heibio, a'i fod 
yn mynd i siarad â phobl eraill i'm cefnogi'. 
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Mae gan y gwasanaeth newydd Banel Gofalwyr sy'n cynnwys 12 o ofalwyr lleol. Mae'r gwasanaeth newydd 

yn cynnal sgyrsiau 'beth sy'n bwysig' ac asesiadau gofalwyr i ofalwyr, ac yn sefydlu presenoldeb mewn 

lleoliadau cymunedol ledled y fwrdeistref. Rhagwelir y bydd y dull hwn yn cefnogi'r broses o hyrwyddo 

cymunedau mwy 'cyfeillgar i ofalwyr' 

Yn ystod 2019-20  

 Rhoddodd Gwasanaeth Llesiant Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr gymorth i 1,263 o wahanol Ofalwyr 

unigol; 

 Cwblhawyd 392 o Asesiadau o Ofalwyr sy'n Oedolion a 99 o Asesiadau o Ofalwyr Ifanc; 

 Mae Gweithredu dros Blant yn dal i gefnogi gofalwyr ifanc, gan ddarparu mynediad at wybodaeth, 

cyngor a chymorth perthnasol.  Cafodd 31 o ofalwyr ifanc gymorth, a dangosai adborth: 

 

o bod 100% yn dweud bod eu llesiant emosiynol a meddyliol wedi gwella; 

o bod 97% yn dweud bod perthnasoedd o fewn y teulu wedi gwella; a  

o bod 95% yn teimlo eu bod yn gallu gwneud newidiadau cadarnhaol i'w ffyrdd o fyw a'u 

hymddygiad oherwydd y cymorth a gafwyd 

 

 Yn ystod cyfnod clo Covid-19, cafodd 34 o ofalwyr ifanc eraill gymorth drwy lwyfannau digidol.  

Cafodd 11 gymorth un wrth un dwysach dros y ffôn, a 10 o deuluoedd grantiau argyfwng ar gyfer 

bwyd a gweithgareddau.  

Côr gofalwyr: Astudiaeth Achos 
 

Ffurfiwyd “Off Duty’, Côr Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn 2019.  Fe'i sefydlwyd i roi ychydig o "amser i 
mi" i ofalwyr, mewn awyrgylch croesawgar llawn hwyl, wedi'u hamgylchynu â phobl sydd wedi cael 
profiadau tebyg.  Mae'r côr, a gefnogwyd yn wreiddiol gan y Cyngor, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol 
Awen a Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, wedi mynd o nerth i nerth. Eleni buont yn gweithio i 
ehangu cyfleoedd i ganu yn y gymuned, gan gysylltu mwy o bobl â'r côr.  
 
Mae’r grŵp wedi perfformio mewn nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus ac wedi cynhyrchu eu cân eu 
hunain - “Strong” a ysgrifennwyd gan Izzy Thomas, arweinydd y côr.  Recordiwyd y gân gan 
fyfyrwyr yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr a'i defnyddio fel rhan o ymgyrch gan Carers UK yn y 
cyfryngau, gyda'r holl elw'n mynd at yr elusen. '  Perfformiodd y côr y gân am y tro cyntaf yn 
nathliad ysbrydoli am oes y Cyngor ym mis Mawrth 2020.  
 
Mae tystiolaeth yn dangos bod canu mewn grŵp yn cynyddu llesiant ac yn ffordd effeithiol o dynnu 
pobl ynghyd. Dywed aelodau’r côr fod y canu yn helpu gyda'r cof, a'u bod yn teimlo'n hapusach ac 
yn fwy bodlon eu byd. Mae bod gyda'i gilydd fel côr wedi helpu gofalwyr i rannu eu profiadau, gan 
ganolbwyntio ar yr un pryd ar ganu gyda'i gilydd.  
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Grŵp gofalwyr ifanc 

Mae'r grŵp gofalwyr ifanc yn cwrdd unwaith yr wythnos ers mis Hydref 2019.  Mae'r 35 o ofalwyr ifanc yn 

derbyn sesiynau iechyd a llesiant wedi'u cyflwyno gan weithiwr ieuenctid profiadol.  Mae'r sesiynau 

brecwast wythnosol yn gyfle i ofalwyr ifanc gymdeithasu â'u cyfoedion a chael hoe o'u cyfrifoldebau gofalu.  

Mae'r grŵp wedi datblygu'n rhwydwaith o gymorth i'r aelodau ac i ofalwyr ifanc eraill.  Maen nhw wedi 

cynnal digwyddiadau codi arian i gefnogi eu gweithgareddau a chodi ymwybyddiaeth ynghylch gofalwyr 

ifanc yn y gymuned ehangach.  Yn ddiweddar enillodd y grwp Wobr Dinasyddiaeth y Maer. 

Gofal cymdeithasol plant: Cymorth cynnar 

Ers 2016, mae Gofal Cymdeithasol Plant wedi bod yn ailfodelu ei wasanaethau fel bod gwasanaethau'n 

canolbwyntio ar roi cymorth cynnar ac ar drefniadau sefydlog effeithiol.  Pwrpas y gwasanaeth yw gwella 

a hyrwyddo canlyniadau da i blant a phobl ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 

Yn ystod 2019-20, cafwyd cynnydd yn ystod y gwasanaethau 'Cyffredinol, Ychwanegol a Dwys' sy'n helpu 

plant a'u teuluoedd i atal eu hamgylchiadau rhag dirywio a throi'n fwy cymhleth.   

Yr hyn yr ydym wedi'i wneud ar gyfer gwasanaethau cyffredinol: 

• Helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu ffyrdd iach o ymddwyn. 
• Cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau o dan "Symud Pen-y-bont ar Ogwr" sy'n cynnwys 

gweithgareddau wedi'u targedu at blant a phobl ifanc 
• Datblygu rhaglenni rhianta a phartneriaethau cadarnhaol â Dechrau'n Deg 
• Buddsoddwyd mewn ymagweddau blynyddoedd cynnar ac aelwyd cyfan - gan gydnabod 

pwysigrwydd y '1000 diwrnod cyntaf' ym mywyd plentyn. 
 

Gwnaethom hefyd newid ein ffordd o weithio er mwyn sicrhau canlyniadau gwell.  Bu ymgysylltiad cynyddol 

ag ysgolion cynradd ac uwchradd.  Rydym yn cydnabod potensial ysgolion i gyfrannu at Heneiddio'n Dda 

ym Mhen-y-bont ar Ogwr drwy waith pontio'r cenedlaethau a datblygu cymunedau cyfeillgar i oed. Mae'n 

hollbwysig cydweithio'n agosach ag ysgolion i ddatblygu gwybodaeth athrawon ynghylch sut i gyrchu a 

chyfeirio i wasanaethau priodol fel bo'r angen.  

Beth rydym wedi'i wneud ar gyfer gwasanaethau ychwanegol: 

Pan fydd angen cymorth ychwanegol ar blant a phobl ifanc i'w helpu i wireddu eu potensial llawn, gall 

cyrchu cymorth cynnar priodol mewn pryd atal problemau rhag gwaethygu a'i gwneud hi'n fwy tebygol y 

bydd unrhyw ymyrraeth yn llwyddo.  

Mae cymorth cynnar ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn darparu gwasanaethau mewn tri Hyb Cymorth Cynnar 

yng ngogledd, dwyrain a gorllewin Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  Yn ogystal â hynny, mae hyb 

canolog yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth penodol i deuluoedd ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 

ar Ogwr.   

Ym mhob hyb ceir ystod o weithwyr proffesiynol a all gynnig cymorth i blant a'u teuluoedd.  Atgyfeirir 

achosion drwy lwybr 'un drws blaen' o nifer o asiantaethau, gan gynnwys ysgolion a thrwy hunangyfeirio.  

Mae hybiau cynnar yn defnyddio ymagwedd tîm o amgylch y teulu, ac fe gefnogwyd 1,203 o deuluoedd yn 

ystod 2019-20. 

Gwasanaethau cyffredinol ac ychwanegol o ansawdd uchel yw'r blociau adeiladu ar gyfer cymorth cynnar 

effeithiol. Byddwn yn parhau i ddatblygu'r gwasanaeth er mwyn iddo gynnig Gwybodaeth, Cyngor a 

Chymorth gwell, drwy wella'r cynnwys a sicrhau bod gwybodaeth yn glir, yn gryno ac yn ennyn hyder. Bydd 

hyn o gymorth i sicrhau bod cysylltiadau ac atgyfeiriadau i'r Gwasanaethau Plant yn derbyn lefel briodol o 

wasanaeth ar yr adeg gywir. Byddwn yn symleiddio llwybrau rhwng gwasanaethau ac yn gweithio'n agos 

â gweithwyr proffesiynol eraill i gynghori ynghylch sut y dylid cyrchu gwasanaethau mewn modd priodol. 
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Gwasanaethau i blant sy'n agored i niwed 

Mae gwasanaethau wedi cael eu trawsnewid yn sylweddol i fodloni anghenion plant sy'n agored i niwed. 

Mae'r newidiadau hyn wedi arwain at ganlyniadau gwell a gostyngiad yn nifer y plant sy'n cael eu lleoli 

mewn llety y tu allan i'r sir. Yn ystod y pum mlynedd rhwng 2014 a 2019 gostyngodd nifer y plant a oedd 

yn derbyn gofal o 412 i 381. Er bod y data mwyaf diweddar yn dangos cynnydd bach (394 ar 31 Mawrth 

2020), parhawyd i gynnal ymyriadau dwys er mwyn helpu plant rhag gorfod derbyn gofal.   

Data ar berfformiad 
 

  

Nifer y plant 

unigol y 

gweithiwyd 

gyda nhw 

Nifer y 

teuluoedd y 

gweithiwyd 

gyda nhw 

% y plant a gafodd eu 

hatal rhag bod yn 

blant sy'n derbyn 

gofal  

% y plant a 

dynnwyd 

oddi ar y 

Gofrestr AP 

% y plant y 

caewyd eu hachos 

Gofal 

Cymdeithasol 

Plant. 

2018-2019 146 72 88.5% 54.0% 10.3% 

2019-2020 115 59 92.5% 44.8% 23.5% 

 

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar ailuno teuluoedd lle bu angen, a chynnal grwpiau rhianta, gan 

gynnwys: 

 Gwrthsafiad Di-drais - Rhaglen rianta i blant sy'n arddangos ymddygiad heriol ac ymosodol.  

 Y Blynyddoedd Anhygoel - Rhaglen rianta i blant iau sy'n archwilio ymlyniad, rwtinau, terfynau a 
chwarae.  

 Grobrain - Rhaglen y blynyddoedd cynnar i rieni â babanod sy'n edrych ar ymlyniad sicr, 
rhyngweithio a chwarae. 

 Cysylltu Tadau - rhaglen i dadau'n edrych ar eu rôl fel Tad a phwysigrwydd y rôl honno. 

 Grŵp Ymdawelu - Grŵp i bobl ifanc yn eu harddegau sy'n trafod sut i reoli gorbryder a straen, a 
strategaethau i ymdrin â hynny. 

 
Sut rydym yn asesu angen 
 
Er mwyn sicrhau ein bod yn adnabod anghenion yn briodol ac yn rhoi’r cymorth cywir i deuluoedd, rydym 

yn defnyddio prosesau Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd (JAFF) a'r Tîm o Amgylch y Teulu. 

Dull safonedig o asesu anghenion plentyn a phenderfynu sut y dylid bodloni'r anghenion hynny yw JAFF.  

Mae JAFF yn hyrwyddo dulliau mwy effeithiol a chynnar o nodi anghenion ychwanegol, yn enwedig mewn 

gwasanaethau cyffredinol. Mae'n anelu i gynnig proses syml er mwyn asesu anghenion a chryfderau 

plentyn mewn modd cyfannol.  Yn rhan o'r broses ystyrir effaith rhieni, gofalwyr a ffactorau amgylcheddol 

ar ddatblygiad plentyn.  Mae ymarferwyr mewn gwell sefyllfa i gytuno â phlant a theuluoedd ynghylch dulliau 

priodol o roi cymorth. 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 2019-20 fe gawsom 2,147 o atgyfeiriadau JAFF, yr oedd 28% ohonynt o ysgolion a 31% o'r 

gwasanaethau iechyd.  Cynhaliwyd 1,065 o asesiadau JAFF, gan arwain at 399 o gynlluniau gweithredu 

TAT.  Caewyd 70% o'r achosion hyn ar ôl canlyniad llwyddiannus, sy'n ddangosydd bod anghenion y teulu 

wedi lleihau.  

Gwasanaethau pontio 
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Canlyniad allweddol wrth bontio plant sy'n derbyn gofal yn effeithiol fu datblygu llety preswyl gyda chymorth 

llawn a chymorth rhannol.  Mae hyn wedi cynyddu ystod a chapasiti ein llety.  Ceir bellach saith o welyau 

mewn llety â chymorth dros gyfnod pontio, a phedwar gwely cam-i- lawr. Mae'r rhain wedi'u dylunio i gynnig 

cymorth staffio hyblyg i bobl ifanc allu 'camu i lawr' o amgylcheddau gofal a oedd yn cynnwys cymorth 24 

awr.  Bwriedir i'r model gwasanaeth hwn helpu'r rhai sy'n gadael gofal i symud ymlaen i lety mwy parhaol 

ac annibynnol.  Mae'r opsiynau newydd hyn wedi lleihau'r straen ar y Gwasanaeth Digartrefedd.  Cyn 

hynny, y gwasanaeth hwnnw oedd yr unig ffordd i'r rhai a oedd yn gadael gofal gael llety gyda chymorth. 

Mae'r trefniadau newydd wedi gwneud cynlluniau pontio'n fwy effeithiol.  Yn rhanbarthol byddwn yn 

gweithio gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg i nodi sut y gallant ymgysylltu'n briodol ag achosion 

gwaith ar y cyd wrth bontio, a sicrhau bod plant yn derbyn gwasanaethau iechyd effeithiol a chyfartal.    

Gwasanaethau maethu 
 
Mae gofal maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn asesu, recriwtio a chefnogi amrywiaeth eang o ofalwyr.  Mae hyn 

yn cynnwys gofalwyr maeth cyffredinol, perthnasau, rheini a phlant, cyswllt teulu wrth bontio, tai llety gyda 

chefnogaeth ac aelwydydd Pan Rwy'n Barod. 

