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Cyflwyniad
Mae Covid-19 yn cael effaith aruthrol ar 
bawb ohonom.

Rydym wedi gweithio gyda’n gilydd yn ystod y 
pandemig- yn gyngor, cymunedau, busnesau a 
phartneriaid, i gefnogi trigolion agored i niwed, 
i ddiogelu ein GIG ac i gadw gwasanaethau 
hanfodol ar waith. Rydym am i’r ysbryd hwn 
o gydweithio fod yn sail ar gyfer y gwaith 
sy’n angenrheidiol wrth i ni ddysgu byw gyda 
Covid-19 a dechrau adfer wedi’r pandemig. 

Mae’r pandemig wedi effeithio arnom ar adeg 
pan oedd gwydnwch gwasanaethau cyhoeddus 
eisoes o dan bwysau aruthrol yn dilyn deuddeg 
mlynedd o gyni.

Mae’r cynllun hwn yn cyflwyno ein ffordd o 
feddwl ynghylch mynd ati i ymadfer yn y tymor 
byr, canolig a hwy. Fe’i llywiwyd gan lawer 
o bobl – yn drigolion, cyflogeion, aelodau 
etholedig, sefydliadau cymunedol, busnesau a 
phartneriaid eraill. 

Rydym hefyd wedi defnyddio cryn dipyn o 
dystiolaeth i ddeall sut mae pethau wedi 
newid o ganlyniad i’r pandemig, ac wedi 
edrych ar ddylanwadau ehangach, fel y 
newid yn yr hinsawdd, amharu digidol a 
pholisi’r llywodraeth. Rydym wedi dod â’r holl 
wybodaeth hon ynghyd i asesu beth gallai 
hynny ei olygu i’n blaenoriaethau yn y dyfodol.

 Wrth gwrs, mae’r pandemig yn dal gyda ni, felly 
mae cryn dipyn o ansicrwydd sy’n creu heriau 
wrth i ni gynllunio. Hefyd bydd trigolion Castell-
nedd Port Talbot yn ethol cyngor newydd ym 
mis Mai 2022, ac mae hynny’n golygu y bydd 
angen i’n cynllun fod yn hyblyg, er mwyn i ni 
fedru addasu wrth symud ymlaen. 

Un o nodweddion allweddol y cynllun hwn yw’r 
pwyslais ar gydweithio i helpu’r fwrdeistref sirol 
i ymadfer a gwneud Castell-nedd Port Talbot yn 
lle mae pawb ohonom yn ymfalchïo ynddo. 

Trwy’r pandemig rydym wedi dysgu bod modd 
i ni gyflawni pethau rhyfeddol pan ddeuwn 
at ein gilydd. Mae’r cynllun hwn yn sylfaen ar 
gyfer datblygu’r ysbryd hwnnw o gydweithio 
ymhellach, er mwyn creu rhywle lle gall pawb 
fyw bywyd da.

Y Cyng. E V Latham  Mrs K Jones 
Arweinydd y Cyngor  Prif Weithredwr
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YR YMATEB I 
COVID-19

1 
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Ganol mis Mawrth 2020, aeth y cyngor ati i weithredu ymateb brys i’r 
sefyllfa argyfyngus oedd yn datblygu’n genedlaethol yng nghyswllt 
COVID-19. Gwnaed ymdrech aruthrol i sicrhau bod y Cyngor yn ymateb 
yn unol â’r penderfyniadau polisi a wnaed gan Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Ein dull gweithredu ar hyd yr adeg oedd 

gweithio gyda pholisi’r llywodraeth a’i gefnogi, gan ymdrechu i ddiogelu ein 
GIG, i gefnogi ein cymunedau, ac i achub bywydau. Mae’r ffeithluniau isod 
yn darparu crynodeb gweledol o rywfaint o’r gwaith a wnaed ym mlwyddyn 
gyntaf yr ymateb, ochr yn ochr â sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn 
dal i weithredu- rydym ni’n ymfalchïo’n fawr yn y cyflawniadau hyn. 

1. Yr Ymateb i Covid-19

 

 

Gwasanaeth Diogel a Iach CNPT Cymorth i Fusnesau Cymorth i Ddisgyblion
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Ymateb y Cyngor yn ystod y pandemig
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Wrth i ni symud i mewn i ail flwyddyn y pandemig, cynorthwywyd ein 
hymateb yn fawr gan argaeledd brechlynnau Covid-19. 

Roeddem ni’n falch o fedru cynnig cefnogaeth bellach i’n GIG, trwy drosi 
cyfleusterau yn Orendy Margam er mwyn defnyddio’r safle fel Canolfan 
Brechu Torfol, ac addasu llyfrgell deithiol i’w defnyddio’n ganolfan frechu 
symudol. Roedd y ganolfan frechu symudol yn golygu bod modd i’r 
rhai anoddaf eu cyrraedd gael mynediad i’r rhaglen frechu. Darparwyd 
cyfleusterau hefyd i ehangu’r profion Covid-19 yn gyflym mewn amrywiol 
leoliadau ar draws y fwrdeistref sirol. 

Daliwyd ati i weinyddu rhaglenni cefnogaeth ariannol y llywodraeth. 
Roedd hynny’n fodd i ddarparu cymorth ariannol yn fuan i fusnesau lleol 
a hefyd i drigolion unigol – er enghraifft, trigolion yr oedd gofyn eu bod 
yn hunanynysu a’r rhai oedd â phlant cymwys i dderbyn prydau ysgol 
am ddim. 

Erbyn mis Awst 2021, roedd cynnydd digonol wedi’i wneud ledled 
Cymru o ran brechu’r boblogaeth a dod â’r feirws o dan reolaeth i alluogi 
Llywodraeth Cymru i symud i Lefel Sero, lle codwyd y rhan fwyaf o 
gyfyngiadau ar fywyd beunyddiol. Fodd bynnag, mae cwrs y pandemig 
yn dal yn ansicr, gan fod y Deyrnas Unedig wedi wynebu pedwaredd 
ton wedi i amrywiolyn Omicron ddod i’r amlwg. Wrth i ni feddwl am adfer 
wedi’r pandemig a’n cynlluniau i’r dyfodol, mae angen i ni sicrhau bod ein 
cynlluniau yn hyblyg ac yn gallu cael eu haddasu’n gyflym i ragweld ac 
ymateb i faterion newydd wrth iddyn nhw ddod i’r amlwg. 

Cyflwynir y fframwaith a fabwysiadwyd gennym isod:

Cyfnod o Ailagor ac Adferiad 
Cefnogi ailgychwyn gweithgaredd yn ddiogel wrth i gyfyngiadau gael 
eu llacio, ochr yn ochr â pharhau i ymateb i ofynion uniongyrchol y 
pandemig; meithrin hyder, cefnogi trigolion, busnesau a chyflogeion wrth 
i’r llywodraeth ddod â chefnogaeth a chyfyngiadau i ben; a

Chyfnod o Ailosod ac Adnewyddu
Lle rhoddir gweithgareddau a pholisïau ar waith i gefnogi cynlluniau 
hirdymor er mwyn cyflawni gwelliannau cynaliadwy mewn gwasanaethau 
ac o ran deilliannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac 
amgylcheddol.
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2 CRYNODEB O 
EFFEITHIAU 
COVID-19
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2. Crynodeb o Effeithiau Covid-19
Mae effaith Covid-19 wedi bod yn helaeth. Mae’r argyfwng iechyd 
cyhoeddus hwn, digwyddiad unwaith mewn cenhedlaeth, wedi 
effeithio ar bawb yn ein cymuned ac amharu ar ein heconomi leol. Mae 
pobl wedi goddef misoedd lawer heb gysylltiad â theulu a ffrindiau. 
Gwaetha’r modd, mae dros 500 o drigolion wedi colli eu bywydau 
oherwydd Covid-19 ac mae llawer o deuluoedd ar draws ein bwrdeistref 
sirol yn dod i delerau â’u colled. Hefyd mae’r afiechyd hwn wedi 
effeithio ar iechyd corff a meddwl llawer o drigolion eraill.

Effeithiau ar yr Economi Leol
Bu’n rhaid i lawer o fusnesau lleol gau eu drysau am gyfnodau estynedig 
(rhai yn barhaol), wrth i weithwyr fynd ar ffyrlo ac i lawer ddibynnu ar 
gymorth ariannol gan y llywodraeth. Cafodd manwerthu, twristiaeth, 
lletygarwch a gwasanaethau cyswllt agos eu taro’n wael, gydag effaith 
anghymesur ar fenywod, pobl ifanc a gweithwyr o gefndir BME. Er nad yw 
ein trefi wedi profi’r lefel aruthrol o ddifrod a welwyd yn rhai o’r dinasoedd, 
rydym wedi gweld cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y 
mannau hynny, ac mae nifer y bobl sy’n dod yno yn dal yn sylweddol is 
na’r lefelau cyn y pandemig – mae parhad y polisi o weithio gartref a’r 
cynnydd sydyn mewn siopa ar-lein yn debygol o barhau i amharu ar y 
stryd fawr, yn arbennig yn y tymor byr. 

I eraill, mae Covid-19 wedi cyflwyno cyfleoedd busnes newydd. Gwelwyd 
cyflogaeth yn ehangu mewn rhai busnesau oedd eisoes yn bodoli wrth 
iddyn nhw arallgyfeirio er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd yn y 
farchnad, a gwelwyd cwmnïau o amrywiol feintiau hefyd yn ystyried 
mewnfuddsoddi, a ddaeth â chyfleoedd cyflogaeth newydd o safon, yr 

oedd croeso mawr iddynt, i’r fwrdeistref sirol. Hefyd yn ystod cyfnod y 
pandemig, cymeradwyodd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig achosion busnes ein rhaglenni Bargen Ddinesig – mae i’r 
rhaglenni hynny ffocws pendant ar ddatgarboneiddio diwydiant a chartrefi 
preswyl, a disgwylir iddynt sbarduno twf swyddi newydd gwyrdd ar 
draws y fwrdeistref sirol a’r ddinas-ranbarth ehangach. Rhoddwyd hwb 
pellach i ragolygon economaidd lleol trwy ganiatâd cynllunio amodol a 
roddwyd ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd yn 
Onllwyn, Cwm Dulais, a datblygu canolfan antur o safon uchel – Wildfox 
Resort-Cwm Afan – yng Nghroeserw. O’u cyfuno, mae’r ddau ddatblygiad 
diwethaf hyn yn cynrychioli £0.5 biliwn o fuddsoddiad a rhyw 1,200 o 
swyddi newydd.

Effeithiau ar y Gymuned Leol
Yn sgîl yr amser a dreuliwyd gartref mae llawer o bobl wedi ailgysylltu 
â’u cymuned leol a’r amgylchedd o’u cwmpas. Mae’n amlwg bod 
gwerthfawrogiad o’r newydd o bwysigrwydd parciau, llwybrau, 
cyfleusterau chwarae ac atyniadau lleol, a bod hynny wedi creu galw 
cynyddol am fuddsoddi yn ein seilwaith lleol er mwyn helpu pobl i gael 
mynediad cynaliadwy i’r hyn sydd ar garreg y drws a’i fwynhau. Fodd 
bynnag, mae’r pandemig wedi gadael eraill yn unig ac yn ynysig. Rhennir 
pwysigrwydd cysylltiad â theulu, ffrindiau a chymdogion yn ddiamheuol 
ar draws pob grŵp oed a phob cefndir. Y pandemig oedd y tro cyntaf i 
rai trigolion wirfoddoli i roi o’u hamser i helpu’r bobl o’u cwmpas, ac mae 
hynny wedi galluogi llawer o drigolion i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach 
o bwysigrwydd cymuned. 
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Fodd bynnag, bu effaith Covid-19 ar sefydliadau cymunedol a gwirfoddol 
yn gyffredinol gymysg, gyda rhai grwpiau’n gweithredu ar hyd y 
pandemig, rhai’n ailgychwyn wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio, ac eraill 
yn methu ailafael yn eu gwaith.  

Er nad oedd plant a phobl ifanc gan mwyaf yn glinigol fregus yn wyneb 
Covid-19, mae’r amharu ar addysg wedi cael effaith sylweddol iawn ar 
drefn ddyddiol a iechyd meddwl pobl ifanc. Yn achos rhai pobl ifanc, 
mae’r straen ar y teulu wedi cynyddu yn ystod yr amrywiol gyfnodau clo, 
a phrofwyd nifer uwch o achosion o drais domestig a chamddefnyddio 
sylweddau. Roedd angen cefnogaeth wedi’i thargedu gan ein 
gwasanaethau addysg, ein gwasanaethau ieuenctid, gwasanaethau 
cymdeithasol i blant a phartneriaid ehangach ar fwy na 1,400 o bobl 
ifanc sy’n byw yn y fwrdeistref sirol, ac y nodwyd eu bod mewn sefyllfa 
fregus, ar hyd cyfnod y pandemig. Gwelwyd rhywfaint o amharu hefyd 
ar y gefnogaeth i ofalwyr di-dâl a phobl anabl, yn arbennig yn ystod 
cyfnod cynnar y pandemig. Wrth i ni symud at adferiad, mae’n bwysig 
sicrhau bod modd i’r rhai sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr, gael 
mynediad i’r gwasanaethau mae arnynt eu hangen. 

Effeithiau ar y Cyngor
Yn ystod blwyddyn gyntaf y pandemig gwelwyd amharu difrifol ar 
wasanaethau arferol y cyngor. Cafodd nifer o wasanaethau eu hatal, ac 
ailgyfeiriwyd staff, asedau ac adnoddau ariannol er mwyn cyfrannu at 
yr ymateb brys oedd yn ofynnol gan lywodraeth y Deyrnas Unedig a 
llywodraeth Cymru fel rhan o’r ymdrech genedlaethol i ddiogelu’r GIG, 
achub bywydau a chynnal gwasanaethau hanfodol. 

Cafodd llawer o staff eu hunain yn gweithio gartref – bron dros nos – 
ac ehangwyd technoleg ddigidol ar draws y gweithlu ar frys er mwyn 
galluogi’r cyngor i weithredu. Gwelwyd arloesi radical wrth i wasanaethau 
gael eu gorfodi i weithredu ar sail gwbl newydd, a chymhwyswyd 
ystod o fesurau rheoli i sicrhau bod staff a defnyddwyr gwasanaeth 
yn cael eu hamddiffyn rhag yr afiechyd. Trawsffurfiwyd cyfathrebu 
ac ymgysylltu hefyd, gan ddefnyddio sianeli newydd, gwyddor data 
a dulliau amlgyfrwng i gyrraedd pob rhan o’n cymuned. Cyflwynwyd 
arferion cyflogaeth newydd yn gyflym i gefnogi gweithlu’r cyngor wrth i 
ni addasu i’r sefyllfa newidiol. Yn ystod haf 2021, cynhaliwyd ymarferiad 
helaeth gwersi a ddysgwyd i lywio’n cynllunio ar gyfer adferiad, a nododd 
hynny gyfleoedd i drawsffurfio gwasanaethau ymhellach trwy ddulliau 
gweithredu digidol, integreiddio gwasanaethau’n ddyfnach ar sail 
anghenion ein dinasyddion a’n busnesau, parhau i rymuso’r gweithlu, a 
symud yn barhaol i fodel hybrid yn hytrach na phatrymau gwaith swyddfa 
traddodiadol.