Yn ystod 2019-20, targedwyd y gwaith o recriwtio gofalwyr newydd mewn sawl ffordd. 

 Cyfrannu at y Fframwaith maethu Cenedlaethol i 
ddatblygu brand Cymru gyfan 'Maethu Cymru'. 

 Digwyddiadau hyrwyddo i godi proffil maethu - gan 
gynnwys mynychu ffeiriau ysgol, gweithio gyda 
chymunedau eglwysi lleol, a noson yn Nghwrt 
Colman. 

 Ymgyrchoedd ar-lein lluosog  

 Cynllun atgyfeirio newydd ar gyfer gofalwyr presennol  

 Cardiau MAX sy'n rhoi gostyngiad ar bris mynediad 
neu fynediad am ddim i weithgareddau i ofalwyr 
maeth.  

 
Yn ystod 2019-20, gwnaethom ragori ar ein targed drwy recriwtio wyth aelwyd gofal maeth cyffredinol 

newydd, ac fe gafodd 14 o unigolion cysylltiedig (neu ofalwyr sy'n berthnasau) eu cymeradwyo.  Gadawodd 

tri ar ddeg o aelwydydd maethu y gwasanaeth, a'r rhan fwyaf ohonynt oherwydd newid sylweddol i'w 

hamgylchiadau personol. Roedd tri aelwyd yn mabwysiadu'r plant a'r bobl ifanc a oedd eisoes yn eu gofal.  

Yn ystod 2019-20 buom hefyd yn datblygu gwasanaethau newydd.  Mae'r "gwasanaeth mamau a babanod" 

yn ddull arloesol o ymateb i'r galw am oruchwyliaeth fanwl dros rieni a babanod, ac yn rhan o'r asesiad 

rhieni wrth ymdrin ag achosion. Gall fod yn ddewis arall uniongyrchol yn lle gofal preswyl, neu gall fod yn 

adnodd a ffafrir yn ei hawl ei hun. Gwasanaeth newydd a gyflwynwyd yn ddiweddar yw Gweithwyr Cymorth 

Ailuno. Amcan y gwasanaeth yw atal y posibilrwydd y bydd lleoliad gofal maeth yn methu. 

Ychwanegiad pwysig arall fu cyflwyno gofalwyr maeth pontio. Gofalwyr byrdymor profiadol yw'r gofalwyr 

hyn, a chanddynt ddull therapiwtig o rianta. Rôl y gofalwyr yw defnyddio'u sgiliau rhianta i baratoi'r plant i 

symud ymlaen i leoliad parhaol, a allai fod gyda gofalwyr maeth neu yn ôl gyda'u teuluoedd.  

Hyb Diogelu Amlasiantaeth (MASH)  

Mae MASH Pen-y-bont ar Ogwr yn dod â gweithwyr proffesiynol allweddol ynghyd, naill ai drwy eu lleoli 

gyda'i gilydd neu'n rhithiol, er mwyn sicrhau penderfyniadau gwell drwy rannu gwybodaeth yn amserol a 

dadansoddi cadarn, gan sicrhau bod plant sy'n agored i niwed, pobl ifanc ac oedolion wedi'u diogelu'n 

effeithiol. Drwy weithio fel hyn, gall MASH nodi anghenion yn fuan ac ymateb mewn modd cymesur, gan 

arwain at ganlyniadau gwell i ddefnyddwyr gwasanaeth.  
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Yn rhan o'n dull parhaus o wella gwasanaethau, mae MASH yn monitro ac yn adolygu ei brosesau a'i 

systemau'n unol ag anghenion gwasanaethau. Mae MASH ar fin gweithredu system Mhub, system rheoli 

gwybodaeth aml-asiantaeth wedi'i chynllunio'n arbennig, a fydd yn cyflwyno gwelliannau pellach i'r 

trefniadau ar gyfer rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau partner.  

Rydym hefyd wedi gwella'r broses ar gyfer asesu Hysbysiadau Diogelu'r Cyhoedd (HDCau) mewn 

perthynas â phlant.  Mae'r HDCau bellach yn destun Proses Hidlo ar y Cyd lle bydd tri gwasanaeth 

(Gwasanaeth Cyngor Cymorth, Cymorth Cynnar a'r Heddlu) yn cytuno gyda'i gilydd sut mae bodloni 

anghenion y plentyn orau.  Mae hyn yn fodd i sicrhau penderfyniadau cyflymach ac yn lleihau'r risg o 

unrhyw oedi wrth ymateb.  Ceir cydgytundeb hefyd ynghylch a yw'r HDCau yn cyrraedd y trothwy ar gyfer 

ymyrraeth, neu a fyddai'n well cyfeirio'r achos i sylw llywiwr cymdeithasol BAVO sy'n eistedd ar MASH. Yn 

2019-20 bu 6,351 o gysylltiadau â'r gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ynghylch plant. Cafwyd 

3,119 o gysylltiadau â'n tîm Cymorth Cynnar a 325 o atgyfeiriadau Diogelu Oedolion.  

Astudiaeth Achos:  Dioddefwr Cam-drin Domestig mewn Perygl Mawr  
 
Un o'r achosion mwyaf anodd a ddaw i sylw MASH yw dioddefwyr cam-drin domestig ailadroddus sydd 
mewn perygl mawr. Er mwyn sicrhau diogelwch a llesiant y defnyddiwr gwasanaeth, mae angen 
ymateb aml-asiantaeth amserol er mwyn ymdrin â'r amrywiaeth eang o risgiau a phroblemau. Cafodd 
achos o'r fath ei gyfeirio i sylw MASH cyn gynted ag yr oedd asesiad risg wedi'i gynnal o'r digwyddiad, 
ac mae'r achos hwnnw'n dangos sut y gellir cefnogi'r rhai mwyaf agored i niwedd yn ein cymuned a 
gweddnewid eu bywyd drwy gydweithio ar draws sectorau.  
 
Ar ôl derbyn yr achos a atgyfeiriwyd, fe'i cyflwynwyd yng nghyfarfod y Drafodaeth Ddyddiol, sef 
cynhadledd asesu risg aml-asiantaeth, i gytuno ar gynllun diogelwch i'w roi ar waith yn syth a chamau 
tymor hir i sicrhau diogelwch y defnyddiwr gwasanaeth.  Mae'r asiantaethau dan sylw yn cynnwys yr 
heddlu, iechyd, amddiffyn plant, amddiffyn oedolion, ymarferwyr tai, Cynghorwyr Trais Domestig 
Anibynnol (CTDAwyr) y gwasanaeth prawf ac arbenigwyr eraill o'r sectorau statudol a gwirfoddol. 
 
Roedd yr achos yn cynnwys cam-drin corfforol, meddyliol, emosiynol ac ariannol, yn ogystal â stelcian. 
Er mwyn rhoi cymorth priodol, bu'n rhaid trefnu cymorth gan amrywiaeth eang o bartneriaid: 
 

 Darparodd yr Heddlu larwm TESCOS (larwm panig) a fyddai'n gofyn i'r heddlu ymateb ar 
unwaith. 

 Rhoddodd y CTDA gymorth i'r defnyddiwr gwasanaeth ganlyn achos yn y llys troseddol, a 
chysylltodd â'r gwasanaeth erlyn i wneud cais am fesurau arbennig a gorchymyn atal.  

 Cysylltodd y CTDA â gwasanaeth y carchardai i rwystro'r ymosodwr rhag cysylltu â'r defnyddiwr 
gwasanaeth.  

 Rhoddwyd cynllun rheoli dyledion ar waith i'w helpu i reoli ei dyledion mewn modd fforddiadwy.  

 Gydag ôl-ddyledion rhent is roedd hi'n gymwys i gael ei rhoi ar y gofrestr tai - ac fe'i symudwyd i 
leoliad newydd cyn i'r ymosodwr gael ei ryddhau o'r carchar.  

 Gweithredwyr mesurau diogelwch ychwanegol i wneud yr eiddo'n ddiogel, yn ogystal ag 
asesiad diogelwch tân gan SWFR.  

 Rhoddodd yr heddlu farc ar y cyfeiriad newydd - gan olygu y byddai unrhyw alwadau o'r 
cyfeiriad i'r heddlu yn cael blaenoriaeth. 

 
Gyda'r mesurau hyn ar waith, roedd y defnyddiwr gwasanaeth yn gallu canolbwyntio ar ei hiechyd 
meddwl gyda chefnogaeth ei meddyg teulu.  Mae'r teulu bellach yn ôl o dan yr un to, ac mae hi'n fwy 
hyderus i ailadeiladu ei bywyd.  Bydd y CTDA yn monitro rhyddhad yr ymosodwr ac yn sicrhau bod 
gan y defnyddiwr gwasanaeth yr wybodaeth ddiweddaraf.   
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Trosglwyddo Asedau Cymunedol 

Mae Trosglwyddo Asedau Cymunedol (TAC) yn un o'r prif dulliau y gall Cynghorau ei ddefnyddio i feithrin 
cydnerthedd cymunedol a diogelu gwasanaethau ac asedau sydd o werth i'r gymuned.  Diwygiwyd polisi 
TAC y Cyngor i gynnwys protocol ‘Llwybr Carlam’ i symleiddio’r broses, i gyd-fynd â maint yr ased sydd 
dan ystyriaeth.  Yn ystod 2019-20, trosglwyddwyd yr asedau canlynol i’r gymuned.  
 

Pafiliwn Pencoed(Cyngor Tref Pencoed) -Cwblhawyd y broses o drosglwyddo'r Pafiliwn ym mis Mawrth 
2020, yn dilyn gwaith ailwampio gwerth mwy na £90,000 a ariannwyd gan y Cyngor a Chyngor y Dref.  
Mae'r Pafiliwn wedi bod ar gau ers mis Mawrth 2018 ar ôl iddo gael ei ddifrodi mewn storm, a bydd yn cael 
ei ailagor yn fuan ar gyfer y cylch chwarae a chlybiau chwaraeon lleol. 
 
Canolfan Iechyd a Llesiant Parc Griffin(Cyngor Tref Porthcawl) -Mae'r Cyngor Tref wedi cymryd drosodd 
y gwaith o redeg y ganolfan o ddydd i ddydd ar gytundeb rheoli y gellir ei adnewyddu, tra bo'r Cyngor yn 
bwrw ymlaen i ddatblygu cynllun ffyrdd newydd ar gyfer Sandy Bay.  Defnyddir y cyfleuster ar hyn o bryd i 
gefnogi cyn-filwyr. 
 
Canolfan Gymunedol Caerau(Ymddiriedolaeth Datblygu Caerau) -Mae'r elusen wedi cytuno ar brydles 
byrdymor fel bo modd gosod paneli solar tra bo prydles 35 mlynedd hirdymor yn cael ei datblygu. 
 
Ardal Chwarae Great Western Avenue (Cyngor Cymuned Choety Uchaf) - Mae'r Cyngor Cymuned wedi 
cymryd drosodd y cyfrifoldeb dros ardaloedd chwarae yng Nghoety ac wedi cyflwyno rhaglen ailwampio 
wedi'i hariannu ar y cyd o dan Gynllun Grant Cyfalaf Pwyllgor Ymddiriedolaethau ac Elusennau'r Cyngor. 
Dyfarnwyd £30,000 o gyllid ar gyfer dau brosiect a oedd yn costio £60,000. 
 
Gwella lleoedd a mannau  

Er mwyn helpu i roi mwy o lais a rheolaeth i'r gymuned dros asedau, mae'r Cyngor wedi sefydlu cronfa o 

£1miliwn ar gyfer TAC.  Bydd y gronfa yn ei gwneud hi'n bosibl i wella adeiladau fel pafiliynau ar ôl eu 

trosglwyddo. Estynnwyd y gronfa fel bo modd ei defnyddio i gynnal gwelliannau ar gaeau chwarae a 

darparu grantiau ar gyfer cyfarpar fel bo modd hunanreoli cyfleusterau. Drwy fodel ychwanegol, mae amryw 

o Gynghorau Tref a Chymuned wedi datblygu trefniadau i reoli pafiliynau chwaraeon.  Ymhen amser, 

gallai'r model hwn o berchnogaeth gymunedol gynnwys caeau chwarae.  

Mae'r Cyngor wedi creu ei gronfa Cymorth Chwaraeon Pen-y-bont ar Ogwr ei hun, sy'n cynnwys £75,000, 

i roi cymorth ariannol ar unwaith i glybiau chwaraeon lleol.  Yn wreiddiol, bwriadwyd i'r gronfa ganolbwyntio 

ar dimau'r plant lleiaf, y plant iau a'r plant hŷn sy'n rhan o'r broses TAC, ond mae hyn wedi cael ei ehangu 

i gydnabod y pwysau cyfredol sy'n deillio o bandemig Covid-19. 

Cafwyd partneriaeth barhaus wrth weithio gyda chyrff llywodraethu cenedlaethol. Cefnogodd Cymdeithas 

Bêl Droed Cymru adolygiad o adnoddau ysgolion a chymunedau er mwyn canfod safleoedd posibl ar gyfer 

modelau hyb cymunedol.  

Mae prosiect tebyg wedi cychwyn gydag Undeb Rygbi Cymru yn safle Parc Derwen yng Nghoety gyda 

datblygiad hyb 'rygbi amgen'. Drwy'r prosiect mae'r safle eisoes wedi cael ei fabwysiadu fel cartref 

Cymdeithas Rygbi Cyffwrdd Cymru a bydd Rygbi Byddar Cymru ar gyfer ei wersylloedd hyfforddi.  Mae 

Undeb Rygbi Cymru hefyd yn bwriadu defnyddio'r safle ar gyfer gwyliau yn rhan o'u prosiect alinio'r 

tymhorau. Gobeithir y bydd yn datblygu'n hyb ar gyfer addysgu hyfforddwyr. 
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Rhaglenni ymyrryd yn gynnar ac atal  

Er nad yw wedi’i nodi'n un o'n rhaglenni 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 2019-20, gwnaethom barhau i 

ddatblygu ein hymagwedd a chymryd camau i wella llesiant drwy gynnal cynlluniau yn y gymuned sy'n 

canolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn gynnar.  Mae rhai o’r cyflawniadau allweddol wedi'u nodi isod.    