Mae polisi gweithio gartref hefyd wedi cael effaith ddwys ar ein trefniadau 
democrataidd. Disodlwyd cyfarfodydd wyneb yn wyneb gan gyfarfodydd 
o bell. Un o fanteision annisgwyl cyfarfodydd o bell fu mwy o gyfranogiad 
gan bobl leol yn y cyfarfodydd hynny. Er y bydd rhai cyfarfodydd wyneb 
yn wyneb yn ailgychwyn pan fydd hynny’n ddiogel, mae mwyafrif o’r 
cynghorwyr sy’n gwasanaethu yn credu y dylid cadw mwy o ddefnydd 
o gyfarfodydd o bell i’r dyfodol er mwyn cefnogi mwy o amrywiaeth yn 
aelodaeth y cyngor a hwyluso gwell mynediad i’r cyhoedd. 

Crynodeb o Effeithiau Covid-19
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Mae’r galw am wasanaethau’r cyngor yn newid o ganlyniad i’r pandemig.  
Mewn rhai gwasanaethau, mae gennym ôl-groniadau gwaith a gododd 
yn ystod y cyfnodau pan fu gofyn i wasanaethau ddod i ben. Er enghraifft, 
ataliwyd llawer o swyddogaethau rheoliadol a gyflawnir gan swyddogion 
iechyd amgylcheddol er mwyn i’r gweithwyr proffesiynol hynny ganolbwyntio 
ar gefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddiogelu iechyd cyhoeddus; torrwyd 
yn ôl yn ddifrifol ar wasanaethau rheoli cymdogaeth er mwyn cynnal 
gwasanaethau sbwriel ac ailgylchu; amharwyd dros dro ar wasanaethau gofal 
a chymorth i bobl anabl a gofalwyr di-dâl er mwyn diogelu’r GIG; ac mae llawer 
o faterion yn dod i’r amlwg ar draws ein hysgolion a’n gwasanaethau ehangach 
i blant a phobl ifanc wrth i’r effaith ar lesiant plant a phobl ifanc ddod i’r golwg. 

Gwelir galw ychwanegol hefyd mewn llawer o wasanaethau eraill. Er enghraifft, 
defnyddiodd llawer o drigolion yr amser ychwanegol gartref i glirio’n sylweddol, 
gan gynyddu’r galw am wasanaethau gwastraff; bu cynnydd sydyn mewn 
ceisiadau cynllunio wrth i drigolion neilltuo cyllidebau gwyliau ar gyfer 
gwelliannau i’w cartrefi; mae’r symudiad i bolisi ‘pawb i mewn’ (a gyflwynwyd gan 
Lywodraeth Cymru) wedi cynyddu’r galw am wasanaethau digartrefedd y Cyngor 
yn sylweddol – bydd hwn yn newid polisi parhaol; mae effaith y cyfyngiadau ar 
fywyd beunyddiol hefyd wedi creu cynnydd yn nifer y bobl sydd ag anghenion 
cymhleth, yn arbennig o ran effaith cyfyngiadau ar iechyd meddwl pobl. 

Mae’r galwadau cynyddol hyn yn digwydd ar adeg pan yw’r farchnad lafur 
leol wedi adennill ei nerth yn llawer cynt na’r disgwyl cychwynnol. Mae mwy o 
swyddi ar gael yn yr economi, ac o ganlyniad, mae mwy o gystadleuaeth ymhlith 
cyflogwyr sy’n awyddus i lenwi swyddi gwag. Mae’r cyfuniad o alw cynyddol a 
mwy o gystadleuaeth am lafur yn golygu bod pwysau difrifol ar draws llawer o 
wasanaethau’r cyngor. Mae’r Cabinet wedi cymeradwyo fframwaith gwydnwch 
gwasanaeth er mwyn ymateb i’r galwadau cynyddol hyn. 

Yr Effaith ar Anghydraddoldeb
Mae’r dystiolaeth yn dangos mai’r ardaloedd tlotaf sydd wedi profi’r effaith 
fwyaf, a hynny o ran iechyd ac effeithiau ariannol. Y rhai oedd yn wynebu’r 
anfantais fwyaf cyn y pandemig a drawyd galetaf, ac o ganlyniad mae’r 
bwlch anghydraddoldeb ar draws Castell-nedd Port Talbot wedi ehangu. 
Bydd ymdrin â’r anghydraddoldebau hyn yn thema sy’n croesdorri’r holl 
gamau adfer sydd gennym mewn golwg yn y tymor byr, canolig a hwy. 
Byddwn ni’n diweddaru Cynllun Cydraddoldeb Strategol y cyngor (sy’n 
manylu ar sut rydym ni’n ymdrin â’r ddyletswydd sosio-economaidd) er 
mwyn sicrhau, wrth i ni weithredu’r blaenoriaethau o dan bob amcan 
llesiant, ein bod yn benodol yn cau’r bwlch rhwng y rhai sydd wedi profi 
anfantais sosio-economaidd a’r rhai sydd heb orfod wynebu hynny.

Gwelwyd arloesi 
radical wrth i 
wasanaethau 
gael eu gorfodi i 
weithredu ar sail 
gwbl newydd

Crynodeb o Effeithiau Covid-19
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3.  Ailagor ac Adfer
Ers i Lywodraeth Cymru symud i Lefel Sero ym mis Awst 2021, rydym 
wedi bod yn canolbwyntio ar y camau ailagor ac adfer. 

Sbardunwyd trydedd ton o’r feirws gan y cynnydd mewn cymysgu 
cymdeithasol ers i Gymru symud i Lefel Sero ac ar adeg ysgrifennu roedd 
amrywiolyn newydd – Omicron – wedi cael ei nodi ac yn destun pryder, 
ac roedd pedwaredd ton wedi cyrraedd. Daliwyd ati i gefnogi ein GIG 
trwy’r cyfnod ailagor ac ymateb hwn, gan wneud yn fawr o’n hymateb 
Profi, Olrhain, Diogelu wrth i’r haint ymledu yn y gymuned, ond hefyd 

gan barhau i gynnig cymorth ymarferol trwy ddefnyddio ein safleoedd a 
chyfleusterau eraill. Yn ystod y cyfnod hwn, buom hefyd yn dechrau deall 
effaith ddyfnach y pandemig yn llawnach, wrth i fwy o bobl droi atom 
am wasanaethau, yn aml oherwydd anghenion mwy cymhleth, er ein 
bod hefyd yn rhoi sylw i’r ôl-groniad o waith yn y gwasanaethau hynny a 
gawsai eu harallgyfeirio’n gynharach yn y pandemig wrth i ni gael hyd i 
adnoddau ar gyfer cyfnod cyntaf ein hymateb.

Isod crynhoir ein blaenoriaethau yn ystod y cyfnod hwn:

Cefnogi ein GIG Cadw Gwasanaethau Hanfodol yn Weithredol Helpu ein Cymunedau a’n Heconomi i Ymadfer

Parhau i addasu ein Gwasanaeth 
Profi, Olrhain, Diogelu er mwyn 
helpu i atal y feirws rhag ymledu

Gofal cymdeithasol – Estynnwyd contract cartref 
gofal Trem-y-Glyn am 12 mis i gadw capasiti yn y 
system; cynnydd o 10% yn y ffioedd i ddarparwyr 
allanol er mwyn helpu i recriwtio a chadw gofalwyr; 
tasglu recriwtio i gynyddu’r gronfa o ofalwyr oedd 
ar gael

Cefnogaeth Gymunedol – Buddsoddiad ychwanegol o 
£640,000 i wella seilwaith cymunedol e.e. uwchraddio 
cyfleusterau chwarae, cefnogi clybiau chwaraeon etc



Castell-nedd Port Talbot Cynllun Corfforaethol 2022-2027

Adfer, Ailosod, Adnewyddu 13

Cefnogi ein GIG Cadw Gwasanaethau Hanfodol yn Weithredol Helpu ein Cymunedau a’n Heconomi i Ymadfer

Parhau i chwyddo’r negeseuon 
iechyd cyhoeddus allweddol a 
gyflwynwyd gan y Llywodraeth 
a sicrhau bod y rhai anoddaf eu 
cyrraedd yn derbyn ac yn deall 
cyngor pwysig ynghylch iechyd 
cyhoeddus.

Strydlun – buddsoddi ychwanegol fel bod 
cymdogaethau ar draws y fwrdeistref sirol yn ‘dal i 
fyny, ac yn dod yn lanach a gwyrddach’ a chynyddu 
gwydnwch yn achos gwaith draenio.

Ymyrraeth Gynnar ac Ataliaeth – Cymorth grant 
ychwanegol o £250,000 i sefydliadau trydydd sector 
er mwyn datblygu gwasanaethau ataliol newydd mewn 
cymunedau, gyda ffocws arbennig ar bobl sy’n unig 
ac yn ynysig. Fel rhan o hyn rydym hefyd wedi ehangu 
nifer y Cydlynwyr Ardal Leol ac wedi integreiddio’u 
gwaith â Iach a Diogel CNPT.

Parhau i ddarparu adeiladau a 
chyfleusterau eraill i gefnogi’r 
ymdrechion brechu a phrofi torfol.

Peirianneg, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio 
– buddsoddi ychwanegol er mwyn ymateb i’r 
nifer cynyddol o geisiadau cynllunio; ymholiadau 
mewnfuddsoddi; ymholiadau busnes a chyfleoedd 
am grantiau.

Canol Trefi – Cyflogwyd dau Reolwr Canol Tref 
cynorthwyol i weithio gyda masnachwyr a rhanddeiliaid 
eraill yng nghanol y dref i helpu’r trefi i ymadfer. 
Mae fforymau canol tref ar waith yng Nghastell-
nedd, Port Talbot a Phontardawe – mae rhaglenni o 
ddigwyddiadau’n cael eu cydlynu ar draws y partneriaid 
hyd at y Nadolig 2021, ac yna ar sail rhaglen dreigl. 

Parhau i gymhwyso’r polisi 
gweithio gartref lle bo modd, 
a sicrhau y cedwir at gyngor y 
Llywodraeth yn yr holl leoliadau a 
reolir gan y Cyngor. 

Ysgolion – cefnogaeth i arweinwyr ysgolion er 
mwyn cefnogi dilyniant dysgu; ymgyrch recriwtio i 
gynyddu nifer y staff arlwyo a glanhau.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghanol Trefi – 
mae hyn wedi cael ei leihau’n sylweddol yng nghanol 
trefi Castell-nedd a Phort Talbot trwy waith Partneriaeth 
Diogelwch Cymunedol CNPT. 

Mwy o fuddsoddi yn y tîm craidd 
Cynllunio Brys er mwyn cynnal 
ac addasu’r paratoadau ar gyfer 
argyfwng.

Iechyd Amgylcheddol – buddsoddiad ychwanegol 
er mwyn dechrau dal i fyny â’r gweithgaredd 
archwilio lle bu oedi.

Cymorth i Fusnesau – Cynllun grantiau i fusnesau bach 
a sefydlwyd gan y cyngor i gefnogi busnesau lleol nad 
oeddent yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol gan 
Lywodraeth Cymru. Bydd grantiau o hyd at £20k ar gael 
o ddechrau 2022. 

Ailagor ac Adfer
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Cefnogi ein GIG Cadw Gwasanaethau Hanfodol 
yn Weithredol Helpu ein Cymunedau a’n Heconomi i Ymadfer

Mwy o fuddsoddi yn y tîm 
craidd Cynllunio Brys er 
mwyn cynnal ac addasu’r 
paratoadau ar gyfer 
argyfwng.

Gwasanaethau Digidol – 
buddsoddi ychwanegol i gefnogi 
ehangu technolegau digidol yn 
gyflym.

Canol Trefi – Parcio am ddim yn ystod rhan o gyfnodau’r haf a’r Nadolig i 
annog mwy o bobl i ddod i ganol y trefi.

Digartrefedd – cynyddu capasiti 
i gefnogi’r polisi ‘pawb i mewn’ 
a gyflwynwyd gan Lywodraeth 
Cymru.

Gwnaed gwelliannau mewn lleoliadau twristiaeth allweddol i helpu i reoli 
ymwelwyr, e.e. Glyn-nedd; Cwm Afan.

Cynyddwyd nifer y cyfleoedd i bobl ifanc gael cyflogaeth o fewn y cyngor, 
gan gynnwys ymgysylltu â rhaglen Kickstart y Llywodraeth.

Sefydlwyd rhaglen o ddigwyddiadau ar draws y parciau gwledig a theatrau’r 
Cyngor. 

Cyflwynwyd rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n 
wynebu’r anfantais fwyaf fel rhan o’r Haf o Hwyl. 

Cymorth i Fusnesau – Mae’r cyngor wedi parhau i weinyddu cymorth 
ariannol i fusnesau ac unigolion cymwys.

Cymorth Caledi – mae’r cyngor yn gweinyddu cynlluniau caledi Llywodraeth 
Cymru e.e. taliadau hunanynysu, taliadau prydau ysgol am ddim etc

Tlodi Bwyd – mae’r cyngor yn gweithio gyda sefydliadau lleol i gynyddu’r 
help a’r gefnogaeth i’r rhai sy’n profi tlodi bwyd.

Ailagor ac Adfer



Castell-nedd Port Talbot Cynllun Corfforaethol 2022-2027

Adfer, Ailosod, Adnewyddu 15

“Yn sgîl yr amser a dreuliwyd gartref 
mae llawer o bobl wedi ailgysylltu 
â’u cymuned leol a’r amgylchedd 
o’u cwmpas."
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Mae gweddill y Cynllun hwn yn disgrifio sut byddwn ni’n ymdrin â’r 
Cyfnod Ailosod ac Adnewyddu wrth i ni symud i mewn i 2022. Mae wedi’i 
seilio ar yr hyn sy’n bwysig i bobl leol, busnesau, sefydliadau cymunedol 
a rhanddeiliaid ehangach. Mae’n cymryd Rhaglen Lywodraethu newydd 
Llywodraeth Cymru i ystyriaeth, a hefyd y Cytundeb Cydweithio 
cysylltiedig a datblygiadau eraill rydym ni’n rhagweld y byddant yn 
dylanwadu ar ein blaenoriaethau i’r dyfodol, megis y newid yn yr 
hinsawdd, yr amharu digidol sy’n parhau a setliadau ariannol tebygol. 
Mae hefyd yn cydweddu â chynlluniau partneriaeth lleol a gwaith arall 
rhanbarthol neu yn yr ardal ehangach, ac mae modd ei integreiddio â’r 
rheiny, gan gynnwys diwygio Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot.

Covid-19 – yr ymateb parhaus
Mae argaeledd brechlynnau a thriniaethau gwell eisoes yn cael effaith 
lesol, ond mae hynt y pandemig yn dal yn ddigon ansicr, a bydd angen 
i ni gynnal ac addasu ein hymateb i Covid-19 i’r dyfodol rhagweladwy. 
Byddwn ni’n parhau i ganolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:

• Helpu i ddiogelu iechyd cyhoeddus  – byddwn ni’n gwneud hyn trwy  
 ein Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu a thrwy’r gwaith rydym ni’n   
 parhau i’w arwain yn rhanbarthol i rybuddio a hysbysu ein trigolion a’n  
 busnesau ynghylch y camau mae angen iddynt eu cymryd i’w cadw eu  
 hunain ac eraill yn iach ac yn ddiogel.

• Cefnogi a Diogelu ein GIG  – byddwn ni’n parhau i gynnig    
 cyfleusterau a chymorth arall i gefnogi rhaglenni profi a brechu.   
 Byddwn hefyd yn gweithio trwy ein Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol  
 i sicrhau bod trefniadau cydlynus rhwng gofal sylfaenol; ysbytai; ein   
 gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau a chymorth cymunedol  
 ehangach. 