Chwarae Plant - Podiau gweithgaredd 

Credwn yn gryf ym mhwysigrwydd chwarae ym mywydau plant a budd hynny hiechyd, eu hapusrwydd a'u 

llesiant.  Y mae hefyd yn bwysig er mwyn gosod sylfaen i bob plentyn wireddu ei botensial llawn drwy gydol 

ei fywyd fel oedolyn.  Er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni'r ymrwymiad sydd ganddi, bod Cymru'n 

datblygu'n wlad lle mae pob plentyn yn cael amrywiaeth eang o gyfleoedd chwarae heriol a diddorol, rydym 

yn cynnig ffyrdd arloesol i helpu plant i fwynhau eu hamser hamdden.  

Mae rhaglen y podiau gweithgaredd, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â'r elusen ailddefnyddio 'Scrap 

Store', yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion yng Nghyfnod Allweddol 1 gael chwarae yn yr awyr agored. Mae'r 

elusen yn gwyro gwastraff y gellir ei ailddefnyddio oddi wrth safleoedd tirlenwi/adennill ynni er mwyn helpu 

i wella cyfleoedd celf a chwarae. Defnyddir deunyddiau sgrap fel tiwbiau cardbord, teiars, darnau o 

ddeunydd, rhwydi,  rhaffau, cratiau a biniau i greu mannau arloesol a diddorol i chwarae ynddynt.   

Bydd ysgolion yn derbyn deunyddiau sgrap a poddely (math o 

gyfarpar chwarae) i'w galluogi i greu eu hamgylchedd chwarae 

eu hunain sy'n bodloni anghenion eu disgyblion orau ac sy'n 

creu cymaint o gyfleoedd ag sy'n bosibl am weithgareddau 

chwarae, chwaraeon a chorfforol. I sicrhau bod y rhaglen yn 

gynaliadwy yn y tymor hir, rhoddir hyfforddiant i'r holl ysgolion.  

Drwy hynny gellir sicrhau bod ganddynt y sgiliau cywir a digon 

o hyder i fanteisio i'r eithaf ar y pod gweithgaredd. 

Mae'r rhaglen yn cefnogi dyfeisgarwch a chreadigrwydd plant.  

Canlyniad y rhaglen yw bod y plant yn gwneud defnydd di-ri o'r 

eitemau, gan alluogi'r holl oedrannau, rhywiau a galluoedd i 

ganfod ffyrdd i chwarae a chymdeithasu gyda'i gilydd. Mae 

egwyddor ailddefnyddio'r pod gweithgaredd hefyd yn creu 

effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. 

 

Cenhedlaeth newydd o Ganolfannau Iechyd a Llesiant Cymunedol 

Yn ystod y flwyddyn, cyflawnwyd gwaith gwella ar Ganolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr i barhau â'n dyhead 

i greu cyfres o hybiau llesiant fydd yn cefnogi pobl am genedlaethau i ddod.  

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wedi cynyddu ein ffocws ar sicrhau bod ein cyfleusterau 

hamdden yn symud gyda'r oes ac yn cydnabod anghenion newidiol pobl. Yn ystod 2019-20, edrychodd 

Archwilio Cymru yn fanwl ar ein cynllun Pen-y-bont ar Ogwr Egnïol, a nodi nifer o agweddau cadarnhaol 

i'n hymagwedd. Roedd hyn yn cynnwys ein ffocws ar gynllunio hirdymor i sicrhau cynaliadwyedd ein 

gwasanaethau o ran gwella iechyd a llesiant.  

Mae datblygiad ein cyfleusterau hamdden fel Canolfannau Byw a chanddynt ystod eang o wasanaethau a 
chyfleusterau bellach yn symud i'r lefel nesaf o ran integreiddio. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i 
gynnig cymysgedd ehangach fyth o gyfleusterau.  Bydd y canlyniadau'n canolbwyntio ar gymorth dementia, 
atal cwympiadau, brwydro yn erbyn unigrwydd ac arwahanrwydd a llesiant corfforol a meddyliol. 
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Drwy ein Partneriaeth Byw yn Iach â Halo Leisure, rydym wedi sicrhau buddsoddiad o £750,000 i 

drawsnewid y Ganolfan Fowlio Dan Do ym Mhen-y-bont ar Ogwr i greu ein hyb llesiant cyntaf. Cwblhawyd 

y cyfleusterau newydd ym mis Hydref 2019, ac maent yn cynnwys stiwdios ar gyfer rhaglenni wedi'u 

targedu, ystafelloedd cyfarfod ac hyfforddi, gofodau ymgynghori a swyddfa fwy ar gyfer gwasanaethau 

strategol.  Cafwyd buddsoddiad ychwanegol tua diwedd y flwyddyn er mwyn gwella hygyrchedd. Roedd 

hyn yn cynnwys cyfarpar ffitrwydd wedi'i addasu i bobl ag anableddau corfforol, cyfarpar synhwyraidd 

newydd i gefnogi cynlluniau lles meddyliol a lifft a mynediad gwell i'r adeilad.  

Mae'r rhaglen atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff bellach wedi'i lleoli yn yr hyb, ac yn derbyn dros 2,000 

o atgyfeiriadau bob blwyddyn.  Mae'r rhaglen yn cefnogi cyflyrau fel Parkinson's, strôc, adsefydlu 

ysgyfeintiol ac atal codymau.  Mae'r lleoliad hefyd yn cefnogi'r rhaglen Teimlo'n Dda am Oes i bobl sy'n 

byw gyda dementia a'u gofalwyr. Enillodd y rhaglen wobr Community Leisure UK am weithgaredd corfforol.  

Drwy ein partneriaeth â BAVO mae canolfan wedi cael ei chreu i'r trydydd sector, ac mae rhaglen 

Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr wedi cydleoli ei staff a'i gwasanaethau yn y Ganolfan Bywyd.  Bydd y 

ffocws hwn ar gydleoli a hygyrchedd cyfleusterau a gwasanaethau yn cael ei ehangu i leoliadau eraill.   

Hên a Heini 

Mae'r Cyngor wedi llwyddo i sicrhau buddsoddiad o'r gronfa Iach ac Egnïol ar gyfer rhaglen ranbarthol i 

ddatblygu prosiect Hên a Heini.  Prosiect cydweithredol yw Hên a Heini sy'n cynnwys y trydydd sector, y 

bwrdd iechyd, iechyd cyhoeddus ac awdurdodau lleol y 

rhanbarth. Y nod yw datblygu cymunedau cyfeillgar i oed, gan 

gydnabod manteision hyn o ran iechyd a llesiant pobl hŷn  

Lansiwyd Hên a Heini yng ngemau 'Olympage' 2019. Cafwyd 

10 o dimau a 239 o gyfranogwyr, gan gynnwys timau 

rhanbarthol am y tro cyntaf o RhCT a Merthyr Tudful.  Bellach 

ceir cyfleoedd tebyg mewn hybiau cymunedol, rhaglenni i 

bobl ag anableddau dysgu, mewn canolfannau cymuned a 

lleoliadau hamdden/diwylliannol ac mewn lleoliadau gofal 

annibynnol.  

Cynhaliwyd cyfres o weithdai hefyd gyda myfyrwyr gofal 

cymdeithasol Coleg Penybont, sy'n cefnogi gwaith seiliedig ar weithgareddau gydag oedolion hŷn, gan 

gynnwys y rhaglen Olympage.   

Er mwyn cefnogi'r rhai sy'n cymryd rhan yn y rhaglen Hên a Heini, ceir adnodd 'Egnïol Adref' sy'n cynnwys 

tai chi, fideos ymarfer corff ar eich eistedd, traciwr gweithgarwch yn y cartref, camfesurydd a theraband. 

Mae 124 o gyfranogwyr wedi derbyn yr adnoddau hyn, ac mae pecynnau hefyd ar gael i rai sydd wedi'u 

hallgau'n ddigidol.   

Tai a Digartrefedd 

Yn ystod 2019-20, gwnaethom gamau breision tuag at gyflawni'r nodau allweddol yn ein Strategaeth 

Digartrefedd 2018-2022 a'r cynllun gweithredu dilynol. Er mwyn mynd i'r afael â thai a digartrefedd, mae 

angen ymateb aml-asiantaeth.  Mae'r Cyngor yn mabwysiadu ymagwedd ragweithiol gyda phartneriaid er 

mwyn mynd i'r afael â chysgu ar y stryd.  

Yn ystod y flwyddyn, mae'r datblygiadau wedi cynnwys:  

 sesiynau galw heibio mewn eglwysi lleol i rai sy'n cysgu ar y stryd, 

 5 awr y dydd o gefnogaeth i rai sy'n cysgu ar y stryd bob dydd Llun i ddydd Gwener 

 cyfarfodydd a rhannu gwybodaeth yn fynych â phartneriaid allweddol yn y trydydd sector 
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 creu MARAC penodol i gysgwyr ar y stryd sy'n agored i niwed, sy'n galluogi cymorth aml-

asianataeth i fynd i'r afael yn barhaus ag achosion o gysgu ar y stryd.  

Rydym yn parhau i weithio gyda'n partneriaid i ddarparu gwasanaethau a ariennir drwy'r Grant Cymorth 

Tai. Yn ystod 2019-20 dyfarnwyd contractau gennym i ganiatáu darpariaeth barhaus ar gyfer dau brosiect 

allweddol: 

 Dewis arall yn lle llety gwely a brecwast, llety addas gyda chymorth arbenigol i'r rhai yr ydym yn 
cynnig llety dros dro iddynt.  Mae'r unedau hyn yn sicrhau bod rhai sydd mewn llety dros dro yn cael 
cymorth i ddatblygu sgiliau byw'n annibynnol i'w helpu i gael llety hirdymor. Mae'r gwasanaeth yn 
sicrhau llai o ddibyniaeth ar lety Gwely a Brecwast anaddas.  

 Prosiect Kerrigan, yn darparu llety parhaus tymor hwy gyda chefnogaeth i rai ag anghenion lluosog 
a chymhleth.  Staff cymorth ar-safle 24/7 yn gweithio gydag unigolion i ddatblygu sgiliau byw'n 
annibynnol i'w helpu i symud ymlaen i lety annibynnol.  Mae'r prosiect hefyd yn darparu llety camu i 
lawr i rai ag anghenion cymorth lefel is a Lle ar Lawr, sy'n cynnig mynediad uniongyrchol i wasanaeth 
llety fesul noson i'r rhai a fyddai fel arall yn cysgu ar y stryd.  

 
Yn sgil ceisiadau llwyddiannus am gyllid o Gronfa Arloesi Digartrefedd Ieuenctid Llywodraeth Cymru, ceir 

cyllid ychwanegol sy'n galluogi datblygu prosiect ieuenctid Tai yn Gyntaf (mewn partneriaeth â Caer Las) 

a Chanolfan Asesu (mewn partneriaeth â Llamau).  Mae'r ddau brosiect wedi cynyddu ein darpariaeth i 

bobl ifanc sy'n eu cael eu hunain yn ddigartref. 

Rhoesom un pwynt cyswllt ar waith, Porth Cymorth Tai, i rai sy'n ystyried cyrchu neu gyfeirio i wasanaethau 

cymorth tai.  Gwnaethom wella galluoedd ar-lein gyda lansiad ein system rheoli achosion newydd, ‘Housing 

Jigsaw’ sy'n caniatáu i bobl wneud cais am dai trwy wefan BCBC.  

Parhawyd â'n gwaith gyda'r Swyddfa Gartref a Llywodraeth Cymru i gefnogi Cynllun Adleoli Ffoaduriaid o 

Syria. Croesawyd pedwar teulu ychwanegol i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy gydol 2019-20.    

 

 

Astudiaeth Achos - Tai yn Gyntaf  

Mae ein gwasanaeth Tai yn Gyntaf a ddarperir mewn partneriaeth â Caer Las, yn darparu cymorth 
amgen, gan anelu i dorri'r cylch digartrefedd ymhlith y cysgwyr stryd mwyaf cymhleth sydd yn fwyaf 
caeth i'w sefyllfa. Roedd 'Paul' (enw ffug) yn un o'r unigolion cyntaf a gefnogwyd drwy'r prosiect. 
 
Roedd Paul yn cysgu ar y stryd ac roedd ganddo broblemau dibyniaeth ar alcohol. Roedd wedi cael 

ei droi allan o amryw o leoliadau mewn llety dros dro, nid oedd erioed wedi gallu cynnal tenantiaeth, 

ac roedd ei berthynas â'i deulu a'i ffrindiau wedi torri i lawr. Cyflawnodd Tai yn Gyntaf waith cyn 

tenantiaeth, a oedd yn cynnwys meithrin perthynas â Paul ac ymdrin â'i bryderon ynghylch ei allu i 

gadw to uwch ei ben.  Ar ôl dau fis neilltuwyd eiddo i Paul drwy'r grŵp llywio Tai yn Gyntaf.  Cafodd 

Paul gefnogaeth i wneud pethau drosto ei hun, gan gynnwys sefydlu taliadau ar gyfer cyfleustodau, 

cael dodrefn ac addurno'r tŷ er mwyn iddo deimlo fel 'adref'.  

Mae Paul bellach wedi bod yn byw yn ei eiddo ers tua 9 mis, ac yn derbyn llai o gymorth, ar ôl ennill 

profiad a hyder i reoli ei denantiaeth ei hun. Yn unol ag egwyddorion Tai yn Gyntaf, fodd bynnag, nid 

yw'r prosiectau yn ystyried dirwyn cymorth Paul i ben yn llwyr nes y gellir bod yn gwbl hyderus bod ei 

holl anghenion cymorth wedi'u bodloni.  
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Eiddo gwag 

Mae eiddo gwag yn adnodd sy'n cael ei wastraffu ac mae'n creu llawer o effeithiau negyddol, y gellir eu 

rhannu o dan dri phennawd: 

 cymdeithasol, fel trosedd, gan gynnwys tanau bwriadol, graffiti, sgwatio, yn ogystal â lleihau hyder y 

cyhoedd yn yr ardal neu yn y Cyngor 

 amgylcheddol, gan gynnwys pla cnofilod, tipio anghyfreithlon, strwythurau peryglus, a chreu argraff 

wael o'r ardal 

 economaidd, fel costau atgyweirio, mwy o faich ar adnoddau Cynghorau, dibrisio eiddo, atal 
buddsoddiad 
 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi datblygu llawer o offer ac ymagweddau i roi 

anogaeth i ddefnyddio cartrefi gwag o'r newydd. Roedd hyn yn cynnwys cael gwared â'r gostyngiad o 50% 

i'r dreth gyngor ar gyfer eiddo sydd yn wag am chwe mis neu fwy, yn ogystal â buddsoddi mewn arian grant 

a benthyciadau i gefnogi perchnogion eiddo gwag. Yn ystod 2019-20, cafodd tri deg pedwar eiddo eu 

hadnewyddu, gan greu 20 o gartrefi ychwanegol.  