• Gweithredu Polisi’r Llywodraeth  - byddwn ni’n rhoi cyngor ac   
 arweiniad i sicrhau bod pobl a busnesau’n cydymffurfio ag unrhyw   
 reoliadau COVID-19 sydd mewn grym gan y llywodraeth, a byddwn   
 ni’n parhau i gynorthwyo’r llywodraeth, er enghraifft gweinyddu   
 taliadau caledi ariannol i fusnesau a thrigolion lleol.

• Cynnal gwasanaethau hanfodol – byddwn ni’n sicrhau ein bod   
 ni’n parhau’n barod i ymateb i amgylchiadau newidiol, gan addasu’r   
 gwasanaeth rydym ni’n ei gyflwyno, gyda ffocws ar gynnal    
 gwasanaethau hanfodol y mae ein busnesau a’n trigolion lleol yn   
 dibynnu arnynt.

4. Ailosod ac Adnewyddu
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Mae’r adrannau nesaf yn crynhoi’r dystiolaeth y buom ni’n ei defnyddio 
i ddatblygu’r pedwar amcan llesiant sy’n darparu fframwaith ar gyfer ein 
cyfnod ailosod ac adnewyddu. 

Dewch i Sgwrsio
Yn ystod haf 2021, cynhaliwyd ymgyrch i ymgysylltu â phobl o bob 
cefndir a phob oed, gyda’r bwriad o brofi ein dealltwriaeth o effaith y 
pandemig ar wahanol rannau o’n bwrdeistref sirol a hefyd er mwyn 
deall beth sydd bwysicaf i bobl leol wrth i ni symud ymlaen gyda’n 
gwaith adfer. Bu bron 1,800 o bobl yn ymgysylltu â’r ymgyrch, cafodd 
cyfuniad o arolygon ar-lein ac all-lein ein cwblhau, ac ategwyd hynny 
gan grwpiau ffocws yn ein pum cwm. 

Mae casglu barn a safbwyntiau busnesau a thrigolion lleol yn gynnar 
wrth i ni gynllunio wedi ein galluogi i ffurfio ein pedwar amcan llesiant 
a’n camau gweithredu cysylltiedig ar sail yr hyn sy’n bwysig yn lleol. 
Ceisiodd ymgyrch yr haf farn pobl yn llawer cynharach na’r arfer yn y 
broses gynllunio. Mae’n bendant yn fwriad gennym barhau i ymgysylltu 
â phobl wrth i ni symud ymlaen i weithredu ac wrth i ni adolygu a 
mireinio’r cynllun yn ystod y blynyddoedd nesaf. Mae’r newid hwn yn 
ein dull gweithredu yn adlewyrchu ymrwymiad o’r newydd i weithio 
gyda’n cymunedau, ein busnesau lleol a’n partneriaid, ac mae hefyd 
wedi’i grisialu yn ein gwerthoedd newydd. 

Lluniwyd adroddiad cynhwysfawr ar wahân sy’n disgrifio beth 
ddywedodd pobl fel rhan o’n hymgyrch Dewch i Sgwrsio.  

Crynhoir y prif themâu isod:

Ffrindiau a theulu
(gan gynnwys 
anifeiliaid anwes)

Dychwelyd i 
normalrwydd
(llacio’r cyfyngiadau)

Iechyd (i fi a’m 
teulu, �rindiau, 
cymdogion)

Aros/
cadw’n ddiogel

Addysg/
aros ar agor

Iechyd/llesiant/
iechyd meddwl

Buddsoddi yn yr 
economi/mewn 
swyddi/mewn 
busnesau lleol 
a’u diogelu

Hamdden/
diddordebau,
adloniant

Cysylltiadau 
cymunedol/ysbryd 
cymunedol/dod â 
phobl at ei gilydd/
gwirfoddoli

Cymdeithasu

Ailosod ac Adnewyddu
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Gweld fy ffrindiau a’m teulu. 
Sicrhau bod ein mannau 

gwyrdd pwysig yn lleol yn 
cael eu gwella ar gyfer natur 
ac yn cael eu diogelu/rheoli 
er mwyn i bobl barhau i’w 

defnyddio. Gwneud fy ngorau 
i gyflawni a phwyso am 

weithredu cadarnhaol i roi 
sylw i argyfyngau’r hinsawdd 

a byd natur.

Bod plant yn cael mwy 
o gyfle i dyfu, dysgu 
a bod yn hyderus i 

wybod eu bod nhw’n 
werthfawr yn ein 

cymunedau a bod gan 
BAWB ohonyn nhw 

gryfderau.

Helpu pobl i adfer wedi 
effeithiau meddyliol a chorfforol 
y pandemig. Yn arbennig pryder 

cymdeithasol.

Bod pobl yn dychwelyd i 
ryw fath o ffordd o fyw, 
bod cymunedau’n cael 

cefnogaeth y mae mawr 
angen amdani i ailwampio 
parciau/gerddi a meysydd 

gyda meinciau lle gall pobl 
fynd i eistedd a chwrdd â 

ffrindiau a chymdogion yn 
yr awyr agored.

Teulu, iechyd, ffrindiau a 
chreu atgofion’

Mae Treftadaeth a’i diogelu yn 
bwysig i fi nawr. Rhaid gofalu 

am y gorffennol.

Yng ngeiriau’r ymatebwyr...
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Mae angen ymdrech bendant i 
ddileu’r feirws yma a’i atal rhag 

cymryd rhagor o fywydau.

Bod plant yn cael mwy 
o gyfle i dyfu, dysgu 
a bod yn hyderus i 

wybod eu bod nhw’n 
werthfawr yn ein 

cymunedau a bod gan 
BAWB ohonyn nhw 

gryfderau.

Mae angen glanhau’r ardal. Mae 
angen rhoi sylw i ganol y dref a’r 

ardaloedd o gwmpas.

Cefnogi busnesau lleol trwy eu 
helpu i ddod yn llawer mwy 

cydnerth.

Cadw covid 
dan reolaeth a 

gweithio at atal 
cynhesu 

byd-eang.

Cadw fy musnes ar agor a bod 
â mwy o ddigwyddiadau amser 
teulu, digwydidadau etc. i fynd 

iddyn nhw’n lleol.

Strydoedd diogel,
ymddygiad pobl
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"Bod plant yn cael mwy o gyfle 
i dyfu, dysgu a bod yn hyderus i 
wybod eu bod nhw’n werthfawr yn 
ein cymunedau a bod gan BAWB 
ohonyn nhw gryfderau"
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Ffrindiau a theulu 
(gan gynnwys
anifeiliaid anwes)

Addysg/
aros ar agor

Yr amgylchedd, 
argyfwng yr hinsawdd, 
ailgylchu, cynnal 
mannau gwyrddl

Iechyd a llesiant/
iechyd meddwl

Dychwelyd i 
normalrwydd 
(llacio cyfyngiadau)

Cysylltiadau 
cymunedol/ysbryd 
cymunedol/dod â 
phobl at ei gilydd/
gwirfoddoli

Aros/
cadw’n ddiogel

Iechyd 

Buddsoddi yn yr 
economi/mewn 
swyddi/mewn 
busnesau lleol 
a’u diogelu

Cydbwysedd gwaith 
a bywyd, gweithio 
gartref, amgylchedd 
y swyddfa

Beth sy’n bwysig i chi i’r dyfodol?
Roedd y deg ymateb y soniwyd amdanynt amlaf fel a ganlyn:

Ailosod ac Adnewyddu
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Addysg i’m plant heb amharu 
ar hynny’n barhaus. Y 

profiad ysgol i’m plant, h.y. 
cyngherddau, gweithgareddau. 

Fy mhlant yn gallu 
rhyngweithio mewn grwpiau 
a gweithgareddau tu allan i’r 

ysgol. Adeiladu ar y cydbwysedd 
gwaith/bywyd a gynigir trwy 

weithio gartref. Datblygu 
trefi a’r stryd fawr. Parciau a 

mannau agored.

Hoffwn i weld yr ysbryd 
cymunedol yna oedd 

gennym ni ar y dechrau. 
Rwy’n teimlo ein bod 

ni’n gwerthfawrogi ein 
hamgylchedd naturiol, 

ac fe hoffwn i weld mwy 
o ffocws ar ofalu am yr 
hyn sydd gennym ni.

Gwneud yn fawr o’r ffaith bod 
covid wedi cyflymu gweithio 

ystwyth a chymuned lewyrchus.

Bod pethau’n cael eu rhoi 
yn eu lle i atal cyfnodau 

clo yn y dyfodol, bod 
Castell-nedd Port Talbot 
yn parhau i ailddatblygu 

a buddsoddi er mwyn 
parhau i wella ar gyfer 

pawb sy’n byw yno.

Y GIG ar lefel leol ac ymateb 
ardal ehangach. Help i 

ganolfannau cymunedol.

Bod ein cymdogion oedrannus 
yn teimlo’n ddiogel, camau bach. 
Bod ein grwpiau i gyd yn dod yn 

ôl at ei gilydd.

Yng ngeiriau’r ymatebwyr...
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Gweld gwasanaethau’n 
dechrau ailagor ac edrych ar ba 
wasanaethau mae ar bobl yn y 

gymuned eu hangen.

Helpu fy mhlant i ddal  
i fyny â’r pethau maen 

nhw wedi’u colli. 
Canolbwyntio ar sicrhau 
bod dim effaith niweidiol 
ar eu hiechyd meddwl, a 
sicrhau cydbwysedd go 
iawn rhwng gwaith ac 

amser rhydd.

Cyfleoedd/gweithgareddau i 
arddegwyr yn y dref. Cadw at 
fywyd heb gymaint o ruthro. 

Ailgysylltu â ffrindiau.

Addysg fy mhlentyn,  
a gollwyd ganddi

Bod y cyfleusterau yn y 
pentref yn cael eu gwella.

Pryderu am beth ddaw yn y 
dyfodol, wrth i bob gwasanaeth 
leihau ac i lai o bethau gael eu 
gwneud i gadw ardaloedd yn 
lân ac yn daclus. Rwy’n deall 
bod prinder arian a staff, ond 
mae pob stryd yn edrych yn 
ofnadwy, glaswellt, chwyn 

a sbwriel. 

Rwy’n dymuno gallai rhywbeth 
gael ei wneud am yr ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn y 
gymuned ar hyn o bryd, ond 
mwy yn y trefi, petai modd 

rhoi sylw i hynny a gweithredu 
gyda dirwyon sy’n cyfateb 

i’r troseddau, fel arall fydd y 
dyfodol ddim yn ddisglair iawn.
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‘Maen nhw’n rhagdybio 
eich bod chi’n gallu 

cyrraedd canolfan hamdden 
neu’r man lle mae’r 

adnoddau ar gael. Dydyn 
nhw ddim o reidrwydd yn 
sylweddoli bod trafnidiaeth 

gyhoeddus yn anoddach 
ei chael yn yr ardaloedd 

mwy gwledig.

...Gwrando ar anghenion y 
gymuned a’r bobl sy’n byw yn y 
cymunedau mewn gwirionedd, 

a gweithredu ar sail hynny. 
Nid dyfalu beth sydd ei angen 
ar bobl neu wneud beth maen 
nhw’n galw’n ‘lles pennaf’. 

Mynd ati i wrando ar anghenion 
y bobl a’r cymunedau. Mae pob 

cymuned yn gwbl wahanol.

‘Ardaloedd y Cymoedd - Grwpiau Ffocws’

Er mwyn sicrhau bod yr ymgyrch Dewch i Sgwrsio yn cynnwys pob adran 
o’r fwrdeistref sirol, cynhaliwyd nifer o grwpiau ffocws hefyd yn ardaloedd 
y cymoedd. Roedd gan drigolion y cymoedd lawer o safbwyntiau tebyg i’r 
rhai a lanwodd holiaduron. Ymhlith y materion ychwanegol a godwyd yn y 

grwpiau ffocws amlygwyd pwysigrwydd trafnidiaeth; sicrhau lefelau uwch 
o ymgysylltu â’r cyngor a phryder ynghylch lefelau treth y cyngor. 

Yng ngeiriau’r bobl a fu’n cymryd rhan yn y grwpiau ffocws:

Rydw i eisiau trafnidiaeth i’n 
plant wneud y gweithgareddau 
allgyrsiol. Os ydyn nhw yn yr 
ysgol gyfun ym Mhort Talbot, 
rydw i eisiau gwneud yn siŵr 

eu bod nhw’n gallu mynd 
i glybiau ar ôl ysgol, timau 

chwaraeon a hyfforddiant ar 
ôl oriau ysgol. Rydw i eisiau 

iddyn nhw gael yn union yr un 
cychwyn â’r plant yr holl ffordd 

lawr o Gwmafan.
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Maen nhw wastod yn dweud does 
gennym ni ddim arian. Gennym ni 

mae un o’r cyfraddau treth uchaf yng 
Nghymru, ble mae’r arian yn mynd?

Does dim bysus cynnar am 
6:30 i bobl sy’n gweithio 

mewn ffatrïoedd neu waith 
adeiladu. Hyd y gwn i, does 

dim bysus ar ôl 7:30 yn y nos, 
felly os ydych chi’n gweithio 
shifftiau, rydych chi’n methu 

cyrraedd adre. Mae ein 
gwasanaeth bws wedi mynd 

yn un bob dwy awr.

Mwy o weithredu mewn 
partneriaeth wrth gyflwyno 

gwasanaethau gyda’r trydydd sector 
ehangach a’r awdurdod lleol.

Ardaloedd y Cymoedd - Grwpiau Ffocws
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Mega-dueddiadau
Er bod Covid-19 yn ystyriaeth bwysig yn ein blaengynllunio, mae angen i ni gymryd ffactorau pwysig eraill i ystyriaeth yn ogystal:

Mega-dueddiadau Materion Allweddol

Tlodi, amddifadedd ac anghydraddoldeb • Roedd anghydraddoldeb strwythurol i’w weld ar draws y boblogaeth 
cyn y pandemig, ac mae’r pandemig wedi gwneud y materion 
strwythurol hyn yn fwy amlwg. 

• Gallai’r galw am fwy o wariant ar iechyd a gofal cymdeithasol olygu 
gwasgfa o ran gwariant ar wasanaethau eraill – y mae’r cyhoedd yn 
gosod gwerth mawr ar lawer ohonynt

• Costau delio â chanlyniadau Covid-19, gan gynnwys yr effaith ar 
gynhyrchu incwm.

• Rhagolygon ansicr o ran gwariant cyhoeddus, gan gynnwys 
ansicrwydd ynghylch cyllid yn lle cyllid yr UE

Adferiad gwyrdd a datgarboneiddio • Mae’r gymdeithas yn fwy awyddus i weld twf glân, cynaliadwy
• Mae’r Llywodraeth wedi dangos bod angen ymatebion gwasanaeth a 

pholisi newydd i gyflawni’r agenda hon yn gyflym
• Mae’r trigolion wedi ymgysylltu’n fwy â’u hamgylchedd lleol, eu 

treftadaeth a’u diwylliant

Ailosod ac Adnewyddu
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Mega-dueddiadau Materion Allweddol

Digideiddio • Mae Covid-19 wedi cyflymu twf yr economi ddigidol, gan ddod â 
newidiadau i batrymau gwaith a gofynion sgiliau

• Mae hyn yn ychwanegu at yr heriau o ran anghydraddoldeb, ond mae 
hefyd yn cyflwyno risgiau strategol newydd – e.e. seiberfygythiad

• Mae’r cynnydd mewn siopa ar-lein yn debygol o arwain at newidiadau 
parhaol yn y defnydd o ganol trefi

•  Mae twf gwyddorau data yn cynnig cyfleoedd newydd, ond hefyd yn 
galw am fframweithiau moesegol newydd

Newid demograffig • Mae gan CNPT boblogaeth gymharol hŷn
• Mae gan CNPT gyfran gymharol uchel o ofalwyr di-dâl a phobl sy’n 

byw gyda chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd
• Mae gan CNPT boblogaeth gymharol ddifreintiedig o ddefnyddio 

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Ailosod ac Adnewyddu
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Mega-dueddiadau Materion Allweddol

Dyfodol gwaith • Mae’n debygol y bydd cyflogeion am gael cydbwysedd gwaith a 
bywyd gwell yn barhaol

• Mae symudiad sylweddol i weithio gartref yn debygol o barhau, 
gydag effeithiau o ganlyniad ar swm a math y llety swyddfa sy’n 
angenrheidiol, pwysigrwydd seilwaith digidol priodol ac effeithiau yn 
sgîl hynny ar ganol ein prif drefi

• Bydd angen i arferion gwaith newid yn barhaol i wreiddio’r mathau 
o ymddygiad diogelu iechyd a fydd yn angenrheidiol yn y tymor hir i 
ddiogelu iechyd y cyhoedd

• Mwy o gystadleuaeth am lafur mewn marchnad lafur gystadleuol iawn

Cymuned • Mae pobl wedi ailgysylltu â’u hamgylchedd lleol, eu cymdogaethau a’u 
mannau awyr agored

• Cyswllt cymdeithasol yw’r mater unigol mwyaf sydd o bwys i bobl. 
Mae cyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd yn flaenoriaeth i bobl o  
bob oed

Ailosod ac Adnewyddu
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AILOSOD AC 
ADNEWYDDU 
EIN PWRPAS, 
EIN GWELEDIGAETH 
A’N GWERTHOEDD 

5 
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5. Ailosod ac Adnewyddu ein Pwrpas, ein Gweledigaeth a’n Gwerthoedd

Pwrpas:
Helpu trigolion CNPT i fyw 
bywydau dal

Gwerthoedd:
Cysylltiedig
mae beth sy’n bwysig i chi yn 
bwysig i ni

Gofalgar
rydyn ni’n gofalu amdanoch 
chi, eich bywyd a dyfodol ein 
bwrdeistref sirol

Cydweithredol 
rydyn ni’n gweithio gyda’n 
dinasyddion a’n partneriaid 
oherwydd bod modd i ni gyflawni 
mwy gyda’n gilydd

Hyderus
rydyn ni’n optimistaidd ac yn 
hyderus ynghylch y dyfodol

CASTELL-NEDD
PORT TALBOT

Ein Gweledigaeth: 
Bod pob plentyn yn cael y dechrau 
gorau mewn bywyd
Bod pob cymuned yn llewyrchus ac 
yn gynaliadwy
Bod modd i genedlaethau’r dyfodol 
fwynhau ein hamgylchedd, ein 
diwylliant a’n treftadaeth lleol
Bod pobl leol yn fedrus ac yn cael 
mynediad i swyddi gwyrdd o 
ansawdd uchel

• beth sy’n bwysig i bobl leol, 
busnesau a’n cyflogeion;

• yr effaith rydyn ni’n gwybod 
bod Covid-19 wedi’i 
chael ar ein cymunedau, 
ein heconomi leol a 
rhanddeiliaid ehangach;  

•  y gwersi rydyn ni wedi’u 
dysgu o’n hymateb i’r 
pandemig ac o fannau  
eraill; a

•  newidiadau eraill a ragwelir 
yn ein hamgylchedd allanol.

Mae pwrpas, gweledigaeth, gwerthoedd, perthnasoedd a blaenoriaethau’r 
cyngor wedi cael eu hailosod a’u hadnewyddu, gan gymryd i ystyriaeth: 
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"Rydym eisiau helpu trigolion 
Castell-nedd Port Talbot i fyw 
bywydau da"
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66 CYFLAWNI EIN 
GWELEDIGAETH  
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Trefnir y gwaith a wnawn i gyflawni ein gweledigaeth ar dair lefel: 

Lefel Strategol – Byddwn ni’n cychwyn rhaglen o newid strategol  
i sicrhau ein bod yn cofleidio dull strategol ‘un cyngor’ o gyflawni’r  
weledigaeth. Ar y cychwyn, bydd y llifoedd gwaith allweddol  
yn cynnwys:
  
• Bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd

• Bod pob cymuned yn ffynnu ac yn gynaliadwy

• Bod modd i genedlaethau’r dyfodol fwynhau ein hamgylchedd,  
 ein treftadaeth a’n diwylliant lleol

• Swyddi a sgiliau - bod pobl leol yn fedrus ac yn gallu cael  
 mynediad i swyddi gwyrdd, o safon uchel

• Rhaglen Alluogi – Datblygu Sefydliadol 

 
Lefel Gorfforaethol – caiff strategaethau corfforaethol eu hadlunio i  
gefnogi cyflawni’r weledigaeth a chyflwyno’r rhaglen o newid strategol. 

Lefel Weithredol – Bydd pob gwasanaeth a swyddogaeth o fewn y  
cyngor yn alinio’u cynlluniau adfer gwasanaeth i fwyafu eu cyfraniad i  
gyflawni’r weledigaeth a bennwyd gennym. 

Cyflawni ein Gweledigaeth 



Castell-nedd Port Talbot Cynllun Corfforaethol 2022-2027

Adfer, Ailosod, Adnewyddu 35

Pwrpas a Gweledigaeth

Rhaglen o Newid Strategol

Cynlluniau Adfer Busnes

Gwerthoedd

Datblygu 
Sefydliadol 

Pobl a 
thechnoleg

Cynllun Ariannol 
Tymor Canolig
(Cynaliadwyedd

ariannol a gwerth
am arian) 

Cynllun 
Datgarboneiddio 

ac Ynni 
Adnewyddadwy

Cynllun 
Cydraddoldeb 

Strategol

Cynlluniau 
Asedau



Castell-nedd Port Talbot Cynllun Corfforaethol 2022-2027

Adfer, Ailosod, Adnewyddu36

Bydd pob gwasanaeth a swyddogaeth o 
fewn y cyngor yn alinio eu cynlluniau adfer 

gwasanaeth i fwyafu eu cyfraniad at 
gyflawni'r weledigaeth a osodwyd gennym.
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RHAGLEN O  
NEWID STRATEGOL  
FFOCWS CYCHWYNNOL7 
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Castell-nedd Port Talbot Cynllun Corfforaethol 2022-2027

7.  Rhaglen o Newid Strategol – Ffocws Cychwynnol

Mae ein rhaglen o newid strategol yn disgrifio’r newidiadau rydym ni’n 
bwriadu eu gwneud yn ystod y 12 mis nesaf, y 5 mlynedd nesaf a’r 
tymor hwy. Bydd yn esblygu dros amser, ond bydd y ffocws cychwynnol 
fel y nodir isod. Ceir rhagor o fanylion yn Atodiad 1:

Y Dechrau Gorau mewn Bywyd
Bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd

Y 12 mis nesaf…

• Cefnogi arweinwyr ein hysgolion i gadw ysgolion ar agor (wedi’r 
pandemig) a helpu plant a phobl ifanc i ymadfer;

• Byddwn ni’n gweithio gydag ysgolion a phartneriaid i sicrhau bod 
cynifer o ddisgyblion â phosibl yn ailgysylltu’n gorfforol ac yn 
ymgysylltu â’r ysgol, gan leihau nifer y disgyblion nad ydynt yn rhan o’r 
system addysg ar hyn o bryd. Hefyd, gwella presenoldeb disgyblion yn 
y cyfnod cynradd ac uwchradd;

• Sicrhau bod cynnig Blynyddoedd Cynnar mwy cyfartal ar gael ar draws 
y fwrdeistref i wella parodrwydd ein dysgwyr ifancaf i fynd i’r ysgol;

• Byddwn yn gweithio gydag ysgolion a phartneriaid ac yn eu cefnogi, 
er mwyn sicrhau eu bod wedi cyrraedd lefel briodol o barodrwydd 
ar gyfer diwygio’r cwricwlwm, yn unol â’r Cwricwlwm i Gymru (Deddf 
Cwricwlwm ac Asesu Cymru 2021).

• Sicrhau bod ymyrraeth gynnar effeithiol ar waith ar gyfer ein plant, ein 
pobl ifanc a’n teuluoedd;
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• Byddwn ni’n gweithredu’n llawn Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a Thribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a Chôd Ymarfer Anghenion Dysgu 
Ychwanegol 2021 ar draws yr Awdurdod Lleol ac mewn ysgolion yng 
Nghastell-nedd Port Talbot;

• Gwella’r cyfleoedd chwarae a hamdden di-dâl a chost isel i blant a 
phobl ifanc;

• Sicrhau ei fod yn glir sut gall y plant a’r teuluoedd sydd angen hynny 
gael mynediad i gymorth cynnar a chefnogaeth;

• Sicrhau bod ‘beth sy’n bwysig’ i blant a theuluoedd yn ganolog i’n dull 
o gynllunio a darparu ein gwasanaethau;

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn cynyddu mynediad at 
brydau ysgol am ddim a gofal plant;

• Sicrhau bod yr holl blant hynny y mae angen eu hamddiffyn yn cael eu 
diogelu, a’u bod yn gallu tyfu i fyny mewn teulu cariadus, sefydlog;

• Sicrhau ei fod yn glir i bobl ifanc sy’n gadael addysg amser llawn sut 
gallan nhw symud ymlaen i hyfforddiant pellach neu addysg neu waith; 

• Byddwn ni’n adeiladu ar ein rôl fel rhieni corfforaethol ac yn helpu pobl 
ifanc sy’n gadael gofal i bontio gyda chefnogaeth briodol, fel eu bod yn 
gallu cael mynediad i lety addas a chynnal hynny;

• Archwilio beth arall gallwn ni ei wneud i gefnogi gofalwyr ifanc;

• Cynyddu nifer y cyfleoedd profiad gwaith a phrentisiaeth mae’r Cyngor 
a chyflogwyr lleol yn eu cynnig i bobl ifanc;  

• Byddwn ni’n gweithio gyda phartneriaid i gynnal ymgysylltiad pobl 
ifanc ag addysg, cyflogaeth a hyfforddiant, ac i leihau diweithdra 
ieuenctid yng Nghastell-nedd Port Talbot;

• Gweithio gyda phartneriaid i roi ffocws newydd i’r Bartneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc, fel bod yr holl wasanaethau i blant a theuluoedd yn hawdd 
eu hadnabod a’u defnyddio, yn diwallu anghenion pobl, a bod ein 
cymunedau’n croesawu plant; 

• Llunio fersiwn derfynol o’n Cynllun Strategol y Gymraeg ym myd 
Addysg er mwyn cryfhau ymhellach ein hymrwymiad i’r Iaith Gymraeg, 
ein traddodiadau a’n diwylliant; 

• Byddwn ni’n darparu cyfleoedd i alluogi pob dysgwr, teulu a gofalwr 
i elwa o’r cyfle i ddysgu Cymraeg, gwerthfawrogi’r iaith, a ffurfio’u 
bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg; a 

• Sefydlu trefniadau newydd cynllunio, comisiynu a chyflwyno 
gwasanaeth ar y cyd ar gyfer plant sydd ag anghenion ychwanegol

Rhaglen o Newid Strategol
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Bod pob cymuned yn llewyrchus ac yn gynaliadwy
Bod pobl yn byw bywydau iach, hir a da mewn cymunedau llewyrchus 
a chynaliadwy lle mae pobl yn cyd-dynnu’n dda ac yn cefnogi ei gilydd

Y 12 mis nesaf…

• Datblygu ein gwaith ymhellach ar lefel y gymdogaeth, gan fapio 
asedau lleol (beth sy’n gryf am bob cymuned) a mapio nodweddion 
bregus cymunedau. Gweithio gyda’r gymuned a phartneriaid eraill 
i ganfod cyfleoedd ar gyfer datblygu gofal anffurfiol ychwanegol a 
rhwydweithiau cefnogi;

• Ehangu nifer y Cydlynwyr Ardal Leol a sicrhau mwy o gysondeb yn eu 
ffordd o weithio ar draws y fwrdeistref sirol. Cynyddu nifer y bobl sy’n 
cael cymorth i gysylltu â rhwydweithiau gofal a chefnogaeth  
lleol anffurfiol; 

• Creu rhwydwaith o fforymau cymdogaeth i gynyddu’r cyfleoedd i bobl 
leol fod yn rhan o benderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw a darparu 
mwy o gefnogaeth i waith cynghorwyr lleol yn eu ward; 

• Darparu cyllid braenaru ar gyfer mentrau cymunedol a gwirfoddol  
sy’n cryfhau cefnogaeth i ymyrraeth gynnar ac ataliaeth ar lefel  
y gymdogaeth; 

• Gweithio ochr yn ochr â Chyngor Gwasanaeth Gwirfoddol  
Castell-nedd Port Talbot i annog a datblygu ymhellach grwpiau 
cymunedol a gwirfoddol ar draws y fwrdeistref sirol;

• Cyflwyno polisi corfforaethol i annog a chefnogi staff y cyngor  
i wirfoddoli. 

Rhaglen o Newid Strategol

Adfer, Ailosod, Adnewyddu
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• Cryfhau ein gwasanaethau rheoli cymdogaeth a chyflwyno rhaglen ar 
draws y fwrdeistref sirol er mwyn i’n cymdogaethau ddal i fyny, dod yn 
lanach a dod yn wyrddach;

• Cydweithio’n agos â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCCiaid)  
i gynyddu nifer yr unedau llety interim a symud ymlaen;

• Paratoi Cynllun Tai Carlam;

• Parhau i hybu a datblygu ein menter ‘Prynu'n Lleol yn CnPT’, gan 
annog pobl leol i gefnogi eu busnesau lleol; 

• Cyflwyno cynigion i gryfhau swyddogaeth ein strategaeth tai; a

• Dechrau cymryd y camau a fydd yn gweithredu ein hymrwymiad i’r 
siarter creu lle.

Rhaglen o Newid Strategol

Adfer, Ailosod, Adnewyddu
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Bod modd i genedlaethau’r dyfodol fwynhau ein 
hamgylchedd lleol, ein diwylliant a’n treftadaeth
Bod prosesau naturiol yn cael eu hadfer a’u bod yn lleddfu ac wedi 
datblygu mwy o wydnwch yn wyneb y newid yn yr hinsawdd.

Bod pobl yn mynd ati i gadw, gwella a mwynhau ein hamgylchedd 
naturiol godidog, i drysori’r iaith Gymraeg, ac i ymwneud yn  
weithredol â threftadaeth gyfoethog yr ardal o ran chwaraeon, 
diwylliant a diwydiant. 