Yn fwyaf diweddar, gwnaethom ymrwymo i gytundeb lefel gwasanaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol 

Rhondda Cynon Taf er mwyn caniatáu iddo gyflwyno cynllun benthyciadau ar gyfer eiddo gwag mewn 

ardaloedd gwledig cymwys yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.  Ariennir y cynllun benthyciadau drwy grant cartrefi 

gwag Tasglu'r Cymoedd.   Nod y cynllun yw cefnogi ardaloedd y cymoedd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, gan 

helpu i adfywio cymunedau, a rhoi dewis a llety addas i drigolion.  
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Amcan Llesiant 3 

Defnydd doethach o adnoddau   

Pam dewis yr amcan hwn? 

Dros y cyfnod o 2018-19 i 2021-22, mae disgwyl i’r cyngor gyflwyno gostyngiadau o oddeutu £32.6 miliwn 
i'r gyllideb gylchol. Ar gyfer 2019-20, ein gostyngiad targed ar gyfer y gyllideb oedd £7.621 miliwn ac fel 
mewn blynyddoedd blaenorol, rydym yn dal i fod yn ymrwymedig i ganfod o leiaf 50% o’r gostyngiadau hyn 
drwy ddefnyddio adnoddau’n ddoethach, a chyfyngu i’r eithaf ar unrhyw ostyngiadau mewn gwasanaethau.  
Wrth i'r cyni barhau, mae gostwng y gyllideb ymhellach yn troi'n fwyfwy anodd bob blwyddyn. Eleni, fodd 
bynnag, gwnaethom barhau i geisio canfod ffyrdd o weithio fyddai'n arbed arian, yn bennaf drwy wneud 
defnydd doethach o'n hadnoddau, gan gynnwys ein pobl a'n hadeiladau, a gwneud y mwyaf o'r asedau yr 
ydym yn eu cadw.  
 

Beth ydym ni am ei 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 drwy ailddylunio ein systemau a’n 

prosesau.  

3. Cydweithio i wneud y gorau o asedau cyhoeddus. 

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

 

Rhaglenni Allweddol  

O dan yr amcan hwn, ceir tair rhaglen allweddol i helpu i gyrraedd ein nodau a chyflawni 

gwelliannau mewn llesiant: 

 
Rhaglen Trawsnewid Digidol  
Mae'r rhaglen hon yn anelu i newid y ffordd yr ydym yn gweithredu i alluogi cwsmeriaid i gyrchu 
gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau ar-lein. 
 
Rhesymoli Stad y cyngor  
Nod y rhaglen hon yw gwaredu asedau, trosglwyddo asedau i gymunedau eu rheoli a gwneud y gorau o’r 
asedau y byddwn yn eu cadw.   
 
Rhaglen Moderneiddio Ysgolion –  
Mae'r rhaglen hon yn buddsoddi mewn cyfundrefn addysg gynaliadwy mewn adeiladau ysgolion sy’n 
lleihau costau a'u hôl troed carbon 
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Sut oedd ein perfformiad? 

Mesurau Perfformiad 
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. 

Nod - Cyflawni’r gostyngiadau yn y gyllideb a nodir yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 

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

Gwir. 
2018-

19 

Targed 
2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartaledd 

Cymru 

Canran y gostyngiadau cyllidebol a 

gyflawnwyd    (Uwch)  
91.7% 100% 89.4% Amh. Amh. 

Ni chyflawnodd yr holl fesurau arbed a weithredwyd arbedion dros flwyddyn lawn, am eu bod wedi cael eu 
gweithredu ar ôl i'r cyfnod ariannol ddechrau. Ni lwyddodd rhai mesurau i wireddu cymaint o arbedion ag a 
ragwelwyd, ond dangosai alldro cyffredinol y gyllideb danwariant oherwydd arbedion mewn meysydd eraill.  

Nod - Gwella effeithlonrwydd gwasanaethau a mynediad atynt drwy ailddylunio ein systemau a’n 

prosesau  

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

Gwir. 
2018-19 

Targed 
2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartaledd 

Cymru 

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

5 3 2  Amh. 

Cafodd cymwysiadau trafnidiaeth ysgol a'r datrysiad Housing Jigsaw eu rhoi ar-lein.  Cwblhawyd llawer o 
waith i gyflunio, sefydlu a phrofi'r offeryn adrodd ar-lein, gan anelu i droi'n fyw ym mis Mawrth.  Oherwydd y 
problemau a gododd yn sgil Covid-19, ni lwyddwyd i wneud hynny, ond byddwn yn edrych eto ar hyn ryw 
bryd yn y dyfodol. 

Nod - Cydweithio i wneud y mwyaf o asedau cyhoeddus 

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

Gwir. 
2018-19 

Targed 
2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartaledd 

Cymru 

Canran y capasiti lleoedd gwag dros ben mewn 

a) ysgolion cynradd 

b) ysgolion uwchradd 

(Is) 

a) 4.89% 10% 9.36%  Amh. 

b) 22.01% 18% 20.65% 
 Amh. 

Yn sgil newidiadau demograffig a newidiadau i'r defnydd o ofod, mae nifer y lleoedd dros ben yn y sector 
uwchradd wedi gostwng. 

Cyrraedd y targed ar gyfer derbyniadau 

cyfalaf (Uwch) 

£1,821 

miliwn 

£2.8 

miliwn 
£794,000 Amh. Amh. 

Gohiriwyd gwerthu Ysgol Bryn Castell yn sgil Covid-19, ond cyfnewidiwyd contractau a bydd y £2.6 miliwn o'r 
gwerthiant yn cael ei dderbyn yn 2020/21. 

Canran yr arbedion o £500k a gynlluniwyd 

i'r gyllideb a gyflawnwyd drwy weithredu'r 

model Landlord Corfforaethol.  (Uwch) 

Newydd ar 
gyfer 

2019-20 
100% 95% 

Newydd ar 
gyfer 2019-

20 

 
Amh. 

O fewn y ffigurau cyllid diwedd blwyddyn, ysgwyddodd y gwasanaeth gostau ychwanegol o oddeutu 
£300,000. a oedd yn hysbys, ond heb eu cynnwys yn y gyllideb.  Mae hyn heb ystyried effaith ychwanegol 
Covid-19. 



 

 

36 

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

Gwir. 
2018-19 

Targed 
2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartaledd 

Cymru 

Canran adeiladau gweithredol CBSPO a 

sicrhaodd gydymffurfiaeth statudol lawn 

(Uwch) 

Newydd ar 
gyfer 2019-

20 
100% 54.6% 

Newydd ar 
gyfer 2019-

20 

 
Amh. 

Mae cydymffurfiaeth yn is na'r targed.  Mae hyn am ein bod wedi cynyddu'r gyfundrefn profi cydymffurfiaeth i 
gynnwys 3000+ o eitemau ychwanegol ar draws yr ystâd.  Mae hyn wedi effeithio ar y perfformiad canrannol 
cyffredinol. Cawsom broblemau hefyd yn gysylltiedig ag ardystio allanol.   Effeithiodd cyfnod clo Covid-19 ar 
allu contractwyr i ddarparu tystysgrifau ar gyfer y cyfnod Ionawr-Mawrth, yn ogystal â'r gallu i gynnal rhai 
arolygon yr oedd yn brys eu cynnal yn ystod mis Mawrth. Cymerwyd camau i wella perfformiad contractwyr er 
mwyn sicrhau a chynnal cydymffurfiaeth lawn. 

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

18.98% 6.46% 28.83%  

 

Amh. 

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

£29,028 £25,000 £30,000  Amh. 

 

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) 

Gwir. 
2018-19 

Targed 
2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartaledd 

Cymru 

Nifer y staff sy'n manteisio ar wiriadau iechyd 

yn y gwaith (Uwch) 

Newydd 

ar gyfer 

2019-20 

Gosod 

llinell 

sylfaen 

169 

Newydd ar 

gyfer 2019-

20 

Amh. 

Canran y cyflogeion sy’n cwblhau modiwlau 

e-ddysgu(Uwch) 
54.1% 25% 40.02%  Amh. 

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

48,701 41,444 82,422 
 

Amh. 

Nifer y cyfranogwyr yn yr arolwg staff  
(Uwch) 

1291 1356 1150  Amh. 

Darparwyd yr arolwg i 3,054 o staff (heblaw staff mewn ysgolion) yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar bapur ac ar-
lein. Cyhoeddwyd nodynnau atgoffa hefyd.  Er gwaethaf hynny, cwblhaodd llai o staff yr arolwg eleni. Er y bu 
gostyngiad bach yn nifer y cyfranogwyr, gwelir bod yr ymatebion ar y cyfan yn fwy cadarnhaol yn 2020 o 
gymharu â 2018 wrth gymharu'r cwestiynau olrhain.  

Cyfran y staff a adroddodd drwy'r arolwg eu 

bod yn cytuno neu'n cytuno'n gryf â'r 

datganiadau: (Uwch) 

 

a) Rwy'n teimlo bod pob adran yn gweithio 
tuag at yr un nod cyffredin 

a) 35% 36% 37% 
 Amh. 

b) Rwy'n fodlon â CBSPO fel cyflogwr b) 59% 60% 66% 
 Amh. 

c) Mae gweithio yma yn gwneud i mi fod eisiau 

perfformio hyd eithaf fy ngallu 
c) 69% 70% 74% 

 
Amh. 

d) Rwy'n teimlo bod CBSPO yn gwerthfawrogi 

syniadau a barn ei weithwyr 
d) 31% 32% 39% 

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

Gwir. 
2018-19 

Targed 
2019-20 

Gwir. 
2019-20 
a CAG 

Tuedd 
Cyfartaledd 

Cymru 

e) Ydych chi'n meddwl bod cyfleoedd am 

gyfathrebu dwy ffordd i drafod a chodi 

syniadau a phroblemau? 

e) 59% 60% 72% 
 Amh. 

 

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. Cyflawnwyd deg ymrwymiad yn llawn ac o fewn y gyllideb, felly asesir ein perfformiad yn wyrdd. 

Barnwyd bod tri ymrwymiad yn ambr, gan na wnaethom gyflawni'r hyn a gynlluniwyd yn llawn, ac aseswyd 

un ymrwymiad yn goch gan na wnaethom gwblhau'r camau a gynlluniwyd yn llawn.  Ni wnaethom gyflawni 

popeth yr oeddem wedi anelu i'w gyflawni wrth resymoli ystâd y Cyngor, a bu oedi wrth farchnata safle 

Waterton ac wrth fwrw ymlaen â strategaethau ymadael i leihau ein hystâd weinyddol ymhellach.   Ni 

wnaethom gyflawni'r gostyngiadau a gynlluniwyd gennym i'r gyllideb.  Serch hynny, llwyddwyd i wireddu'r 

arbedion yn llawn drwy gadw swyddi'n wag a sicrhau arbedion mewn mannau eraill. Gan hynny gwnaethom 

ein hasesu ein hunain yn ambr.  Ni wnaethom unrhyw gynnydd mewn perthynas ag ehangu darpariaeth 

gofal plant cyfrwng Cymraeg yn rhan o'r rhaglen moderneiddio ysgolion, felly gwnaethom ein hasesu ein 

hunain yn goch.   

 

Rhaglen Trawsnewid Digidol 
 
Mae’r rhaglen Trawsnewid Digidol yn canolbwyntio ar ddinasyddion.  Gwnaethom wrando ar yr adborth 

cychwynnol o'r ymgynghoriad ar gyllideb 2015, sef bod 87% o'r dinasyddion am gael mwy o wasanaethau 

cyngor ar-lein, yn ogystal â'r ymgynghoriad ar gyllideb 2019, lle dywedodd 70% o ymatebwyr y byddent yn 

cefnogi troi gwasanaethau'n ddigidol.  

Mae ffwythiannau newydd, modern hefyd y bodloni'r galw o blith mwy nag 85% o'n dinasyddion a 

chanddynt fynediad i'r rhyngrwyd, ac y mae'n well ganddynt gyfleustra trafodion ar-lein (Y Swyddfa 

Ystadegau Gwladol).  

Yn 2018, lansiwyd llwyfan ddigidol sengl newydd (Fy Nghyfrif) i ddinasyddion ryngweithio â ni ar-lein 

ynghylch gwasanaethau allweddol.  Ers lansio'r llwyfan mae dros 36,000 wedi cofrestru i gael cyfrif ar-lein, 

gyda mwy na 16,000 o bobl yn cofrestru i dalu'r dreth gyngor ar-lein a thro 11,000 yn tanysgrifio i dderbyn 

e-Filiau gan arbed costau papur, postio a phecynnu. 

Yn 2019-20, cawsom 14,000 o geisiadau ar-lein am amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys y dreth 

gyngor, budd-dal tai, derbyniadau ysgol a thrafnidiaeth i'r ysgol. Yn ogystal â hyn, defnyddiodd trigolion Fy 

Nghyfrif i wneud 26,286 o daliadau.  

Mae darparu mwy o wasanaethau ar-lein a datrysiadau hunanwasanaeth yn ein galluogi i archwilio 

cyfleoedd i symleiddio ac awtomeiddio prosesau a gynhelir â llaw ar hyn o bryd, a hefyd yn ein helpu i 

arbed arian.  Cwblhawyd gwaith i ganoli ac awtomeiddio taliadau cyfleustodau yn ystod y flwyddyn, a 

arweiniodd at leihau costau trafodion a thaliadau taliadau hwyr. Gwnaed gwaith sylweddol hefyd i 

awtomeiddio taliadau i gredydwyr. 