Y 12 mis nesaf…

• Sefydlu cynllun grantiau bach i helpu grwpiau a chymdeithasau 
cymunedol i ymadfer wedi’r pandemig;

• Cyflwyno menter cydnabyddiaeth gymunedol, dan arweiniad y 
Maer, i ddathlu’r gwaith pwysig sy’n cael ei wneud gan wirfoddolwyr 
a grwpiau cymunedol er mwyn galluogi cenedlaethau’r dyfodol i 
werthfawrogi, deall a mwynhau ein hamgylchedd lleol, ein treftadaeth 
a’n diwylliant; 

• Helpu i hyrwyddo’r gwaith mae grwpiau lleol yn ei wneud, fel ei fod yn 
haws i eraill werthfawrogi, deall a mwynhau ein hamgylchedd lleol, ein 
treftadaeth a’n diwylliant;

• Cefnogi ac annog gwirfoddoli, gan gynnwys ar safleoedd natur sy’n 
eiddo i’r cyngor; 

• Sefydlu rhaglen hyfforddi a datblygu i alluogi ein gweithlu i gyfrannu at 
gadw a mwynhau ein hamgylchedd lleol, ein treftadaeth a’n diwylliant;

• Datblygu ymhellach ein Strategaeth ar gyfer Hyrwyddo’r Gymraeg, a’i 
rhoi ar waith;

Rhaglen o Newid Strategol

Castell-nedd Port Talbot Cynllun Corfforaethol 2022-2027
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• Darparu hyfforddiant gloywi ar gyfer swyddogion sy’n gyfrifol am 
gyflawni asesiadau effaith wrth ymgymryd â newid polisi  
a gwasanaeth; 

• Estyn cyfleoedd i blant, pobl ifanc a dinasyddion ddysgu am eu 
hamgylchedd lleol, eu treftadaeth a’u diwylliant;

• Cynyddu ymgysylltiad y gweithlu a dinasyddion ag agenda’r newid yn 
yr hinsawdd;

• Datblygu ymhellach Bartneriaeth Natur CNPT;

• Gyrru gweithrediad Cynllun Bioamrywiaeth CNPT;

• Gweithio gyda’r gymuned, partneriaid lleol, arianwyr a rhanddeiliaid 
eraill i bennu cyfeiriad newydd strategol ar gyfer treftadaeth a 
diwylliant ac ar gyfer rheoli twristiaeth/cyrchfannau;

• Adnewyddu cynllun datgarboneiddio ac ynni adnewyddadwy’r 
cyngor a sicrhau bod momentwm cynyddol i roi mesurau ar waith i 
ddatgarboneiddio cerbydlu’r cyngor a’i bortffolio eiddo;

• Chwilio am gyfleoedd ariannu allanol i gadw a gwella’r amgylchedd 
lleol, diwylliant a threftadaeth;

• Cyflawni penderfyniad y cyngor i ddod â gwasanaethau hamdden yn 
ôl o dan reolaeth uniongyrchol y Cyngor;

• Dechrau ar y gwaith o bennu cyfeiriad strategol newydd ar gyfer 
hamdden ac adloniant; 

• Cryfhau trefniadau cynllunio a phartneriaeth fel bod mwy o bwysau’n 
cael ei roi ar gadw a gwella’r amgylchedd lleol, treftadaeth a diwylliant; 
a 

• Chyflawni ein rhaglen arfaethedig o brosiectau a newidiadau 
gwasanaeth i wella mynediad i chwaraeon, hamdden, diwylliant a 
threftadaeth yn lleol; cyflawni prosiectau a gynlluniwyd i ddiogelu ein 
hamgylchedd lleol.  

Rhaglen o Newid Strategol

Castell-nedd Port Talbot Cynllun Corfforaethol 2022-2027
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https://nptinspire.wpengine.com/case-studies/seven-oaks-modular/ Swyddi a Sgiliau 
Gan weithio gyda’n partneriaid byddwn ni’n creu amodau ar gyfer mwy 
o waith gwyrdd, sicr, y telir yn dda amdano yn yr ardal, ac yn helpu pobl 
leol i gaffael y sgiliau angenrheidiol i gael mynediad i’r swyddi hynny.

Y 12 mis nesaf… 
 
Sgiliau a Hyfforddiant
• Adolygu’r hyfforddiant rydym ni’n ei gynnig i helpu pobl i addasu i’r 

farchnad lafur newidiol;

• Creu ‘un drws blaen’ i’n gwasanaethau cyflogadwyedd fel bod y rhai 
sy’n chwilio am hyfforddiant a/neu waith yn cael mynediad hwylus i’r 
cymorth a’r gefnogaeth angenrheidiol;

•  Gweithio gyda chyflogwyr lleol i gynyddu nifer y cyfleoedd prentisiaeth 
o safon a sicrhau bod y cyfleoedd hynny’n cael eu gweld fel rhai 
deniadol i’r rhai sy’n chwilio am waith;

•  Datblygu ymhellach drefniadau caffael y cyngor er mwyn sicrhau bod 
yr arian sy’n cael ei wario gan y cyngor yn cefnogi cyflogaeth pobl leol 
a datblygiad busnesau lleol i’r graddau eithaf sy’n bosibl;

•  Datblygu llwybrau clir ar gyfer pobl leol sydd â diddordeb mewn 
gweithio yn y cyngor a datblygu ymhellach ‘gynnig’ cyflogaeth y 
cyngor er mwyn denu, cadw a datblygu gwasanaeth cyhoeddus sy’n 
perfformio ar lefel uchel ac sydd wedi’i wreiddio yn ei gymunedau; 

•  Cryfhau tîm cymorth busnes y cyngor i helpu busnesau lleol i recriwtio 
pobl fedrus ac i helpu darparwyr dysgu lleol i addasu’r ddarpariaeth 
ddysgu er mwyn cadw i fyny ag anghenion newidiol cyflogwyr; 

Rhaglen o Newid Strategol

Adfer, Ailosod, Adnewyddu
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•  Cychwyn archwiliad sgiliau lleol i nodi gofynion gwaith cyflogwyr lleol 
yn y dyfodol ac unrhyw ddiffygion yn y ddarpariaeth ddysgu leol;

•  Datblygu cynllun buddsoddi lleol sy’n sefydlu blaenoriaethau clir y 
gallwn ni ddefnyddio’r Gronfa Ffyniant a Rennir yn eu herbyn; a

•  Sefydlu’r mecanweithiau i weithredu’r camau a nodwyd yn y Cynllun 
Datblygu Economaidd Lleol.

Swyddi
• Lansio gwefan ‘Buddsoddi yn CNPT’ i sicrhau bod cyfleoedd busnes 

yn CNPT yn cael lle blaenllaw a chanolog yng Nghymru;

•  Parhau i weithio’n rhanbarthol ac yn lleol i ddatblygu swyddi  
newydd gwyrdd;

•  Targedu busnesau sy’n awyddus i dyfu neu ehangu o fewn y sectorau 
datgarboneiddio ac ynni adnewyddadwy, a’u hannog i ganolbwyntio’u 
cynlluniau twf yn y fwrdeistref sirol; 

•  Arwain adferiad Canol Trefi;

•  Cryfhau’r ymgysylltu â busnesau lleol;

•  Cefnogi busnesau lleol yn eu hadferiad, gan ddarparu cefnogaeth 
ariannol pan fydd ar gael a helpu busnesau i arallgyfeirio fel eu bod yn 
fwy cydnerth yn wyneb unrhyw ysgytwad economaidd yn y dyfodol; 

•  Gweithio mewn ardaloedd yng Nghastell-nedd Port Talbot lle ceir y 
segurdod economaidd mwyaf er mwyn targedu cymorth busnes;

•  Sefydlu fforwm gweithgynhyrchu/peirianneg i wella’r cyfleoedd i 
rwydweithio yn y sector hwn a darparu gwell cyfleoedd i fusnesau 
lywio cynlluniau a rhaglenni ariannu i’r dyfodol; 

•  Datblygu rhaglen fuddsoddi a fydd yn golygu bod modd ehangu 
safleoedd ac adeiladau ar draws y fwrdeistref sirol sy’n gallu cefnogi 
datblygiad a thwf busnesau lleol;

•  Parhau i ddatblygu cynlluniau i ddarparu Hyb Trafnidiaeth Integredig 
yng Ngorsaf Reilffordd Castell-nedd, fydd yn cysylltu gwasanaethau 
bws lleol â’r brif orsaf reilffordd, gan leihau amserau teithio yn 
gyffredinol, a gwella’r cysylltiadau rhwng y mannau lle mae pobl yn 
byw a’r mannau lle mae pobl yn gweithio, yn dysgu ac yn mwynhau eu 
hamser hamdden;

•  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £1.3m o gyllid i gefnogi 
cynlluniau Ceir Cymunedol, er mwyn ehangu nifer y ceir cymunedol 
sy’n gerbydau trydan (EV). Mae cynlluniau yn CNPT wedi llwyddo i 
sicrhau peth o’r cyllid hwn, a byddant yn ceisio cyflwyno ceir EV yng 
Nghwm Afan, Cwm Nedd, Cwm Dulais a Dyffryn Aman

•  Mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth i Gymru, archwilio dichonoldeb 
cyflwyno gwasanaeth bws Fflecsi arbrofol ym mhen uchaf Cwm Afan. 
Gall bysiau Fflecsi gasglu a gollwng teithwyr mewn ardal wasanaeth, 
nid dim ond wrth arhosfan bws. Caiff y bysiau hyn eu harchebu trwy’r 
ap neu dros y ffôn. Bydd y fenter hon yn amodol ar gyllid; a

•  Gweithio gyda datblygwyr i gyflawni’r Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang 
ar gyfer Rheilffyrdd a Chyrchfan Wildfox. 
 

*Busnes - cyfeirir at fusnesau er elw a nid er elw. 

Rhaglen o Newid Strategol
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8. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol    
 (Cymru) 2015 a Datganiad ar Lesiant

Mae’r diwygiadau i’n pwrpas, ein gweledigaeth, ein gwerthoedd a’n 
hamcanion llesiant yn dangos sut mae’r cyngor yn cyfrannu at lesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Castell-nedd 
Port Talbot a’r saith nod llesiant cenedlaethol canlynol a geir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r blaenoriaethau y 
byddwn ni’n canolbwyntio arnynt o dan bob amcan llesiant yn y tymor byr 
a chanolig yn dangos sut rydym ni’n bwriadu mwyafu ein cyfraniad i’r saith 
nod llesiant a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Rydym ni’n credu bod yr amcanion llesiant yn ymwneud â gwahanol 
agweddau ar gwrs bywyd, a’u bod, o’u cyfuno â sylw i ffactorau sy’n 
effeithio ar lesiant, yn darparu fframwaith ar gyfer gwella llesiant yn y 
tymor hir, a fydd yn helpu trigolion Castell-nedd Port Talbot i fyw  
bywydau da.

Cyfrannir at y saith nod llesiant trwy ein dull o weithio’n unol â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy a geir yn y Ddeddf, sef ystyried y 5 peth canlynol 
sy’n dangos ein bod wedi defnyddio egwyddor datblygu cynaliadwy:
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Datganiad ar Lesiant

• Edrych ymlaen i’r tymor canolig – mae’r Rhaglen o Newid Strategol 
yn cyflwyno ffocws ein gwaith yn ystod y 12 mis nesaf (tymor byr), y 5 
mlynedd nesaf (tymor canolig) a’r tymor hwy

• Atal problemau rhag digwydd neu waethygu 

• Sicrhau nad yw ein hamcanion llesiant yn gwrthddweud ei gilydd a’u 
bod yn cydweddu â rhai cyrff cyhoeddus eraills 

• Gweithio mewn partneriaeth ag eraill – mae’r amcanion llesiant yn 
rhyngweithio â’i gilydd felly mae’n bwysig eu hystyried yn eu crynswth. 
Bydd gwasanaethau’n integreiddio’u gwaith ar draws y cyngor lle 
mae hynny’n ein galluogi i fwyafu ein heffaith ar yr amcanion llesiant, 
yn ogystal ag integreiddio a chydweithio â phartneriaid eraill lle mae 
hynny’n gwneud synnwyr. 

• Cynnwys pobl leol – mae’r amcanion llesiant wedi cael eu llywio 
gan gryn adborth ymgynghori a detholiad o wahanol ffynonellau 
gwybodaeth. Wrth symud ymlaen, byddwn ni’n cynnwys pobl sydd â 
diddordeb mewn cyflawni’r amcanion llesiant yn y gwaith o’u cynllunio 
a’u cyflawni. 

Daeth y Ddyletswydd Sosio-Economaidd (Deddf Cydraddoldeb 2010) i 
rym ar 31 Mawrth 2021. Mae’r ddyletswydd hon yn gofyn bod cynghorau, 
wrth wneud penderfyniadau strategol fel gosod blaenoriaethau, yn 
ystyried sut gallai eu penderfyniadau helpu i leihau’r anghydraddoldeb 
sy’n gysylltiedig ag anfantais sosio-economaidd. Fel y nodwyd yn 
gynharach, mae’r dystiolaeth yn dangos mai’r ardaloedd tlotaf sydd wedi 
profi’r effaith fwyaf, a hynny o ran iechyd ac effeithiau ariannol. Y rhai 
oedd yn wynebu’r anfantais fwyaf cyn y pandemig sydd wedi cael eu taro 
galetaf, ac o ganlyniad mae’r bwlch anghydraddoldeb ar draws  
Castell-nedd Port Talbot wedi lledu. Mae ymdrin â’r anghydraddoldeb  
hwn yn thema sy’n croesdorri’r holl flaenoriaethau yn y tymor byr, canolig 
a hwy. 

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn ddarn 
sylweddol o ddeddfwriaeth sy’n cwmpasu diwygio etholiadol, cyfranogiad 
y cyhoedd, llywodraethu a pherfformiad a gweithio ar y cyd. Mae gwaith 
yn mynd rhagddo ar draws y cyngor i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni’r 
gwahanol ofynion a geir yn y darn hwn o ddeddfwriaeth, sy’n cynnwys 
sefydlu fframwaith hunanasesu ac adrodd corfforaethol i fesur i ba 
raddau mae’r cyngor yn cyflawni’r gofynion perfformiad (ymarfer ein 
swyddogaethau’n effeithiol; defnyddio ein hadnoddau’n ddiwastraff, yn 
effeithlon ac yn effeithiol; a bod ein trefniadau llywodraethu’n effeithiol) 
er mwyn gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol ein cymunedau. 
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Ailosod Cydberthynas 
#TîmCNPT
Yn ystod y pandemig rydym wedi gweld y berthynas rhwng y 
cyngor, ein cymunedau, ein busnesau a’n partneriaid yn cael 
ei thrawsffurfio, ac rydym ni am adeiladu ar y trawsffurfiad 
hwnnw, gan sicrhau sylfaen gryfach fyth ar gyfer ein gwaith 
mewn partneriaeth. 

Rydym wedi crisialu sut rydym am ailosod ac adnewyddu ein 
cydberthynas â’n trigolion ac â’n cymuned fusnes isod. Yn ystod 
y 12 mis nesaf byddwn ni’n gwneud gwaith pellach i ailosod 
ac adnewyddu ein cydberthynas â’r trydydd sector yn lleol a’n 
partneriaid ehangach. 89

AILOSOD 
CYDBERTHYNAS 
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Ailosod ein cydberthynas â’n trigolion

EIN RHAN NI EICH RHAN CHI

• Bod yn uchelgeisiol – credu yn ein bwrdeistref sirol
•  Creu’r cyfleoedd gorau i’n holl blant a phobl ifanc
•  Adeiladu gwasanaethau o amgylch beth sy’n bwysig i’r dinasyddion
•  Annog cymunedau i fod yn lleoedd lle mae pobl yn cyd-dynnu’n dda 

ac yn cefnogi ei gilydd
•  Cefnogi’r economi leol i dyfu
•  Diogelu a chynnal ein hamgylchedd naturiol a’n treftadaeth gyfoethog
•  Chwilio am fuddsoddiadau newydd a darparu gwerth am arian
•  Cadw Treth y Cyngor mor isel â phosibl

• Bod yn uchelgeisiol – credu yn ein bwrdeistref sirol
•  Helpu i ddiogelu a chefnogi plant, pobl ifanc a thrigolion agored  

i niwed
•  Defnyddio ein gwasanaethau ar-lein
•  Dweud wrthym ni beth sy’n bwysig i chi a rhoi gwybod i ni os 

gwnawn ni rywbeth o’i le
•  Ymwneud â’ch cymuned
•  Cefnogi busnesau lleol
•  Bod yn iach ac yn actif
•  Ailddefnyddio eitemau ac ailgylchu mwy
•  Mwynhau a helpu i ddiogelu ein hamgylchedd naturiol

 
Ailosod ein cydberthynas â’n cymuned fusnes

EIN RHAN NI EICH RHAN CHI

• Creu canol trefi hyfyw i bawb gael mynediad iddynt a’u mwynhau
• Buddsoddi mewn rhagor o ddigwyddiadau, gwyliau a mentrau eraill 

sy’n helpu pobl i ddod at ei gilydd ac yn helpu busnesau lleol i ffynnu
• Hyrwyddo ein hardal ymhlith buddsoddwyr er mwyn medru creu 

swyddi da i bobl leol
• Cryfhau ein tîm cymorth busnes i helpu pobl i gychwyn busnesau 

newydd ac i helpu busnesau presennol i dyfu
• Helpu trigolion i gael y sgiliau angenrheidiol a’u helpu i gael hyd i waith
• Talu cyflog byw
•  Prynu nwyddau a gwasanaethau gan fusnesau lleol lle mae  

hynny’n bosibl

• Defnyddio canol eich tref a phrynu’n lleol. Cadw canol eich trefi’n lân 
ac yn daclus trwy beidio â gollwng sbwriel

• Mynychu digwyddiadau a helpu i’w trefnu lle gallwch chi
• Bod yn hyderus a chael mynediad i’r help a’r gefnogaeth mae 

arnoch eu hangen i’ch helpu i gychwyn busnes neu fanteisio ar 
swyddi newydd yn yr ardal

•  Prynu oddi wrth fusnesau lleol lle gallwch chi
•  Os ydych chi’n rhedeg busnes, cyflogi prentis
•  Os ydych chi’n gyflogwr, talu cyflog bywe
• Os ydych chi’n rhedeg busnes, dysgu sut mae cynnig am nwyddau 

a gwasanaethau sy’n cael eu caffael gan wasanaethau cyhoeddus
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Image caption site here

10 MESUR 
LLWYDDIANT  
A MONITRO 
CYNNYDD

Sut byddwn ni’n mesur  
llwyddiant ac yn  
monitro cynnydd

Bydd ein fframwaith rheoli perfformiad corfforaethol yn 
mesur llwyddiant o ran cyflawni’r cynllun hwn. Bydd yn 
cynnwys ystod o fesurau a dangosyddion a fydd, o’u cyfuno, 
yn darparu darlun o’r gwahaniaeth/effaith a achosir gan y 
gwaith a nodir yn y cynllun hwn, a sut mae’n galluogi pobl i 
fyw bywydau da. 

Gallai’r fframwaith gynnwys y canlynol, ond nid yw wedi’i 
gyfyngu iddynt:

• Astudiaethau achos sy’n disgrifio’r gwahaniaeth mae’r 
cynllun hwn yn ei wneud

• Profiadau trigolion trwy ein sgwrs barhaus Dewch i Sgwrsio

• Cyfres o fesurau allbwn a chanlyniadau  
penodol, mesuradwy

• Offer darlunio data er mwyn cyfleu effaith y Cynllun hwn  
yn well
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811 ADNODDAU AR 
GYFER Y CYNLLUN

Sut byddwn ni’n darparu  
adnoddau ar gyfer y Cynllun

Adlewyrchir y blaenoriaethau a ddisgrifir ar gyfer y 12 mis 
nesaf yn y cyllidebau refeniw a chyfalaf a bennir ar gyfer 
2022/23. Yn 2022 byddwn ni’n datblygu Cynllun Ariannol 
Tymor Canolig (MTFP) i’w drafod gyda’r cyngor newydd a 
etholir ym mis Mai 2022.  

Y Cynllun hwn fydd yn sicrhau bod yr adnoddau refeniw a 
chyfalaf sy’n debygol o fod ar gael yn ystod cyfnod y cyngor 
newydd yn cyfateb i’r camau gweithredu tymor hwy a nodir yn 
Atodiad 1 – Rhaglen o Newid Strategol a blaenoriaethau’r  
cyngor newydd. 
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Sut byddwn ni’n darparu  
adnoddau ar gyfer y Cynllun BETH FYDD 

YN DIGWYDD 
NESAF 12

Beth fydd yn digwydd nesaf
Bydd gwaith yn cael ei gychwyn i benderfynu sut caiff y 
rhaglen strategol ei rhoi ar waith o ran ei chyflwyno ac 
adrodd am gynnydd. 
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Rhaglen o  
Newid Strategol
Atodiad 1
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Rhagair
Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno manylion y 
rhaglen o newid strategol a fydd yn cael ei  
rhoi ar waith i alluogi’r cyngor i gyflawni 
ei bwrpas a’i weledigaeth diwygiedig. Fe’i 
bwriadwyd i’w darllen ochr yn ochr â Chynllun 
Corfforaethol 2022-2027.  

Caiff y rhaglen ei seilio ar werthoedd 
diwygiedig y cyngor, a chaiff ei haddasu yn ôl  
y galw.   

Mae nifer o gamau gweithredu penodol i’w 
cymryd yn 2022/23 sydd wedi esblygu o’r 
dadansoddiad o sut mae Covid-19 wedi cael 
effaith ar draws Castell-nedd Port Talbot. 

Mae’r rhaglen hefyd yn cymryd i ystyriaeth y 
Rhaglen Lywodraethu newydd, y Cytundeb 
Cydweithio cysylltiedig a ffactorau ehangach.

Bydd yn cael ei haddasu, yn ôl y galw, yn dilyn 
Etholiad Llywodraeth Leol ym mis Mai 2022 i 
adlewyrchu blaenoriaethau’r Weinyddiaeth sy’n 
dod i’w lle. 

Y Cyng. E V Latham  Mrs K Jones 
Arweinydd y Cyngor  Prif Weithredwr
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Pwrpas, Gweledigaeth a Gwerthoedd

l

Ein Gwerthoedd
Cysylltiedig
mae beth sy’n bwysig i chi yn bwysig i ni

Gofalgar
rydyn ni’n gofalu amdanoch chi, eich 
bywyd a dyfodol ein bwrdeistref sirol

Cydweithredol 
rydyn ni’n gweithio gyda’n dinasyddion 
a’n partneriaid oherwydd bod modd i ni 
gyflawni mwy gyda’n gilydd

Hyderus
rydyn ni’n optimistaidd ac yn hyderus 
ynghylch y dyfodol

Ein Pwrpas:
Helpu trigolion CNPT i fyw 
bywydau da

CASTELL-NEDD
PORT TALBOT

Ein Gweledigaeth: 
Bod pob plentyn yn cael y dechrau 
gorau mewn bywyd
Bod pob cymuned yn llewyrchus ac 
yn gynaliadwy
Bod modd i genedlaethau’r dyfodol 
fwynhau ein hamgylchedd, ein 
diwylliant a’n treftadaeth lleol
Bod pobl leol yn fedrus ac yn cael 
mynediad i swyddi gwyrdd o 
ansawdd uchel
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Gofalgar
Cysylltiedig

Hyderus
Cydweithredol

Bod pobl
yn byw 

bywydau
 da

    Y Cychwyn Gorau 
       mewn Bywyd

         Bod cymunedau’n 
       �ynnu ac yn 

gynaliadwy

       Cynnal yr amgylchedd, 
    treftadaeth a diwylliant 

Swyddi a Sgiliau

Datblygiad 
Sefydliadol

Datblygu’r gweithlu | 
Trawsurfio digidol 

Gwyddorau data
Cydgysylltu dyfnach 

rhwng gwasanaethau 
sy'n canolbwyntio ar y 

defnyddiwr
Gweithio hybrid

Rhaglen o Newid Strategol
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Bod pob plentyn yn cael 
y cychwyn gorau mewn 
bywyd.

AMCAN LLESIANT 1 

Y Cychwyn Gorau  
mewn Bywyd



Castell-nedd Port Talbot Cynllun Corfforaethol 2022-2027

Adfer, Ailosod, Adnewyddu 59

Ymhen 20 mlynedd…

• Bydd pob plentyn a pherson ifanc: 

• yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog; 

• yn gyfranwyr mentrus, creadigol; 

• yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus; ac 

• yn unigolion iach, hyderus.

• Rhennir diwylliant ar draws y fwrdeistref sirol sy’n cefnogi dyheadau ac 
uchelgais i bob plentyn a pherson ifanc; 

•  Bydd anghydraddoldeb o ran iechyd, addysg a chanlyniadau 
economaidd wedi lleihau;

•  Bydd pob teulu sydd mewn angen yn cael mynediad at wasanaethau 
cymorth cynnar a chefnogaeth o safon uchel, a bydd y rhain yn 
sicrhau bod plant yn barod i ddysgu wrth gychwyn yn yr ysgol, a bod 
teuluoedd yn cael cymorth i ddianc rhag tlodi;

•  Byddwn wedi cwblhau rhaglen o ad-drefnu ysgolion a bydd gennym 
ni’r ysgolion cywir yn y lle cywir, a phob plentyn a pherson ifanc yn cael 
mynediad i’r ysgolion cywir ar eu cyfer nhw, y tro cyntaf, bob tro; 

• Bydd y cyngor yn mynd ati’n systematig i ddileu’r rhwystrau i ddysgu a 
dyheadau trwy gynnull a gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau 
ac asiantaethau eraill sy’n cyffwrdd â bywydau plant a phobl ifanc;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Byddwn wedi creu amgylchedd sy’n sicrhau mynediad i ddysgu a 
chyfleoedd ar gyfer pob plentyn, person ifanc ac oedolyn, er mwyn 
iddyn nhw gyflawni eu potensial a’u huchelgais; 

•  Byddwn ni’n sefyll dros anghenion pob dysgwr, yn arbennig ein 
dysgwyr agored i niwed a difreintiedig, ac yn meithrin cydberthynas 
gref â theuluoedd, ysgolion a chymunedau;

•  Byddwn wedi creu amgylcheddau lle mae dysgu’n brofiad diogel, 
meithringar, sy’n rhoi boddhad ym mhob lleoliad, a lle ceir parch a sylw 
dyladwy i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad; a

•  Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod ysgolion a 
darparwyr eraill yn diwallu anghenion dysgu eu holl ddisgyblion a 
myfyrwyr, gan adeiladu cyfalaf proffesiynol a chyfrifoldeb ar y cyd 
ar draws y system a sicrhau bod llythrennedd a rhifedd yn ganolog i 
ddatblygiad dysgwyr.  
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Pam mae hyn yn bwysig?

Mae Covid-19 wedi cael effaith niweidiol sylweddol ar blant a phobl ifanc, 
gan amharu ar eu dysgu a chreu canlyniadau ar gyfer eu datblygiad 
cymdeithasol a’u llesiant corfforol a meddyliol;

Mae 35% o’r plant 7-24 oed yn byw yn yr 20% o wardiau mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru; Aeth 84% o blant i’r meithrin heb y sgiliau 
llythrennedd, iaith a chyfathrebu priodol i gael mynediad i’r cwricwlwm;

Mae gan 27% o ddisgyblion oed ysgol hawl i dderbyn prydau ysgol am 
ddim; Mae Dechrau’n Deg yn cynnig cefnogaeth i ryw 1,800 o blant y 
flwyddyn, ond gan fod rhyw 79% o ddisgyblion y tu allan i ardaloedd 
Dechrau’n Deg ceir anghydraddoldeb yn y gefnogaeth;

Mae canran sylweddol o ddisgyblion yn derbyn addysg statudol heb y 
lefelau disgwyliedig o ran iaith, mathemateg a gwyddoniaeth; Nid yw 
dros hanner y disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim 
yn cyflawni gradd C neu’n uwch mewn iaith na mathemateg;

Mae gormod o blant a phobl ifanc yn cael eu gwahardd o ysgolion yn 
barhaol ac am gyfnodau penodol; Mae gan o leiaf chwarter y plant yn ein 
hysgolion angen dysgu a nodwyd neu sy’n hysbys;

Mae 2,237 o bobl ifanc 16-24 oed yn economaidd segur yng Nghastell-
nedd Port Talbot – mae rhai o’r rhain yn ystyried eu hunain yn anaddas i 
weithio oherwydd anawsterau iechyd meddwl; ac 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o 1 filiwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050, ac mae angen i ni chwarae ein rhan yn helpu i 
gyflawni hynny.
 

Beth sy’n bwysig i blant a phobl ifanc?

Bu 325 o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan yn yr ymgyrch Dewch i 
Sgwrsio ac yn mynegi eu barn ynghylch beth oedd yn bwysig iddyn 
nhw nawr a beth oedd yn bwysig iddyn nhw wrth feddwl am eu dyfodol. 
Roedd themâu clir yn eu hymatebion:

• Bod yn ddiogel;

• Bod yn hapus;

• Cael bywyd sefydlog gartref;

• Treulio amser gyda theulu, ffrindiau ac anifeiliaid anwes;

• Ysgol – cael addysg dda;

• Tyfu i fyny’n gryf ac yn iach;

• Cael parciau, cyfleusterau chwaraeon a gwasanaethau ieuenctid eraill  
 o safon uchel;

• Cael digon o arian;

• Gallu cael swydd a gallu fforddio byw mewn llety priodol; a 

• Bysiau fforddiadwy i gael mynediad i wasanaethau.
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Symud Ymlaen

Yn y 12 mis nesaf…

• Cefnogi arweinwyr ein hysgolion i gadw ysgolion ar agor (wedi’r 
pandemig) a helpu plant a phobl ifanc i ymadfer;

• Byddwn ni’n gweithio gydag ysgolion a phartneriaid i sicrhau bod 
cynifer o ddisgyblion â phosibl yn ailgysylltu’n gorfforol ac yn 
ymgysylltu â’r ysgol, gan leihau nifer y disgyblion nad ydynt yn rhan o’r 
system addysg ar hyn o bryd. Hefyd, gwella presenoldeb disgyblion yn 
y cyfnod cynradd ac uwchradd;

• Sicrhau bod cynnig Blynyddoedd Cynnar mwy cyfartal ar gael ar draws 
y fwrdeistref i wella parodrwydd ein dysgwyr ifancaf i fynd i’r ysgol;

• Byddwn yn gweithio gydag ysgolion a phartneriaid ac yn eu cefnogi, 
er mwyn sicrhau eu bod wedi cyrraedd lefel briodol o barodrwydd 
ar gyfer diwygio’r cwricwlwm, yn unol â’r Cwricwlwm i Gymru (Deddf 
Cwricwlwm ac Asesu Cymru 2021). 