Lansiwyd ein sgyrsfot newydd, "Oggie", ym mis Awst 2019 i wella'r profiad o wasanaethau cwsmeriaid, ac 

i leihau maint y cysylltiadau ar sianelau eraill traddodiadol ee, dros y ffôn, wyneb yn wyneb ac e-bost.  Mae'r 

sgyrsfot yn ymdrin ag ymholiadau mwy arferol gan gwsmeriaid, a chan ei fod ar gael 24/7/365, mae'n 
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galluogi'r dinesydd i gysylltu â ni y tu hwnt i oriau gwaith arferol.  Ers lansio Oggie, ,mae 9,956 o sgyrsiau 

wedi cael eu cynnal ar-lein.   

Tua diwedd mis Ionawr 2020, cyhoeddwyd hefyd mai ni oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i lansio 

system newydd ar-lein i bobl sydd angen cymorth yn gysylltiedig â thai.  Mae'r system, a elwir yn "Housing 

Jigsaw", yn galluogi pobl i gofrestru am wasanaethau digartrefedd neu i ymuno â'r gofrestr tai.  Mae pob 

achos unigol ar gael ar-lein, sy'n cael gwared â'r oedi a gafwyd yn flaenorol yn gysylltiedig â cheisiadau a 

phenderfyniadau ynghylch tai.  Drwy gynnwys ein partneriaid tai ar y daith hon, bydd y cwsmer yn derbyn 

ymateb cyflymach a dull mwy effeithlon o ddatrys ei anghenion tai. Ers lansio'r system, mae dros 1,017 o 

drafodion wedi cael eu cynnal ar-lein sydd hefyd wedi ein helpu i ostwng costau trafodion, yn ogystal â 

chostau argraffu a phostio.   

Mae gwaith i ganoli ac awtomeiddio taliadau am gyfleustodau wedi lleihau nifer y biliau cyfleustodau a delir 

bob blwyddyn o oddeutu 2,860 i 28, hy, telir un anfoneb fisol am drydan a nwy ac un anfoneb bob chwarter 

am ddŵr. Mae gan adrannau unigol hefyd fynediad at borth ar-lein i weld eu hanfoneb cyfleustodau unigol, 

ac i fonitro eu defnydd o ynni yn ystod y flwyddyn.  

Cafwyd peth cynnydd da o ran gweithredu ffwythiannau newydd yn iTrent, ein system AD, er mwyn 

symleiddio prosesau rheoli allweddol. Fodd bynnag, ceir uchelgais i asesu ffwythiannau pellach fydd o fudd 

i'n staff a rheolwyr, a bydd gwaith yn parhau yn ystod 2020-21. 

Mae gwaith hefyd wedi parhau i ddatblygu gwefan gorfforaethol y Cyngor.  Yn dilyn adolygiad annibynnol 

o hygyrchedd, cafodd gwefan y Cyngor ei henwi fel y wefan fwyaf hygyrch yng Nghymru i bobl anabl ar 

gyfer ail chwarter 2020. Dyluniwyd y wefan i fodloni lefel 'AA' - safon fyd-eang ar gyfer gwefannau sy'n 

anelu i sicrhau bod tudalennau mor hygyrch ag sy'n bosibl.  Mae gwefan y Cyngor yn cynnwys nodweddion 

arloesol fel meddalwedd arbenigol sy'n darllen testun tudalennau gwe i helpu pobl ddall, neu i wneud testun 

yn ddarllenadwy i bobl â dyslecsia neu ADHD. Gan hynny enillodd y wefan ganlyniad cyffredinol o 8/10, 

gan olygu ei bod ymhlith cyn lleied â 17 y cant o wefannau holl Gynghorau'r DU a sgoriodd saith neu fwy.  

Ar ddechrau cyfnod clo Covid-19, roedd hi'n amlwg bod gwasanaethau digidol wedi galluogi dinasyddion i 

barhau i ymgysylltu â ni, am ein bod wedi gweld newid tuag at y sianel ddigidol. Y bwriad yw dysgu o'r 

cyfnod clo, asesu'r posibiliadau a'r cyfleoedd sy'n deillio o'r 'normal newydd' drwy hyrwyddo gwasanaethau 

digidol ymhellach a chyflwyno dulliau mwy arloesol o weithio a gwasanaethu ein cymunedau. 

 
Rhesymoli Stad y Cyngor 
 
Model Landlord Corfforaethol  

Gwnaethom barhau i ddatblygu ymagwedd fwy masnachol at asedau a gwasanaethau eiddo'r Cyngor.  

Cafodd ein model gweithredu Landlord Corfforaethol ei roi ar waith yn llawn. Yn ystod 2019-20, gwelsom 

gynnydd mawr mewn cynhyrchiant ac yn swm y gwaith a gyflawnwyd. Bydd hyn yn parhau i wella wrth i 

arolygon cyflwr llawn gael eu cwblhau ac wrth newid o waith trwsio ymatebol i waith cynnal a chadw ataliol 

sydd wedi'i gynllunio drwy 2020-21. 

Cynhaliwyd adolygiad o'r portffolio o eiddo masnachol, a fydd yn helpu i lywio datblygiad strategaeth ar 

gyefr y dyfodol i ddarparu llety'n seiliedig ar y cyflenwad a'r galw o hyn allan. Nid yw effaith lawn Covid-19 

yn hysbys eto, ond rydym yn cydnabod bod pwysau sylweddol o flaen y portffolio llety. Wrth inni goleddu 

trefniadau i weithio gartref, mae'n debygol y bydd angen inni edrych ar gyfleoedd i reymoli'r ystâd weinyddol 

ymhellach, a bydd y gwaith hwn yn parhau yn ystod 2020-21. 
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Gwaredu asedau 
 
Fel Cyngor, mae gennym oddeutu 950 o asedau a chanddynt werth o oddeutu £454  miliwn, a chyllideb o 

£14.6 miliwn bob blwyddyn.  Mae angen inni sicrhau ein bod yn gwaredu asedau yn y dull mwyaf effeithiol 

pan nad oes eu hangen mwyach, a bod yr asedau yr ydym yn parhau i'w dal yn cael eu defnyddio mewn 

modd effeithiol ac effeithlon.  

Rydym yn parhau i resymoli ystâd weinyddol y Cyngor, yn enwedig yr ystâd sydd ar brydles. Yn ystod 

2019, parhaodd gwaith ar strategaethau ymadael ar gyfer rhai o'r adeiladau sydd gennym ar brydles. Yn 

rhan o hyn, llwyddwyd i ryddhau Gwarchodfa Natur Cynffig. Bwriedir rhyddhau Sunnyside House yn 

nhymor y gwanwyn 2021. 

Oherwydd effaith Covid-19 gohiriwyd gwerthu Ysgol Bryn Castell, gan olygu na chyrhaeddwyd y targed o 

£2.8 miliwn o dderbyniadau cyfalaf ar gyfer 2019-20.  Gwireddwyd derbyniadau cyfalaf o £794,000 a 

chyfnewidiwyd contractau ar gyfer gwerthiant Ysgol Bryn Castell.  Bydd y gwerthiant yn cael ei gwblhau yn 

2020-21.  Rydym yn parhau i fod ar y trywydd iawn i gyrraedd targed uwch ein rhaglen warediadau o £21 

miliwn mewn derbyniadau cyfalaf erbyn 2020-21. 

Parhaodd y buddsoddiad hefyd yn 2019-20.  Drwy gyllid grant, bu modd cwblhau ailddatblygiad caffi Rest 

Bay a'r ganolfan chwaraeon dŵr ym Morthcawl.  Sicrhawyd cyllid ar gyfer yr Hybiau Menter a datblygu 

unedau i fusnesau newydd yn Village Farm, a byddwn yn symud ymlaen â hyn yn 2020-21.   

Yn Waterton, mae ein safle depo ynghyd â thir cyffiniol, yn cael eu hyrwyddo fel cyfle adfywio cynhwysfawr 

o dan yr enw Parc Afon Ewenni. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gyda'r tirfeddianwyr cyfagos i sicrhau 

bod y cynllun yn cadw ei statws fel safle wedi'i ddyrannu yn y Cynllun Datblygu Lleol sy'n dod i'r amlwg.  

Bydd y gwaith hwn yn parhau drwy gydol 2020-2021. Mae opsiynau ailddatblygu i gadw rhan o'r safle i 

ailddatblygu depo neu ysgol newydd yn cael eu hadolygu, a byddwn yn bwrw ymlaen a'r rheiny yn ystod 

2020-21.  Gellir marchnata'r safle ar ôl cwblhau'r rhain yn derfynol. 

Ynni 

Gwnaethom barhau i ymgysylltu, cyfathrebu a hyfforddi yn gysylltiedig â mentrau arbed ynni a charbon 

drwy'r holl Gyngor. Cynhaliom archwiliadau ynni i nodi, mesur a blaenoriaethu cyfleoedd i arbed ynni o 

fewn ein hadeiladau. Rhoesom ystyriaeth weithredol hefyd i gynyddu'r defnydd o dechnolegau ynni 

adnewyddadwy er mwyn lleihau'r ddibyniaeth ar danwydd ffosil.  

Yn gynnar yn 2018, cymeradwywyd cyllid cyfalaf er mwyn darparu gwelliannau effeithlonrwydd ynni mewn 

adeiladau sy'n eiddo i'r Cyngor, yn rhan o raglen fuddsoddi uchelgeisiol gwerth £1.3 miliwn.  Cynigiodd 

Llywodraeth Cymru arolygon am ddim gan yr Ymddiriedolaeth Garbon er mwyn ymchwilio i gyfleoedd 

posibl i arbed ynni. Mae'r mesurau arbed ynni yn cynnwys goleuadau LED, inswleiddio pibellau, 

rheolyddion System Rheoli Adeilad neu systemau PV solar, ymhlith eraill.  Yn dilyn adolygiad o'r opsiynau, 

dewiswyd fframwaith Re:fit - menter ar y cyd rhwng Trysorlys EM a'r Gymdeithas Llywodraeth Leol, sy'n 

arbenigo mewn darparu prosiectau ôl-osod ar adeiladau'r sector cyhoeddus.  

Cafodd 19 o adeiladau eu cynnwys ar y rhestr fer, o'r deg ar hugain a nodwyd yn wreiddiol, a dechreuwyd 

ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ystod y flwyddyn. Cafodd cynllun o'r prosiect ei ddatblygu a chwblhawyd y 

broses gaffael yn gynnar yn 2020. Mae proses arfarnu lefel uchel wedi cychwyn ar yr adeiladau dethol, y 

mae un ar bymtheg ohonynt yn ysgolion.  Mae'r Cyngor yn anelu i sicrhau gostyngiad o £162,000 mewn 

biliau ynni blynyddol, ac oddeutu 258 o dunelli o garbon deuocsid.  Drwy'r buddsoddiad hwn, rydym yn 

parhau â'n hymdrech i ostwng carbon net i sero, ac i leihau allyriadau carbon a gynhyrchir drwy ein 

gweithgareddau a'n hasedau ein hunain hyd yr eithaf. Bydd gwaith yn dechrau yn nhymor yr haf 2021, a 

disgwylir y bydd yn parhau am 12-18 mis. 
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Yn fuan yn 2020, dechreuwyd arbrawf mewn pum ysgol i leihau'r defnydd o nwy drwy ddefnyddio 

ychwanegyn yn y system wresogi. Dangosai canlyniad yr arbrawf ostyngiad cyfartalog o 10% yn y defnydd 

o nwy. 

Gwnaethom gyfnewid pedwar fan diesel am bedwar cerbyd trydan yn rhan o beilot i leihau costau rhedeg 

a chynnal cerbydau a'n hôl troed carbon.  Yn dilyn llwyddiant y peilot, gosodwyd wyth pwynt gwefru 

cerbydau yn Llys y Gigfran. Bydd y seilwaith newydd hwn yn golygu bod modd ehangu'r defnydd o 

gerbydau trydan o fewn y Cyngor.  

Dyfarnwyd cyllid yn 2019 i ôl-osod y system Gwresogi Aer ac Aerdymheru bresennol a system oleuadau 

yn Llys y Gigfran. Disgwylir i'r system newydd arbed £10,000 y flwyddyn mewn costau ynni, ac arbed tua 

38 tunnell o allyriadau carbon ynghyd â gwella'r amgylchedd gwaith.  Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau 

erbyn diwedd 2021. 

 

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion 

Parhaodd ein rhaglen flaenllaw ar gyfer moderneiddio ysgolion i weithio tuag at ddarparu cyfleusterau 

addysgol newydd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y bwriedir iddynt gefnogi dysgu ac addysgu 

yn yr 21ain ganrif.   Y rhaglen moderneiddio ysgolion yw ein buddsoddiad mwyaf o hyd, gan fod mwy na 

£68.2 miliwn o gyllid i gael ei neilltuo ar gyfer y cam nesaf. Rydym yn bwriadu adeiladu pedair ysgol gynradd 

effeithlon a chynaliadwy ac un ysgol arbennig dros y pump i saith mlynedd nesaf yn rhan o Raglen Ysgolion 

a Cholegau yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru. Drwy wneud hynny byddwn yn sicrhau bod 

digon o lefydd ar gael i ddisgyblion ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.   

Mae'r gwaith arfarnu opsiynau'n gysylltiedig â phrosiectau'r ysgolion cynradd wedi dod i ben, a 

chymeradwywyd ym mis Ionawr 2020 y dylid bwrw ymlaen ag astudiaethau dichonoldeb yn gysylltiedig â 

phob un o'r prosiectau ysgol gynradd. Mae astudiaethau dichonoldeb ar y gweill a byddant yn cael eu 

cwblhau yn 2020/2021. Effeithiodd Covid-19 ar raglenni, ac ni fu modd cynnal peth o'r gwaith a gynlluniwyd 

yn gysylltiedig ag arolygon. Er gwaethaf hyn, bydd canlyniadau'r astudiaethau'n cael eu hadrodd gerbron 

y Cabinet 2020/2021 a phenderfyniad yn cael ei wneud ynghylch y ffordd orau ymlaen ar gyfer pob un o'r 

cynlluniau.  