• Sicrhau bod ymyrraeth gynnar effeithiol ar waith ar gyfer ein plant, ein 
pobl ifanc a’n teuluoedd;

• Byddwn ni’n gweithredu’n llawn Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a Thribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a Chôd Ymarfer Anghenion Dysgu 
Ychwanegol 2021 ar draws yr Awdurdod Lleol ac mewn ysgolion yng 
Nghastell-nedd Port Talbot;

• Gwella’r cyfleoedd chwarae a hamdden di-dâl a chost isel i blant a 
phobl ifanc; 
 
 

• Sicrhau ei fod yn glir sut gall y plant a’r teuluoedd sydd angen hynny  
gael mynediad i gymorth cynnar a chefnogaeth;

• Sicrhau bod ‘beth sy’n bwysig’ i blant a theuluoedd yn ganolog i’n dull 
o gynllunio a darparu ein gwasanaethau;

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn cynyddu mynediad at 
brydau ysgol am ddim a gofal plant;

• Sicrhau bod yr holl blant hynny y mae angen eu hamddiffyn yn cael eu 
diogelu, a’u bod yn gallu tyfu i fyny mewn teulu cariadus, sefydlog;

• Byddwn ni’n gweithio gyda phartneriaid i gynnal ymgysylltiad pobl 
ifanc ag addysg, cyflogaeth a hyfforddiant, ac i leihau diweithdra 
ieuenctid yng Nghastell-nedd Port Talbot;

• Bydd pobl ifanc sy’n gadael addysg amser llawn yn cael eu helpu i 
symud ymlaen i hyfforddiant pellach neu addysg neu waith;

• Byddwn ni’n adeiladu ar ein rôl fel rhieni corfforaethol ac yn helpu pobl 
ifanc sy’n gadael gofal i bontio gyda chefnogaeth briodol, fel eu bod yn 
gallu cael mynediad i lety addas a chynnal hynny;

• Archwilio beth arall gallwn ni ei wneud i gefnogi gofalwyr ifanc;

• Cynyddu nifer y cyfleoedd profiad gwaith a phrentisiaeth mae’r cyngor 
a chyflogwyr lleol yn eu cynnig i bobl ifanc; 

• Sicrhau ei fod yn glir i bobl ifanc sy’n gadael addysg amser llawn sut 
gallan nhw symud ymlaen i hyfforddiant pellach neu addysg neu waith;  
 



Castell-nedd Port Talbot Cynllun Corfforaethol 2022-2027

Adfer, Ailosod, Adnewyddu62

  

• Byddwn ni’n gweithio gyda phartneriaid i roi ffocws newydd i’r 
Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, fel bod yr holl wasanaethau i blant 
a theuluoedd yn hawdd eu hadnabod a’u defnyddio, yn diwallu 
anghenion pobl, a bod ein cymunedau’n croesawu plant;  

• Byddwn ni’n llunio fersiwn derfynol o Gynllun Strategol y Gymraeg 
ym myd Addysg er mwyn cryfhau ymhellach ein hymrwymiad i’r Iaith 
Gymraeg, ein traddodiadau a’n diwylliant; 

• Byddwn ni’n darparu cyfleoedd i alluogi pob dysgwr, teulu a gofalwr 
i elwa o’r cyfle i ddysgu Cymraeg, gwerthfawrogi’r iaith, a ffurfio’u 
bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg; ac yn 

• Sefydlu trefniadau newydd cynllunio, comisiynu a chyflwyno 
gwasanaeth ar y cyd ar gyfer plant sydd ag anghenion ychwanegol

 

Yn y 5 mlynedd nesaf…

• Bydd mwy o blant wedi’u paratoi’n well i ddysgu wrth gychwyn yn  
yr ysgol;

• Bydd y trefniadau ar gyfer cefnogi pobl ifanc wrth iddyn nhw orffen 
eu haddysg statudol yn gwella, a bydd pob plentyn yn mynd ymlaen i 
hyfforddiant, addysg neu waith;

• Bydd mesurau diwygio addysg sy’n ymwneud â’r cwricwlwm a 
chefnogaeth i ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu 
gwreiddio, a bydd y newidiadau hynny’n codi safonau ar draws ein system 
addysg;

• Byddwn ni’n gwneud cynnydd gyda’n Rhaglen Gwella Ysgolion Strategol, 
gan gynyddu nifer yr amgylcheddau dysgu ac addysgu 21ain Ganrif sydd 
ar gael i blant a phobl ifanc;

• Byddwn ni’n cynyddu nifer y lleoedd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, yn 
unol â’n targedau yn Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg;

• Bydd mwy o bobl ifanc wedi cofrestru i bleidleisio, a byddan nhw’n 
defnyddio’u pleidlais yn etholiadau Cymru;

• Bydd nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n cael eu gwahardd o’r ysgol wedi lleihau;

• Bydd gwasanaethau chwarae a hamdden wedi gwella a bydd 
gwasanaethau iechyd wedi cael eu datblygu;

• Bydd pob plentyn yn gwybod ac yn deall eu hawliau a’u cyfrifoldebau; a

• Bydd gwasanaethau i blant a phobl ifanc wedi’u halinio ar draws sectorau 
fel bod anghenion plant a theuluoedd yn cael eu nodi’n gynnar a bod 
cefnogaeth yn gydlynus ar draws asiantaethau, gan wella cyfleoedd a 
deilliannau pobl mewn bywyd. 
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Gwneud Gwahaniaeth – Mesur Cynnydd 

Mae rhagor o waith i’w wneud i sefydlu’r ffigurau gwaelodlin ar gyfer y 
mesurau, fel bod modd adrodd am gynnydd ar ddiwedd y flwyddyn. Wrth 
i’r rhaglen o newid strategol gael ei rhoi ar waith, mae’n bosibl y nodir mwy 
o fesurau, a byddwn hefyd yn gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i 
ystyried y ffyrdd gorau o fesur y gwahaniaeth rydym ni’n ei wneud. 

Dyma rai o’r mesurau:

• Nifer y lleoedd gofal plant diwrnod llawn sy’n cael eu darparu

• % y plant, y bobl ifanc a’r teuluoedd sy’n cael mynediad i gymorth  
 ymyrraeth gynnar 

• % y plant 5 oed sy’n derbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg 

• % y disgyblion blwyddyn 11 sy’n astudio Cymraeg iaith gyntaf  

• % yr ymadawyr blwyddyn 11 sy’n NEET

• % y bobl ifanc sy’n NEET (16-18 oed)

• % y bobl ifanc sydd mewn cyflogaeth (16-24)

• % presenoldeb disgyblion mewn ysgolion cynradd

• % presenoldeb disgyblion mewn ysgolion uwchradd

• % y disgyblion a waharddwyd

Cynlluniau Cysylltiedig a Phartneriaeth

Cynlluniau Partneriaethau

• Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus CNPT
• Cynllun Datblygu Lleol CNPT
• Strategaeth CNPT ar gyfer Hyrwyddo’r Gymraeg
• Cynllun Teithio Llesol CNPT
• Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg CNPT
• Cynllun Cydraddoldeb Strategol CNPT 

• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port 
• Partneriaeth Meddwl am y Teulu CNPT
• Rhwydwaith Dysgu Oedolion CNPT
• Cyngor Chwaraeon Dosbarth CNPT
• Partneriaeth – consortiwm addysg rhanbarthol
• Partneriaeth Sgiliau a Dysgu Rhanbarthol De-orllewin Cymru 
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Bod pobl yn byw bywydau iach, 
hir a da mewn cymunedau 
llewyrchus, cynaliadwy lle mae 
pobl yn cyd-dynnu’n dda ac yn 
cefnogi ei gilydd

AMCAN LLESIANT 2  
Bod pob cymuned 
yn llewyrchus ac yn 
gynaliadwy
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Ymhen 20 mlynedd…

• Bydd pob cymuned yn llewyrchus;

• Bydd anghydraddoldebau iechyd, economaidd ac o ran deilliannau 
cymdeithasol wedi lleihau; 

• Bydd pobl yn ymwneud â phenderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw,  
a bydd mwy o bobl yn ymwneud â bywyd y gymuned;

• Bydd pobl yn croesawu newydd-ddyfodiaid ac yn trin ei gilydd â 
pharch; bydd pob unigolyn yn cael eu cynnwys ac yn cael llais cyfartal;

• Bydd pobl yn gallu cael mynediad i dai carbon isel, fforddiadwy, o 
safon uchel yn eu cymuned;

• Bydd gan bobl gysylltiadau yn eu cymuned; bydd cysylltiad rhwng 
cymunedau a’i gilydd a’r byd ehangach trwy wasanaethau digidol a 
rhwydweithiau trafnidiaeth o safon uchel;

• Bydd pobl yn gydnerth; byddan nhw’n parchu ac yn gofalu am  
eu hamgylchedd ac yn gallu dod at ei gilydd a gweithredu pan  
fydd argyfwng;

• Bydd cymunedau’n gofalu am yr oedrannus a’r anabl ac yn  
eu croesawu;

• Bydd cymunedau’n ddymunol, yn lân, yn ddiogel ac yn wyrdd;

• Bydd pobl agored i niwed yn cael eu cefnogi yn eu cymuned trwy 
amrywiaeth o ofal ffurfiol ac anffurfiol a rhwydweithiau cefnogi; 

• Bydd cymunedau’n gallu cael mynediad i ystod o wasanaethau o safon 
sy’n angenrheidiol ar gyfer bywyd beunyddiol; a 

• Bydd cymunedau’n elwa o safon uchel o ddylunio sy’n adlewyrchu 
treftadaeth a nodweddion unigryw pob lle.

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae Covid-19 wedi cael effaith niweidiol ar lawer o bobl, gyda mwy 
o bobl yn dioddef unigrwydd ac yn teimlo’n ynysig. Gwelwyd effaith 
anghymesur ar bobl ifanc, benywod a phobl o gefndir BME; 

Roedd 144,000 o bobl yn byw yn CNPT yn 2021. Mae disgwyl i hynny 
godi i 147,000 erbyn canol y 2030au;
 
Mae’r boblogaeth yn heneiddio – mae nifer y bobl sydd wedi ymddeol yn 
cynyddu, ond mae nifer y bobl ifanc yn gostwng;
 
Mae pobl yn byw’n hwy ac yn byw bywydau iachach, ond mae hyd oes 
disgwyliedig a hyd oes iach yn is nag yng ngweddill Cymru ac mae’r 
bwlch rhwng y rhai gorau a gwaethaf eu byd yn sylweddol; 
 
Mae’r Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) yn is na chyfartaledd Cymru;
 
Mae 27% o blant yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim;
 
Amcangyfrifir bod mwy nag 20,000 o ofalwyr di-dâl yn y fwrdeistref sirol;
 
Mae angen mwy o dai fforddiadwy o safon uchel; ac
 
Rydym ni’n disgwyl gweld cynnydd o 35% yn y bobl 65+ fydd yn byw ar 
eu pennau eu hunain erbyn 2035.
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Beth sy’n bwysig i bobl?

Fe glywsom ni gan bron 1,800 o bobl yn ystod ein hymgyrch Dewch 
i Sgwrsio. Yn ystod cyfnodau clo, mae pobl wedi ailddarganfod 
pwysigrwydd eu teulu, eu ffrindiau a’u cymuned ehangach. Isod crisialir 
beth ddywedwyd oedd yn bwysig iddyn nhw nawr ac wrth i ni edrych 
ymhellach i’r dyfodol:  

• Cyswllt a gallu treulio amser gyda theulu, ffrindiau ac anifeiliaid anwes;

• Bod yn ddiogel;

• Bod yn iach a sicrhau bod teulu a ffrindiau’n iach; mynediad da at 
wasanaethau iechyd;

• Cael swydd ddiogel a chydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd;

• Bod plant yn cael mynediad i addysg dda a bod ysgolion yn aros  
ar agor;

• Cael cydberthynas dda o fewn y gymuned a digwyddiadau sy’n dod â 
phobl at ei gilydd; 

• Y celfyddydau, ein diwylliant a’n treftadaeth; 

• Gwell gwasanaethau bws;

• Strydoedd a mannau gwyrdd sy’n lanach ac yn cael eu cynnal a’u 
cadw’n well;

• Mwy o gyfleusterau hamdden awyr agored, sydd hefyd yn rhatach;

• Mwy o gefnogaeth a chyfleusterau i bobl ifanc;

• Sicrhau bod pobl oedrannus a bregus yn cael eu cefnogi; a 

• Gwell rhyngweithio â’r cyngor.

Symud Ymlaen

Yn y 12 mis nesaf…

• Datblygu ein gwaith ymhellach ar lefel y gymdogaeth, gan fapio asedau 
lleol (beth sy’n gryf am bob cymuned) a mapio nodweddion bregus 
cymunedau; 

• Gweithio gyda’r gymuned a phartneriaid eraill i ganfod cyfleoedd ar 
gyfer datblygu gofal anffurfiol ychwanegol a rhwydweithiau cefnogi; 

• Ehangu nifer y Cydlynwyr Ardal Leol a sicrhau mwy o gysondeb yn eu 
ffordd o weithio ar draws y fwrdeistref sirol. Cynyddu nifer y bobl sy’n 
cael cymorth i gysylltu â rhwydweithiau gofal a chefnogaeth  
lleol anffurfiol; 

•  Canfod mannau naturiol ar draws cymunedau sy’n gallu gweithredu fel 
hybiau cymunedol e.e. llyfrgelloedd;

•  Creu rhwydwaith o fforymau cymdogaeth i gynyddu’r cyfleoedd i bobl 
leol fod yn rhan o benderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw a darparu 
mwy o gefnogaeth i waith cynghorwyr lleol yn eu ward;

•  Darparu cyllid braenaru ar gyfer mentrau cymunedol a gwirfoddol 
sy’n cryfhau cefnogaeth i ymyrraeth gynnar ac ataliaeth ar lefel y 
gymdogaeth; 

•  Gweithio ochr yn ochr â Chyngor Gwasanaeth Gwirfoddol  
Castell-nedd Port Talbot i annog a datblygu ymhellach grwpiau 
cymunedol a gwirfoddol ar draws y fwrdeistref sirol; 

•  Cyflwyno polisi corfforaethol i annog a chefnogi staff y cyngor  
i wirfoddoli; 
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•  Cryfhau ein gwasanaethau rheoli cymdogaeth a chyflwyno rhaglen ar 
draws y fwrdeistref sirol er mwyn i’n cymdogaethau ddal i fyny, dod yn 
lanach a dod yn wyrddach; 

•  Cydweithio’n agos â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCCiaid) i 
gynyddu nifer yr unedau llety interim a symud ymlaen;

•  Paratoi Cynllun Tai Carlam;

•  Parhau i hybu a datblygu ein menter ‘Prynu'n Lleol yn CNPT’, gan annog 
pobl leol i gefnogi eu busnesau lleol; 

•  Parhau i weithio trwy ein partneriaeth diogelwch cymunedol i roi sylw 
i’r problemau a achosir gan alcohol, cyffuriau anghyfreithlon, cam-drin 
domestig ac ymddygiad gwrthgymdeithasol;

•  Cyflwyno cynigion i gryfhau swyddogaeth ein strategaeth tai; a

•  Dechrau cymryd y camau a fydd yn gweithredu ein hymrwymiad i’r 
siarter creu lle.