Mae gwaith arfarnu opsiynau'n gysylltiedig â'r ysgol arbennig yn parhau hyd 2020-21. Yn amodol ar 

sicrhau'r gymeradwyaeth angenrheidiol, bydd gwaith i adeiladu dwy ysgol gynradd a'r ysgol arbennig yn 

cael ei ariannu drwy gyfalaf gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru. Ariennir y ddwy ysgol gynradd arall drwy 

gyllid Model Buddsoddi Cydfuddiannol newydd Llywodraeth Cymru, lle bydd partneriaid preifat yn adeiladu 

a chynnal ysgolion yn gyfnewid am ffi, gan dalu'r gost o adeiladu, cynnal a chadw a chyllido'r prosiect. Ar 

ddiwedd cyfnod penodol, bydd yr adeiladau'n troi'n asedau sy'n eiddo i'r Cyngor.  

Mae gwaith i godi adeilad newydd yr Hyb Dwyreiniol yn Ysgol Brynteg, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, 

wedi dechrau ers tro. Bydd yr Hyb yn galluogi cydweithio effeithiol rhwng staff Cymorth Cynnar, Diogelu, 

aml-asiantaeth a chydwasanaethau, gan gefnogi teuluoedd a dysgwyr yng nghalon y gymuned y maent yn 

ei gwasanaethu.  Bydd yr adeilad yn barod i'w feddiannu yn hydref 2020. 

Mae'r Cyngor yn parhau i weithio gyda chontractwyr er mwyn sicrhau'r budd mwyaf posibl i'r gymuned. 

Drwy ein prosiectau adeiladu, rydym yn ceisio sicrhau bod cynlluniau'n cyflawni o ran recriwtio a 

hyfforddiant wedi'i dargedu, prentisiaethau, profiad gwaith ac ymgysylltu â disgyblion, gan dynnu sylw at 

gyfleoedd am swydd yn y dyfodol yn gysylltiedig â gyrfa yn y diwydiant adeiladu.  

Parhaodd cynnydd y gwaith datblygu yn gysylltiedig â rhaglen gyfalaf Cymraeg 2050 o ran ehangu 

darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg, ond mae argyfwng Covid-19 wedi effeithio ar hyn. Bydd y gwaith 

yn parhau hyd 2020-21 i ddatblygu cynlluniau i nodi darparwyr gofal plant a fydd yn defnyddio'r gofod a 
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ddatblygwyd hyd yma i gynnig gofal plant yn y cymunedau a nodwyd (Betws, Bro Ogwr, Porthcawl a Thref 

Pen-y-bont ar Ogwr).  

Yn nhymor y gwanwyn 2020, agorwyd canolfan adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg yn YGG Calon y 

Cymoedd. Mae'r ddarpariaeth yn galluogi plant ifanc â diagnosis anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth 

(ASD) i dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
NEWID CORFFORAETHOL  
 

Er na chafodd hyn ei nodi 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 sicrhau gostyngiadau cyllidebol, datblygu diwylliant a sgiliau mewn 

sefydliad sy'n newid a gwneud y gorau o'n gwariant ar nwyddau a gwasanaethau drwy gaffael. Nodir y 

camau a gymerwyd gennym isod: 

Gostyngiadau i'r gyllideb a’n Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (SATC)  
 
Wrth ddatblygu ein SATC, byddwn yn ystyried sawl senario cyllido wahanol, ac yn anelu i daro cydbwysedd 

rhwng buddsoddi a mesurau ataliol a chostau ymateb i sefyllfaoedd annisgwyl o fewn y gwasanaethau 

statudol. Hefyd, rydym anelu i sicrhau y bydd yr arbedion mwyaf yn cael eu creu drwy ddefnyddio 

adnoddau’n ddoethach gan gyfyngu i’r eithaf ar ostyngiadau i wasanaethau rheng-flaen.  Mae pob cynnig 

i leihau cyllideb yn cael ei bwysoli o ran yr effaith ar rannau eraill o'r Cyngor, ar y cyhoedd ac ar ein 

dyletswydd llesiant fel y'i nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  Os bydd torri’r gyllideb mewn 

un maes atal anstatudol yn cynyddu costau mewn maes arall, ni ystyrir hynny'n rheolaeth dda ar arian. Yn 

yr un modd, sicrheir gostyngiadau cyllidebol drwy ailfodelu darpariaeth gwasanaeth bresennol, a thrwy 

wneud gwasanaethau'n hunanddigonol yn hytrach na chael gwared ohonynt yn llwyr, i'w gwneud yn fwy 

cynaliadwy i'r dyfodol. 

Ochr yn ochr â hyn, ceir strategaeth gyfalaf wedi'i halinio â rhaglen gyfalaf 10 mlynedd, a strategaeth rheoli 

trysorlys, sy'n dangos sut mae'r Cyngor yn sicrhau bod ei holl gynlluniau cyfalaf, buddsoddi a benthyca yn 

ddarbodus a chynaliadwy. Bwriedir iddynt roi trosolwg lefel uchel o'r modd y mae gwariant cyfalaf, cyllid 

cyfalaf a gweithgarwch rheoli trysorlys yn cyfrannu at ddarparu gwasanaethau, ynghyd â throsolwg o'r 

modd y caiff risg gysylltiedig ei rheoli, ac o'r goblygiadau o ran cynaliadwyedd i'r dyfodol. Caiff y strategaeth 

cyfalaf ei monitro bob chwarter, gan gyflwyno adroddiadau gerbron y Cabinet a'r Cyngor. Caiff y rhaglen 

gyfalaf ei diweddaru'n unol â'r strategaeth a'i chymeradwyo bob chwarter gan y cyngor. 

O'r £7.621 miliwn o ostyngiadau cyllidebol sydd eu hangen ar gyfer 2019-20, gwnaethom gyflawni £6.815 

miliwn drwy wneud defnydd doethach o adnoddau, gan osgoi gostwng ansawdd neu leihau gwasanaethau.  

Roedd y rhain yn cynnwys y canlynol: 

 Datblygwyd tai gofal ychwanegol ymhellach gennym, gan arwain at £330,000 o arbedion,  

 Adolygiad pellach o gontractau partneriaeth HALO ac AWEN gan arwain at £150,000 o arbedion.  

 Gwireddwyd £111,000 o arbedion effeithlonrwydd pellach yn rhan o'r Cydwasanaethau Rheoleiddio. 

 Rhesymoli cyllidebau meddalwedd a chaledwedd ymhellach, gan arbed £200,000.  

 Ad-drefnu staff drwy'r holl gyngor, gan greu arbedion o fwy nag £1.4 miliwn, 

 Gwnaethom hefyd gyflwyno gostyngiad o £2.388 miliwn i'n cyllidebau corfforaethol, yn bennaf drwy 
ostwng ein hymrwymiad cyllido cyfalaf blynyddol ar sail adolygiad o bolisi, cael gwared â chyllid a 
neilltuwyd fel arian sefydlu a chyllid ychwanegol a gynhyrchwyd drwy godi'r Dreth Gyngor o'r 4.2% 
gwreiddiol i 4.5% yn 2018-19.   
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Ni wnaethom gyflawni ein harbedion yn llawn mewn perthynas â'r Ganolfan Adfer Deunyddiau ac Ynni 

(£475,000) na gorsaf fysus Pen-y-bont ar Ogwr (£45,000).  Rydym yn ystyried alinio'r gyllideb ar gyfer 

2020-21.  Rydym wedi bwrw ymlaen â'r arbedion yn gysylltiedig â chael gwared a chymhorthdal ar gyfer 

gwasanaethau bws (£62,000), llyfrgelloedd a chyfleusterau diwylliannol, er na chyflawnwyd yr arbedion 

hynny yn 2019-20, gan sicrhau'r arbedion yn llawn yn 2020-21.  Mae'r arbedion yn gysylltiedig â 

gweithredu'r polisi trafnidiaeth dysgwyr (£67,000) yn ddibynnol ar yr ymgynghoriad cyhoeddus a 

gynhaliwyd yn ddiweddar.  Mae'r Cyngor yn ymgynghori’n eang â dinasyddion ynghylch pob cynnig sy'n 

ymwneud â’r gyllideb fel rhan annatod o'i SATC, ac 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 

 

Gwnaeth y Cyngor gynnydd da o ran trawsnewid gwasanaethau a chyflwyno newidiadau trefniadol. Yn 

ystod 2019-20, parhaodd y trefniadau newydd ar gyfer ymgysylltu â'r staff a sefydlwyd yn 2018-19, gyda 

sesiynau ymsefydlu rheolaidd ar gyfer dechreuwyr newydd gyda’r Prif Weithredwr; sesiynau ymgysylltu 

agored ar gyfer staff gyda’r Prif Weithredwr a’r Arweinydd; a chynhaliwyd ail arolwg blynyddol o'r staff. Yn 

ystod y flwyddyn, canolbwyntiwyd yn gryf ar gynorthwyo rheolwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau rheoli, ac ar 

alluogi cyflogeion i ofalu am eu llesiant meddyliol drwy gyflwyno cyrsiau ymwybyddiaeth ofalgar.  

Gwnaethom barhau i gynnig y cyfleoedd dysgu a datblygu i staff fodloni anghenion gwasanaethau yn y 

dyfodol, drwy ddiweddaru'r wefan dysgu a datblygu gan alluogi cyflogeion i gyrchu neu ymrestru ar gyrsiau 

hyfforddi perthnasol. Drwy weithio gyda chydweithwyr o'r undebau llafur, sicrhawyd cyllid ar gyfer cyfleoedd 

hyfforddi â blaenoriaeth, drwy Gyllid Dysgu Undeb Cymru.   

Roedd cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gyfer cyfarwyddiaethau penodol yn cynnwys cyfarfodydd 

estynedig i reolwyr er mwyn sicrhau cyfathrebu agored ynghylch newidiadau deddfwriaethol a 

chorfforaethol. Parhawyd i gynnig cyfleoedd hyfforddi arweinwyr a rheolwyr i reolwyr canol. Symudwyd 

ymlaen â materion yn gysylltiedig â ffin y Byrddau Iechyd, a pharhau i archwilio cyfleoedd i weithio/hyfforddi 

ar draws ffiniau. Ceir gwerthfawrogiad eang ymhlith y staff o'r hyfforddiant sydd ar gael iddynt. Er bod yr 

adnoddau'n brin, llwyddwyd i gyflawni'r canlynol: 

 
Datblygu chwe modiwl e-ddysgu newydd: 

 Ymsefydlu Rheolwyr  

 GDPR  

 Modiwlau Colli Synhwyrau: Colli Golwg, Colli Clyw a Cholli Dau Synnwyr 

 Diogelu Plant ac Oedolion - Codi Ymwybyddiaeth 

 Canllaw E-Ymarfer Gofalwyr 

 Ymwybyddiaeth Traws 
 

Nifer y staff a gwblhaodd hyfforddiant 

 Gweithdai TG - 21 gweithdy wedi'u cynnal a 199 o gyflogeion yn bresennol 

 Hyfforddiant iechyd meddwl - 13 gweithdy wedi'u cynnal a 168 o gyflogeion yn bresennol 

 Nifer y cyrsiau e-ddysgu a gwblhawyd 2,040 

 Llyfrau gwaith a gwblhawyd 685 
 

Caffael 

 

Rydym yn gwario tua £170 miliwn yn flynyddol drwy gaffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith a brynir i 

mewn, a gall dylanwadu ar y modd y gwneir hynny gyfrannu'n allweddol at 'gynaliadwyedd a chydnerthedd'.  

Rydym yn gweithio tuag at egwyddorion yr economi gylchol er mwyn sicrhau trefniadau caffael cynaliadwy, 

sydd yn y pen draw yn tanategu'r saith nod llesiant o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
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2015. Byddwn yn ystyried 'costau oes gyfan' lle bydd arian yn cael ei wario mewn ffyrdd sy'n sicrhau budd 

ehangach ac yn ychwanegu gwerth, yn hytrach na'r llwybrau caffael traddodiadol lle dyfernir contractau'n 

seiliedig ar y pris isaf. Bydd ystyriaethau fel y defnydd o ynni a datgomisiynu ar ddiwedd oes, ffactorau 

ariannol ac amgylcheddol yn cael eu hystyried wrth ddyfarnu contractau. 

Byddwn yn parhau i ymgysylltu â busnesau yn ein cymunedau i gefnogi syniadau newydd ac arloesol.   Yn 

ogystal ag ystyried sut i integreiddio'r pum ffordd o weithio i'n strategaeth gaffael newydd, a sicrhau bod y 

strategaeth yn ei gwneud hi'n bosibl cyfrannu hyd yr eithaf at y nodau llesiant wrth gaffael, rydym yn edrych 

ar rai cynlluniau penodol. Rydym wedi ymuno â Siarter Dur y DU ac yn dal i ystyried datblygu model yr 

economi sylfaen. 

Yn rhan o’r strategaeth gaffael newydd, byddwn yn ystyried cydgynhyrchu gwasanaethau gyda’r sectorau 

cyhoeddus, preifat a chymunedol er mwyn helpu i lunio datrysiadau arloesol. Byddwn yn gweithio gyda 

chyflenwyr i adnabod y datrysiadau gorau i weddu i’n hanghenion.  Byddwn yn gweithio gydag eraill i 

ailadrodd arfer da. Bydd y strategaeth newydd hon 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. 

Ymgyngoriadau ac ymgysylltu drwy'r cyfryngau cymdeithasol 
 
Drwy gydol y flwyddyn buom yn cynnal amrywiaeth o ymgyngoriadau i ganfod eich barn a goleuo ein 
penderfyniadau. Cynhaliom arolygon ar-lein, sioeau teithiol ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 
grwpiau ffocws a gofyn i bobl gynnig sylwadau ar amryw o destunau drwy'r cyfryngau cymdeithasol.  Ceir 
rhagor o wybodaeth yn https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydraddoldeb-ac-
ymgysylltu/ymgynghoriadau/.    

Yn ystod 2019-20, gwnaethom gynnydd da yn erbyn ein nod o wella a hyrwyddo mecanweithiau i wella 

ymatebion i ymgyngoriadau ac i ymgysylltu â'r cyhoedd trwy'r cyfryngau cymdeithasol.  Defnyddiwyd 

amrywiaeth o ddulliau ymgysylltu drwy gydol y flwyddyn i wella cynhwysiant trigolion a chyfradd ymateb 

ymgyngoriadau.  Gwnaed cynnydd o ran darparu fersiynau hawdd eu darllen o ymgyngoriadau, lle bo'n 

briodol, hy, yr ymgynghoriad ar y gyllideb a'r ymgynghoriad ar y cynllun cydraddoldeb strategol. Crëwyd 

fersiynau ieuenctid hefyd ar gyfer yr ymgynghoriad ar y gyllideb a'r adolygiad o drefniadau teithio dysgwyr. 

Llwyddwyd hefyd i ymgysylltu'n ehangach â thrigolion a grwpiau cymunedol drwy ddefnyddio amrywiaeth 

o dechnegau, gan gynnwys: cymorth un wrth un i lenwi arolygon, grwpiau trafod, padiau clicio a sesiynau 

galw heibio mewn llyfrgelloedd.   

Defnyddiwyd sesiynau ymgysylltu drwy 

badiau clicio i gynnwys trigolion yn yr 

ymgyngoriadau ar y Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol, Ôl-16 a threfniadau teithio 

dysgwyr, ac i gynnal ymgynghoriad ar 

gyllideb y Strategaeth Ariannol Tymor 

Canolig. Cynhaliwyd sesiynau gyda'r Cyngor llawn, mewn ysgolion cyfun gyda disgyblion a gofalwyr, yn 

Fforwm Cydlyniant Cymunedol a Chydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr, a chydag aelodau Cynghrair Pobl 

Anabl a Phanel Dinasyddion Pen-y-bont ar Ogwr.  Gwnaethom hefyd ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau 

ymgysylltu gan gynnwys arolygon papur, arolygon ar-lein, digwyddiadau ymgysylltu'r Panel Dinasyddion a 

sesiynau galw heibio cyhoeddus mewn llyfrgelloedd. 

Yn ystod cyfnod Ymgynghori ar y Gyllideb buom hefyd yn defnyddio deunyddiau hyrwyddo fel posteri, 

taflenni a chardiau busnes er mwyn helpu i hyrwyddo'r ymgynghoriad. Cafodd fideo esboniadol hefyd ei 

ddatblygu a'i ddefnyddio ar y wefan, ar sianeli'r cyfryngau cymdeithasol a'r sgriniau digidol o fewn y 

Ganolfan Gyswllt i hyrwyddo'r ymgynghoriad ar y gyllideb, yn ogystal â hysbyseb ddwyieithog ar Bridge 

FM. Crëwyd cod QR hefyd i sicrhau mynediad hawdd i'r arolygon ar-lein i breswylwyr.   

https://www.bridgend.gov.uk/my-council/equalities-and-engagement/consultations/
https://www.bridgend.gov.uk/my-council/equalities-and-engagement/consultations/
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Yn ystod y flwyddyn buom yn archwilio ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn gweithredu 

strategaethau a thactegau newydd i dyfu ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, sy'n helpu'r Cyngor i 

ymgysylltu â'r cyhoedd. Ers mis Gorffennaf 2019, rydym wedi gweld twf sylweddol yn y dulliau hyn o 

ryngweithio.  Cawsom hefyd y nifer fwyaf o ryngweithiadau ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr 

ymgyrch flynyddol i ymgynghori ar y gyllideb o gymharu â'r blynyddoedd cynt.   

Drwy bostio cynnwys ar ein sianeli mewn modd mwy strategol, rydym wedi gallu ymgysylltu â'r cyhoedd ar 
yr amseroedd a'r diwrnodiau mwyaf poblogaidd pan fydd pobl ar-lein, ac mae hynny wedi cyfrannu at dwf 
yn nifer y rhyngweithiadau. Gwelwyd bod cynnwys wedi'i gynhyrchu gan ddefnyddwyr ar Instagram yn 
boblogaidd, a bod hynny wedi cynyddu ein rhyngweithiadau â straeon Instagram y cyhoedd, gyda'r defnydd 
o boomerang yn llwyddiant ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch a TGAU a channoedd o bobl yn edrych 
ar y fideos. Llwyddwyd i ehangu cyrhaeddiad a chynyddu ymgysylltiad drwy ddefnyddio hashnodau a oedd 
yn trendio ar twitter, fel #Goingttooxford yn ystod wythnos canlyniadau Safon Uwch.  
 
Ar gyfartaledd, cyrhaeddodd pob post ar y cyfryngau cymdeithasol 6,703 o bobl. Yn ystod ymgyrch y 

cyfryngau cymdeithasol i ymgynghori ar y gyllideb, cafwyd cyfanswm o 2,009 o ryngweithiadau drwy'r 

cyfryngau cymdeithasol. Roedd hyn yn cynnwys 147 o ryngweithiadau o'r sesiwn holi ac ateb fyw, 1,365 o 

sylwadau o'r cyfryngau cymdeithasol a 497 o bleidleisiau mewn poliau ar y cyfryngau cymdeithasol. At ei 

gilydd, cafodd y Cyngor 7,437 o ryngweithiadau yn ystod yr ymgynghoriad ar y gyllideb, gan gynnwys 

arolygon wedi'u cwblhau, y rhai fu'n bresennol yn y digwyddiad ymgysylltu a rhyngweithiadau ar y cyfryngau 

cymdeithasol.  Mae hyn yn gynnydd o 2,149 (40.6%) o gymharu â'r 5,288 o ryngweithiadau y llynedd, y 

mae 1,200 ohonynt yn ymwneud â chynnydd mewn sylwadau yn y cyfryngau cymdeithasol. 

Yn rhan olaf y flwyddyn, oherwydd tywydd garw a phandemig Covid-19, cynyddodd rhyngweithiadau 

cyfryngau cymdeithasol bron i 50% - canlyniad hynny oedd bron dyblu'r targed blynyddol. Cawsom y nifer 

fwyaf erioed o ymatebion cadarnhaol (hoffi a charu) drwy gydol y pandemig wrth i'r cyhoedd ymgysylltu 

mewn modd cadarnhaol â'n hymgyrch arwyr di-glod. Rydym wedi troi hafan ein gwefan yn ganolbwynt ar 

gyfer gwybodaeth yn ystod y pandemig, ac mae trigolion wedi bod yn ymgysylltu'n weithredol a'n sianeli 

cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr. O ran datblygu ein gallu i ymgysylltu â'r cyhoedd drwy'r cyfryngau cymdeithasol, gwnaethom bostio 

yn fwy rheolaidd a chyson i ennyn mwy o ymgysylltiad. Aethom ati i greu gwaith graffeg, infograffeg a 

collages i dynnu sylw at wybodaeth bwysig. Canlyniad hyn oedd cynnydd blynyddol o 9.94% mewn 

rhyngweithiadau ar y cyfryngau cymdeithasol. 
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Perfformiad Ariannol  

Mae ein hamgylchedd ariannol yn dod yn fwyfwy heriol.  Mae angen inni sicrhau arbedion digynsail yn y 

dyfodol na ellir ond eu sicrhau drwy newid y ffordd yr ydym yn gweithio a newid y ffordd y caiff 

gwasanaethau eu darparu.  Y llynedd, tua £439 miliwn oedd cyfanswm gros yr arian a wariwyd gennym ar 

ddarparu gwasanaethau i'n dinasyddion ac ar fuddsoddi yn ein tirwedd a’n seilwaith.  Roedd y cyfanswm 

a oedd ar gael inni 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.  Ein gwariant refeniw net yn 2019-20, ar ôl priodoli i gronfeydd wedi'u clustnodi, incwm 

ychwanegol o'r dreth gyngor a thanwariant yn erbyn cyllidebau drwy'r holl gyngor, oedd £270.246 miliwn, 

a arweiniodd at danwariant o £563,435 a drosglwyddwyd i gronfa'r Cyngor.  Mae’r tabl isod yn dangos y 

gwariant a chyfran y gwariant fesul amcan llesiant yn 2019-20, a gwariant ar wasanaethau craidd a 

swyddogaethau statudol eraill: 

 

Amcan llesiant ar gyfer 2019-20 Cyllideb 
ddiwygiedig 

2019 
(£'miliwn) 

Alldro 
gwirioneddol 

2019 
(£'miliwn) 

Gorwariant/(tanwariant) 
gwirioneddol 

2019 (£'miliwn) 

1. Cefnogi economi lwyddiannus 48.883 49.065 0.182 

2. Helpu pobl i fod yn fwy 
hunanddibynnol 

55.900 54.548 -1.352 

3. Defnydd doethach o adnoddau 5.063 5.054 -0.009 

4. Gwasanaethau craidd a 
swyddogaethau statudol 

160.963 161.579 0.616 

CYFANSWM - 270.809 270.246 -0.563 

 

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 2019-20 yn £22.822 miliwn, ac roedd y 

prif brosiectau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 

 £2.413 miliwn o Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a thai’r sector preifat 

 £2.527 miliwn ar briffyrdd a gwaith ffordd 

 £1.908 miliwn ar seilwaith TGCh Ysgolion 

 £1.562 miliwn ar waith cynnal a chadw cyfalaf ysgolion 

 £1.117 miliwn ar Ffocws Buddsoddi Cyrchfan Porthcawl 
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Grantiau 
Cawsom hefyd grantiau refeniw penodol gan y llywodraeth yn ychwanegol at ddyraniadau'r Grant Cynnal 

Refeniw a Threthi Annomestig craidd a'r Cymhorthdal Budd-dal Tai, sef cyfanswm o £50.979 miliwn yn 

ystod 2019-20, yr oedd modd inni ei ddefnyddio'n ychwanegol at ein cyllidebau refeniw ein hunain.  Roedd 

y prif grantiau a gafwyd yn ystod 2019-20 yn cynnwys: 

 £6.105 miliwn - Grant Ôl-16 

 £5.767 miliwn - Grant Cefnogi Pobl 

 £4.895 miliwn - Grant Gwella Addysg 

 £4.592 miliwn - Grant Datblygu Disgyblion 

 £3.076 miliwn - Grant Dechrau'n Deg 

 £1.690 miliwn - Grant Teuluoedd yn Gyntaf 

Mae’r siartiau canlynol yn rhoi crynodeb o ble y daeth yr arian a ble y caiff yr arian ei wario: 

 

 

46%22%

4%

17%

13%

2019/20 O Ble y Daw'r Arian 

Grant Cymorth Refeniw a
Chyfraddau Annomestig [gan
Lywodraeth Cymru] (46%)

Grantiau Penodol gan y
Llywodraeth (22%)

Grantiau a Chyfraniadau Eraill
(4%)

Y Dreth Gyngor (19%)

Ffioedd, Taliadau ac Incwm
Arall (9%)
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29%

17%
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7%

10%
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3%

2019-20 Ble mae’r arian yn cael ei wario
Addysg a Chymorth i Deuluoedd
(9%)

Ysgolion (29%)

Gofal Cymdeithasol Oedolion  (17%)

Atal a Llesiant (1%)

Gofal Cymdeithasol Plant (5%)

Cymunedau (14%)

Prif Weithredwr  (7%)

Taliadau Budd-dal i Hawlwyr (10%)

Cyllido Cyfalaf (2%)

Ardollau a Chyfraniadau (2%)

Swyddogaethau Corfforaethol a
Phremiymau Yswiriant (1%)

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth
Gyngor (3%)
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Yr Hyn a Ddywedodd Ein Rheoleiddwyr Amdanom  
 

Archwilio Cymru  

 
Bydd rheoleiddwyr allanol yn craffu ar waith holl Gynghorau Cymru er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud 

defnydd effeithlon a effeithiol o arian cyhoeddus er mwyn sicrhau budd i'n cymunedau. Mae Archwilio 

Cymru yn cynnal rhaglen flynyddol o waith archwilio ac asesu o fewn y Cyngor, a bydd casgliadau'r holl 

waith hwn yn cael eu cydgasglu mewn Adroddiad Gwella Blynyddol (bwriedir cyhoeddi'r adroddiad 

diweddaraf sydd ar gael ym mis Hydref 2020).  

Ni wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol unrhyw argymhellion ffurfiol yn ystod y flwyddyn, ond nodwyd nifer o 

gynigion ar gyfer gwella yn yr adolygiadau a gynhaliwyd yn ystod 2019-20.  Gellir gweld yr adroddiadau 

hyn drwy'r dolenni isod. 

Mae'r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn ymchwilio i destunau ar raddfa genedlaethol er mwyn rhannu arfer 

gorau a gwneud argymhellion ynghylch sut y gall cyrff cyhoeddus gyflwyno gwelliannau.  Roedd y testunau 

a drafodwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys rôl Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, Llesiant Pobl Ifanc, 

Trais yn erbyn Menywod, a'r pwynt cyswllt cyntaf.  Gellir cyrchu'r adroddiadau hyn drwy'r dolenni isod. 

 

Adolygiadau Perfformiad ac Archwilio (lleol)  
 

Dolen 

Adolygiad dilynol o'r trefniadau corfforaethol ar 
gyfer diogelu plant ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  

https://www.audit.wales/cy/system/files/publica
tions/bridgend_safeguarding_report_final_w.p
df 

Cyflawni â Llai – Gwasanaethau Iechyd yr 
Amgylchedd – Adolygiad Dilynol – Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

https://www.audit.wales/cy/system/files/publica
tions/bridgend_council_environmental_health_
follow_up_welsh.pdf  

Asesiad cynaliadwyedd ariannol https://www.audit.wales/cy/system/files/publica
tions/pdf_61.pdf 

Archwiliad o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - 'Cynllun 
Pen-y-bont ar Ogwr Egnïol' 

https://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/cyngor-
bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar-ogwr-llesiant-
cenedlaethau-dyfodol-archwiliad-o 

Adolygiad dilynol o'r trefniadau i gynllunio 
arbedion - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 
ar Ogwr 

https://www.audit.wales/cy/system/files/publica
tions/1469A2019-
20_BCBC_savings%20planning_final_cy.pdf 

Adolygiadau Perfformiad ac Archwilio 
(cenedlaethol) 

Dolen 

Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

https://www.audit.wales/cy/system/files/publica
tions/adolygiad-o-fyrddau-gwasanaethau-
cyhoeddus-cymraeg.pdf 
 

Llesiant pobl ifanc  https://www.audit.wales/cy/system/files/publica
tions/well-being-of-young-people-welsh.pdf 
 

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

https://www.audit.wales/cy/system/files/publica
tions/Front-door-to-adult-social-care-
cymraeg.pdf 

Mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol  

https://archwilio.cymru/cy/system/files/publicati
ons/VAWDASV_cym.pdf 
 

https://www.audit.wales/system/files/publications/bridgend_safeguarding_report.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/bridgend_safeguarding_report.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/bridgend_safeguarding_report.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/bridgend_council_environmental_health_follow_up_english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/bridgend_council_environmental_health_follow_up_english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/bridgend_council_environmental_health_follow_up_english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/pdf_6.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/pdf_6.pdf
https://www.audit.wales/publication/bridgend-county-borough-council-well-being-future-generations-examination-active
https://www.audit.wales/publication/bridgend-county-borough-council-well-being-future-generations-examination-active
https://www.audit.wales/publication/bridgend-county-borough-council-well-being-future-generations-examination-active
https://www.audit.wales/system/files/publications/1469A2019-20_BCBC_savings%20planning_final.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/1469A2019-20_BCBC_savings%20planning_final.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/1469A2019-20_BCBC_savings%20planning_final.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/review-of-public-service-boards-english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/review-of-public-service-boards-english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/review-of-public-service-boards-english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/well-being-of-young-people-english_0.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/well-being-of-young-people-english_0.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/Front-door-to-adult-social-care-english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/Front-door-to-adult-social-care-english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/Front-door-to-adult-social-care-english.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/VAWDASV_eng.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/VAWDASV_eng.pdf
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Estyn  

Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Pwrpas Estyn yw 

darparu gwasanaeth arolygu a chynghori ynghylch ansawdd a safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru. I 

chwilio am yr adroddiadau diweddaraf, ewch i https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2020-

08/Bridgend%2520County%2520Borough%2520Council%2520cy_0.pdf 

 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)   

 
Bydd AGC yn gwerthuso perfformiad gwasanaethau cymdeithasol (gwasanaethau plant ac oedolion) yn 

flynyddol ac yn cyhoeddi eu canfyddiadau a'u hargymhellion mewn llythyr at Gyfarwyddwr y Gwasanaethau 

Cymdeithasol.  Gellir gweld yr asesiad o berfformiad yn 2019-20 yma: 

https://arolygiaethgofal.cymru/200803-llythyr-adolygu-perfformiad-blynyddol-awdurdod-lleol-201920-

cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar 

 

Yn ystod 2019-20, cynhaliodd AGC arolygiad hefyd mewn cydweithrediad ag Arolygiaeth Iechyd Cymru 

(AIC) i werthuso'r modd y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn hyrwyddo annibyniaeth ac 

yn atal anghenion cynyddol ymhlith oedolion hŷn. Mae'r prif ganfyddiadau a'r argymhellion wedi'u cyhoeddi 

mewn adroddiad, sydd i'w gael yma: https://arolygiaethgofal.cymru/arolygiad-o-wasanaethau-oedolion-

hyn-cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar-ogwr 

 

 

  

https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2020-08/Bridgend%2520County%2520Borough%2520Council%2520cy_0.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2020-08/Bridgend%2520County%2520Borough%2520Council%2520cy_0.pdf
https://arolygiaethgofal.cymru/200803-llythyr-adolygu-perfformiad-blynyddol-awdurdod-lleol-201920-cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar
https://arolygiaethgofal.cymru/200803-llythyr-adolygu-perfformiad-blynyddol-awdurdod-lleol-201920-cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar
https://careinspectorate.wales/inspection-older-adults-services-bridgend-county-borough-council
https://careinspectorate.wales/inspection-older-adults-services-bridgend-county-borough-council
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EIN HYMATEB I COVID-19   
 

Tua diwedd blwyddyn ariannol 2019-20, gosododd Covid-19 her aruthrol i arweinwyr lleol. Roedd y pandemig 

hefyd yn tanlinellu pa mor bwysig yw hi i bartneriaid lleol gydweithio â'i gilydd, ac â'r llywodraeth genedlaethol. 

Mae'r angen i fod yn hyblyg ac ymateb i'r newidiadau digynsail i'r ffordd yr ydym yn byw ein bywyd bob dydd 

wedi golygu bod gwasanaethau wedi cael eu diwygio a ffyrdd newydd o weithio wedi cael eu cyflwyno o fewn 

amserlen eithriadol o fyr.                                                             

Mae staff o bob rhan o’r gwasanaethau cyhoeddus a'r trydydd sector wedi gweithio'n ddiflino i helpu eu 

cymunedau.  Mae hyn wedi cynnwys dosbarthu blychau bwyd, sicrhau tai i bobl ddigartref, creu hybiau ar 

gyfer gweithwyr allweddol, cyflwyno cyrsiau achrededig ar-lein i oedolion, cefnogi pobl yn eu cartrefi, 

dosbarthu grantiau busnes, cefnogi cyflwyno'r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu a dychwelyd i'r ysgol cyn 

gwyliau'r haf.  Gwirfoddolodd llawer o staff y Cyngor i gael eu hadleoli er mwyn sicrhau bod gwasanaethau 

rheng flaen hanfodol yn parhau. Bu'n rhaid iddynt ymaddasu i batrymau shifft gwahanol, dysgu sgiliau newydd 

a gweithio drwy'r penwythnos, yn ystod gwyliau ysgol arferol a thros wyliau banc. Dyma ambell enghraifft yn 

unig o'r modd y daeth staff ynghyd i helpu preswylwyr lleol ar ddechrau'r pandemig yng nghanol mis Mawrth 

2020: 

Ysgolion lleol Aeth athrawon a chynorthwywyr addysgu ati i baratoi deunyddiau dysgu ar-lein ar gyfer mwy na 

23,000 o ddisgyblion bob dydd Llun i ddydd Gwener. 

Y Tîm Tai Yn gynnar ym mis Ebrill sefydlwyd pedwar pod mewn lleoliadau dros dro ger prosiectau a gynhelir 

gan The Wallich a chymdeithas tai Pobl.  Cyflwynwyd y podiau newydd, sy'n cynnwys gwely a thoiled, er mwyn 

ymateb i anghenion y rhai sy'n cysgu ar y stryd. Roedd y podiau yn eu galluogi i gydymffurfio â gofynion 

ymbellhau cymdeithasol, a hunanynysu os oedd angen. Roedd cefnogaeth ar gael bob awr o'r dydd i'r rhai a 

ddefnyddiai'r podiau. 

Staff glanhau:  Dechreuodd y criwiau eu gwaith am 4am i baratoi'r hybiau gofal plant ar gyfer pob diwrnod. 

Gyda digonedd o ddiheintydd a channydd, bu'n rhaid i lawer ohonynt deithio'n llawer pellach nag arfer gan fod 

eu hysgol arferol wedi cau. Yr hybiau, a oedd hefyd yn cael eu defnyddio fel mannau casglu prydau ysgol am 

ddim, a phedair canolfan Dechrau'n Deg, oedd eu prif ffocws, ond roedden nhw hefyd yn dal i lanhau adeiladau 

corfforaethol lle'r oedd staff hanfodol yn gweithio.   

Tîm Arlwyo Bu 400 o gogyddion, cynorthwywyr arlwyo a gyrwyr cludo prydau gartref yn bwydo plant, gweithwyr 

allweddol ac oedolion sy'n agored i niwed yn ystod y pandemig gan ddarparu cannoedd o brydau poeth bob 

dydd a miloedd o becynnau bwyd bob wythnos. Gan weithio mewn shifftiau buont yn paratoi, yn coginio a 

chludo prydau, a bu llawer ohonynt yn gweithio drwy eu gwyliau er mwyn sicrhau y gallai'r gwasanaeth hanfodol 

barhau. 

Bu Swyddogion Iaith a Chwarae yn recordio cyfres o ddarlleniadau o lyfrau, caneuon a sesiynau crefft er 

mwyn helpu plant ifanc i barhau i ddatblygu a dysgu. Gan weithio o un o'r hybiau gofal plant brys, a chyfuno eu 

rolau arferol â chefnogi'r ddarpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol, bu'r tîm yn uwchlwytho'r fideos i dudalen 

Facebook gaeedig i deuluoedd a oedd wedi cofrestru gyda'r gwasanaeth.  

Tîm TGCh Gan archebu cannoedd o liniaduron yn ystod cyfnod o brinder byd-eang ac ymdrin â dwywaith yn 

fwy na'r nifer arferol o ymosodiadau seibr, sicrhaodd y tîm TGCh y gallai staff y Cyngor weithio o adref yn ystod 

y pandemig. Roedd y llwyth gwaith yma'n ychwanegol at gefnogi ysgolion wrth i athrawon symud tuag at ddysgu 

ar-lein, addasu dros 500 o liniaduron a dyfeisiau TGCh ar gyfer dysgwyr sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol, a 

darparu llechi i gartrefi gofal lleol fel y gallai preswylwyr sgwrsio â'u perthnasau drwy fideo.                                                                                                                                                             

Ildio ffioedd ar gyfer clybiau chwaraeon Ni fydd yn rhaid i glybiau pêl-droed a rygbi dalu i logi cyfleusterau 

chwaraeon awyr agored yn nhymor 2019-20. Mae penderfyniad y Cyngor yn ystyriol o'r amgylchiadau eithriadol 

yn gysylltiedig ag argyfwng Covid-19 ac ymrwymiad parhaus clybiau chwaraeon a Chynghorau tref a chymuned 

i gwblhau'r broses o drosglwyddo cyfleusterau awyr agored i'r gymuned.  
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Themâu pwysig sy’n tanategu ein gwaith 
 

Fframwaith Rheoli Perfformiad 
Rheoli perfformiad yw gweithredu mewn ymateb i berfformiad gwirioneddol er mwyn gwneud canlyniadau 
ar gyfer defnyddwyr a’r cyhoedd yn well nag y byddent fel arall. Gallwch weld ein Fframwaith Rheoli 
Perfformiad yma:https://www.bridgend.gov.uk/media/2593/fframwaith-rheoli-perfformiad-cyngor-
bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar-ogwr-fersiwn-2017.pdf  

 

Craffu ar ein perfformiad 
Mae pwyllgorau trosolwg a chraffu’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: https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/democratiaeth-ac-etholiadau/pwyllgorau-
trosolwg-a-chraffu/ 

 

Rheoli risg   
Gyda galwadau cynyddol ar wasanaethau ar adeg lle ceir pwysau cynyddol ar gyllid, mae rheoli risgiau’n 
effeithiol yn dal i fod yn rhan hanfodol o’r fframwaith ar gyfer sicrhau llywodraethu corfforaethol da.   
Ers cytuno ddiwethaf ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol, daeth Covid-19 i effeithio ar y byd cyfan. Mae'r 

gofrestr yn cael ei hadolygu'n barhaus yn ystod y cyfnod hwn i ystyried unrhyw risgiau'n gysylltiedig â 

Covid-19.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma, eitem agenda 4 

https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/g3915/Agenda%20frontsheet%2010th-Sep-

2020%2014.00%20Audit%20Committee.pdf?T=0&LLL=0 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth  
Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth drwy ein holl wasanaethau 
ac yn ymroi i drin ein preswylwyr, ein cwsmeriaid, ein gweithwyr a'n hymwelwyr â pharch, wrth ddarparu 
gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion unigol pobl. Ceir rhagor o wybodaeth yn: 
https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydraddoldeb-ac-ymgysylltu/cydraddoldeb-ac-amrywiaeth/ 
 

Y Gymraeg  
Rydym wedi ymrwymo 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: 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/cydraddoldeb-ac-ymgysylltu/y-gymraeg/ 

 

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 (BGC) Pen-y-bont ar Ogwr.  Ym mis 

Gorffennaf 2020 cyhoeddodd y BGC ei ail adroddiad blynyddol yn tynnu sylw at y gweithgaredd y mae 

wedi'i gyflawni yn 2019-20.  Cewch ddarllen yr adroddiad llawn yma 

https://www.bridgend.gov.uk/media/8925/psb-bridgend-ann-report-wel-0620.pdf 

 

Ein hamcanion llesiant ar gyfer 2020-21 
Gwnaethom nodi ein hamcanion llesiant yn ein Cynllun Corfforaethol 2018-22. Dyma nhw:  

 Cefnogi economi lwyddiannus a chynaliadwy  

 Helpu pobl a chymunedau i fod yn fwy iach a gwydn 

 Defnydd doethach o adnoddau  

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
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://democratic.bridgend.gov.uk/documents/g3915/Agenda%20frontsheet%2010th-Sep-2020%2014.00%20Audit%20Committee.pdf?T=0&LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/g3915/Agenda%20frontsheet%2010th-Sep-2020%2014.00%20Audit%20Committee.pdf?T=0&LLL=0
https://www.bridgend.gov.uk/my-council/equalities-and-engagement/equality-and-diversity/
https://www.bridgend.gov.uk/my-council/equalities-and-engagement/welsh-language/
https://www.bridgend.gov.uk/media/8924/psb-bridgend-ann-report-eng-0620.pdf
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Yn rhan o'n gwaith cynllunio corfforaethol, cafodd yr amcanion llesiant eu hasesu yn erbyn gofynion Deddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 er mwyn canfod cyfleoedd i gynyddu ein cyfraniad at y 7 

nod llesiant hyd yr eithaf.   

Cytunodd y Cyngor i arall-eirio'r ddau amcan. Y rhesymeg wrth wraidd y newidiadau oedd sicrhau mwy o 

gysondeb â'r 7 nod llesiant. Ceir manylion llawn y camau sydd gennym ar waith yn ein Cynllun Corfforaethol 

2018-2022, a adolygwyd ar gyfer 2020-21 yma: https://www.bridgend.gov.uk/media/9629/cyllun-

corfforaethol-2018-i-2022-a-adolygwyd-ar-gyfer-2020-21-gyda-newidiadau-ol-covid-pdf-169mb.pdf 

 

 

Adborth 

Rydym yn croesawu eich sylwadau ar yr adroddiad blynyddol hwn a’ch awgrymiadau ar gyfer gwella. 
Gallwch roi eich adborth drwy  

 

    ein gwefan: https://www.bridgend.gov.uk/cy 

 

ar Instagram www.instagram.com/BridgendCBC 

  

drwy Facebookwww.facebook.com/BridgendCBC   

      

    ein ffrwd Twitter: @CBSPenybont   

   

    e-bost i talktous@bridgend.gov.uk  

 

drwy ysgrifennu at ein Tîm Perfformiad Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr, Llys y Gigfran, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB 

 

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

ar gais. 
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