Yn y 5 mlynedd nesaf…

• Gweithio gyda chymunedau i ddatblygu dealltwriaeth glir a manwl 
o gryfderau pob cymuned a beth mae cymunedau am ei gyflawni i’r 
dyfodol; 

• Cwblhau’r gwaith o fapio’n fanwl asedau a mannau trafferthus yn y 
gymuned;

• Cyflwyno hyfforddiant i staff y cyngor fel eu bod yn deall egwyddorion 
datblygu cymunedol ac yn meddu ar y sgiliau a’r hyder i roi’r 
egwyddorion hynny ar waith;

• Cefnogi datblygiad mwy o grwpiau cymunedol a niferoedd uwch  
o wirfoddolwyr;

• Gweithio gyda’r gymuned i atal problemau rhag digwydd  
neu waethygu;

• Gwella cysylltedd digidol ar draws Castell-nedd Port Talbot;

• Darparu cymorth i’r rhai sy’n methu cael mynediad i’r rhyngrwyd;

• Gwella ystod ac ansawdd y gefnogaeth ffurfiol ac anffurfiol i drigolion 
oedrannus ac agored i niwed; 

• Ceisio cyllid i wella safon y parth cyhoeddus; helpu i gynnal a 
datblygu hybiau cymunedol;

• Gwella cyfleusterau a gwasanaethau i bobl ifanc;

• Gweithio gyda datblygwyr i gynyddu’r cyflenwad o dai carbon isel, 
fforddiadwy o safon; helpu trigolion i leihau allyriadau carbon eu 
cartrefi; a 

• Defnyddio ein siarter creu lleoedd i sicrhau bod datblygiadau 
cymunedol yn amlygu nodweddion unigryw pob lle; a

• Myfyrio ar ein hymrwymiad presennol i’r system iechyd a gofal 
cymdeithasol er mwyn diwallu anghenion pobl sydd angen gofal  
a chymorth.  
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Gwneud Gwahaniaeth – Mesur Cynnydd

Mae rhagor o waith i’w wneud i sefydlu’r ffigurau gwaelodlin ar gyfer y 
mesurau, fel bod modd adrodd am gynnydd ar ddiwedd y flwyddyn. Wrth 
i’r rhaglen o newid strategol gael ei rhoi ar waith, mae’n bosibl y nodir mwy 
o fesurau, a byddwn hefyd yn gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i 
ystyried y ffyrdd gorau o fesur y gwahaniaeth rydym ni’n ei wneud. 

Dyma rai o’r mesurau:

• % y bobl sy’n gwirfoddoli 

• % y cynnydd yn nifer y micro-fentrau/mentrau cymdeithasol sefydledig 
yn CNPT 

• Cymhareb y mentrau a’r unedau lleol 

• % y bobl sy’n unig  

• % yr asedau sydd dan reolaeth neu’n eiddo i’r gymuned  

• % y trigolion sy’n teimlo eu bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau 
sy’n effeithio ar eu hardal leol. 

• % y bobl sy’n fodlon ar eu gallu i gyrraedd/gyrchu’r cyfleusterau a’r 
gwasanaethau mae arnyn nhw eu hangen.  

•  % y bobl sy’n cytuno eu bod yn perthyn i’r ardal, bod pobl o amrywiol 
gefndiroedd yn cyd-dynnu’n dda, a bod pobl yn trin ei gilydd â pharch 

• % y bobl sy’n fodlon ar yr ardal leol fel lle i fyw 

• % yr achosion o gam-drin domestig lle mae pobl yn ddioddefwyr eildro 

• Nifer yr achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol 

• % y bobl sy’n teimlo’n ddiogel gartref, yn cerdded yn yr ardal leol ac 
wrth deithio (25+) 

• Nifer/% yr aelwydydd y llwyddwyd i’w hatal rhag bod yn ddigartref 

• % y bobl sy’n byw ar aelwydydd lle mae amddifadedd materol

• % y bobl sy’n byw ar aelwydydd sydd â thlodi incwm o gymharu â 
Chanolrif Cymru 

• % y cynnydd mewn llesiant meddyliol ymhlith oedolion

• Y bwlch o ran cyfradd gyflogaeth rhwng y rhai â chyflwr iechyd 
hirdymor a’r gyfradd gyflogaeth gyffredinol

• % yr aelwydydd sydd â mynediad i’r rhyngrwyd 
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Cynlluniau Cysylltiedig a Phartneriaeth

Cynlluniau Partneriaethau

• Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus CNPT
• Cynllun Datblygu Lleol CNPT
• Strategaeth CNPT ar gyfer Hyrwyddo’r Gymraeg
• Cynllun Teithio Llesol CNPT
• Cynllun Cydraddoldeb Strategol CNPT
• Cynllun Ardal Gorllewin Morgannwg

• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot
• Partneriaeth Meddwl am y Teulu CNPT
• Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg
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Bod pobl yn mynd ati i gadw, 
gwella a mwynhau ein 
hamgylchedd naturiol godidog, 
i drysori’r iaith Gymraeg, ac 
i ymwneud yn rhagweithiol â 
threftadaeth gyfoethog yr  
ardal o ran chwaraeon, diwylliant 
a diwydiant. 

AMCAN LLESIANT 3  
Bod modd i genedlaethau’r 
dyfodol fwynhau ein 
hamgylchedd lleol, ein 
diwylliant a’n treftadaeth
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Ymhen 20 mlynedd…

Bydd mwy o bobl yn siarad Cymraeg a bydd y Gymraeg yn rhan annatod o 
fywyd beunyddiol; 

Bydd pobl yn gwerthfawrogi ac yn trysori ein hamgylchedd naturiol lleol ac 
wedi gwyrdroi’r dirywiad yn ein bywyd gwyllt; bydd ein safleoedd mwyaf 
gwerthfawr mewn cyflwr gwell ac wedi’u cysylltu â rhwydwaith o goridorau 
gwyrdd; Bydd pobl wedi adfer prosesau naturiol i liniaru a datblygu mwy o 
wytnwch yn wyneb effeithiau’r newid yn yr hinsawdd;

Bydd ein hardaloedd trefol yn croesawu natur ac yn cynnwys lle i’w 
fwynhau, gan ddarparu cyfleoedd i bawb;

Bydd trigolion o bob oed ar draws Castell-nedd Port Talbot yn trafod 
yr amgylchedd lleol, diwylliant, chwaraeon a threftadaeth â balchder a 
hyder, a bydd mwy o bobl yn ymwneud yn weithredol â chadwraeth ein 
hamgylchedd, ein diwylliant a’n treftadaeth; 

 
Bydd diwylliant a threftadaeth lleol yn weladwy, ac yn dod yn fyw trwy 
ddylunio cynaliadwy, o safon uchel sy’n dathlu’r gorffennol ac yn ei gysylltu 
ag uchelgais y fwrdeistref sirol ar gyfer y dyfodol;

Bydd yr ardal yn gyrchfan a ddewisir gan bobl ar gyfer byw, gweithio 
a threulio eu hamser hamdden. Bydd yr ardal wedi datblygu enw da 
am ragoriaeth yn y modd mae’n hybu ymdeimlad cryf o berthyn trwy 
dreftadaeth, y celfyddydau, chwaraeon a diwylliant, ac yn cefnogi pawb i 
greu cysylltiad â’r amgylchedd naturiol a mwynhau llesiant o safon uchel; a 

Byddwn yn cynyddu apêl ein hardal fel cyrchfan i ymwelwyr trwy adeiladu 
ar ein hymdeimlad o le, ymagweddu’n gynhwysol, ac annog datblygu 
cynaliadwy. Anogir ymwelwyr i weithredu’n gyfrifol er lles ein cymunedau 
a’r amgylchedd lleol.
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Pam mae hyn yn bwysig?

Mae treftadaeth yn rhan annatod o’n diwylliant, o ymdeimlad pobl o’u 
hunaniaeth a’u hymdeimlad o berthyn, sydd yn ei dro yn effeithio ar 
iechyd, llesiant a chynhwysiad cymdeithasol pobl. Mae treftadaeth a 
diwylliant hefyd yn cyfrannu at yr economi, gan gefnogi cyflogaeth am 
dâl, helpu i ddenu mewnfuddsoddi a chynhyrchu gwerth trwy weithredu 
gwirfoddol – rhan o’n hagenda ehangach ar gyfer ffurfio lle.

Mae’r iaith Gymraeg yn rhan bwysig iawn o’n treftadaeth a’n diwylliant. 
Rydym ni’n cefnogi uchelgais Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, sef 
sicrhau miliwn o bobl sy’n gallu mwynhau siarad Cymraeg erbyn 2050.

Wrth gwrs, ni fu pwysigrwydd diogelu ein hamgylchedd naturiol erioed 
mor amlwg. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod Argyfwng swyddogol 
o ran yr Hinsawdd yn 2019, ac Argyfwng o ran Byd Natur yn 2021, gan 
gydnabod arwyddocâd y ddwy her gysylltiedig hyn a’r angen am fynd i’r 
afael â nhw ar frys. Mae’r amgylchedd naturiol yn hanfodol i’n cymunedau 
ac yn darparu ein holl anghenion sylfaenol i ni. Mae’n rhoi ansawdd 
bywyd gwell i bawb ohonom ni, a chyfleoedd i fwynhau’r awyr agored 
a harddwch a threftadaeth naturiol Cymru, fel bod pobl yn gallu dewis 
bod yn fwy actif yn gorfforol. Mae pobl yn dod o bell ac agos i brofi ein 
hamgylchedd, sy’n annatod glwm wrth ddiwylliant a iaith Cymru.

Er bod gan yr ardal lawer o gryfderau, mae hefyd yn profi lefelau cymharol 
uchel o dlodi, amddifadedd, afiechyd ac anabledd. Mae ffocws cryf ar 
annog pobl o bob oed ac o bob cefndir i fabwysiadu ffyrdd egnïol o fyw 
er mwyn gwella llesiant corfforol ac emosiynol. Mae angen hefyd am 
sicrhau mwy o swyddi o safon yn y diwydiant hamdden a thwristiaeth 
lleol, a pharhau â’r traddodiad hir o feithrin doniau lleol er mwyn cyflawni 
llwyddiant fel athletwyr o’r radd flaenaf a pherfformio ar lwyfan y byd. 

Beth sy’n Bwysig i Bobl Leol

Trwy ein hymgyrch Dewch i Sgwrsio, mae pobl leol wedi dweud 
wrthym bod eu hamgylchedd lleol, yr iaith Gymraeg a’n treftadaeth a’n 
diwylliant yn bwysig iddyn nhw. Maen nhw eisiau i ni wneud y canlynol:

• Cadw’r gorffennol yn fyw, gan hyrwyddo a dathlu ein treftadaeth  
er mwyn cryfhau ein hymdeimlad o hunaniaeth a’n hymdeimlad  
o berthyn;

• Helpu i ddiogelu, gwarchod a chynnal ein safleoedd hanesyddol a 
threftadaeth ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol;

• Hyrwyddo iaith, treftadaeth a diwylliant Cymru;

• Gwella cyfleusterau ar gyfer cerdded a beicio;  

• Helpu ein cymuned a grwpiau gwirfoddol i gynnal a datblygu 
ymhellach eu gwaith pwysig; a

• Iechyd a lleiant, cyfleusterau hamdden a diddordebau. 

Heb ymrwymiad clir i weithredu, mae perygl y byddwn yn gweld difrod 
pellach, na ellir ei wyrdroi, i’n hamgylchedd naturiol, gostyngiad pellach 
yn y defnydd o’r iaith Gymraeg ac y bydd cenedlaethau’r dyfodol yn colli 
ein traddodiadau, ein diwylliant a safleoedd treftadaeth pwysig. 

O gymryd y camau cywir, gallwn ni wyrdroi’r newidiadau a welwyd yn 
ein hamgylchedd naturiol, cynyddu defnydd o’r Gymraeg a chadw a 
datblygu ein traddodiadau a’n treftadaeth i gael effaith gadarnhaol ar 
lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol, fel 
bod Castell-nedd Port Talbot yn dod yn rhywle y mae pobl yn dymuno 
byw, gweithio a dysgu ynddo, a threulio’u hamser hamdden ynddo. 
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Symud Ymlaen

Yn y 12 mis nesaf...

• Sefydlu cynllun grantiau bach i helpu grwpiau a chymdeithasau 
cymunedol i ymadfer wedi’r pandemig;

• Cyflwyno menter cydnabyddiaeth gymunedol, dan arweiniad y 
Maer, i ddathlu’r gwaith pwysig sy’n cael ei wneud gan wirfoddolwyr 
a grwpiau cymunedol er mwyn galluogi cenedlaethau’r dyfodol i 
werthfawrogi, deall a mwynhau ein hamgylchedd lleol, ein treftadaeth 
a’n diwylliant; 

• Helpu i hyrwyddo’r gwaith mae grwpiau lleol yn ei wneud, fel ei fod yn 
haws i eraill werthfawrogi, deall a mwynhau ein hamgylchedd lleol, ein 
treftadaeth a’n diwylliant;

• Cefnogi ac annog gwirfoddoli, gan gynnwys ar safleoedd natur sy’n 
eiddo i’r cyngor;  

• Sefydlu rhaglen hyfforddi a datblygu i alluogi ein gweithlu i gyfrannu at 
gadw a mwynhau ein hamgylchedd lleol, ein treftadaeth a’n diwylliant;

• Datblygu ymhellach ein strategaeth ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg, a’i 
rhoi ar waith;

• Darparu hyfforddiant gloywi ar gyfer swyddogion sy’n gyfrifol 
am gyflawni asesiadau effaith wrth ymgymryd â newid polisi a 
gwasanaeth; 

• Estyn cyfleoedd i blant, pobl ifanc a dinasyddion ddysgu am eu 
hamgylchedd lleol, eu treftadaeth a’u diwylliant; 

• Cynyddu ymgysylltiad y gweithlu a dinasyddion ag agenda’r newid yn 
yr hinsawdd;

• Datblygu ymhellach Bartneriaeth Natur CNPT;

• Gyrru gweithrediad Cynllun Bioamrywiaeth CNPT;

• Gweithio gyda’r gymuned, partneriaid lleol, arianwyr a rhanddeiliaid 
eraill i bennu cyfeiriad newydd strategol ar gyfer treftadaeth a 
diwylliant ac ar gyfer rheoli twristiaeth/cyrchfannau;

• Adnewyddu cynllun datgarboneiddio ac ynni adnewyddadwy’r 
cyngor a sicrhau bod momentwm cynyddol i roi mesurau ar waith i 
ddatgarboneiddio cerbydlu’r cyngor a’i bortffolio eiddo;

• Chwilio am gyfleoedd ariannu allanol i gadw a gwella’r amgylchedd 
lleol, diwylliant a threftadaeth;

• Cyflawni penderfyniad y Cyngor i ddod â gwasanaethau hamdden yn 
ôl o dan reolaeth uniongyrchol y cyngor;

• Dechrau ar y gwaith o bennu cyfeiriad strategol newydd ar gyfer 
hamdden ac adloniant; 

• Cryfhau trefniadau cynllunio a phartneriaeth fel bod mwy o bwysau’n 
cael ei roi ar gadw a gwella’r amgylchedd lleol, treftadaeth a diwylliant; 
a

• Chyflawni ein rhaglen arfaethedig o brosiectau a newidiadau 
gwasanaeth i wella mynediad i chwaraeon, hamdden, diwylliant a 
threftadaeth yn lleol; cyflawni prosiectau a gynlluniwyd i ddiogelu ein 
hamgylchedd lleol. 
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Yn y 5 mlynedd nesaf…

• Gweithio gyda’n grwpiau cymunedol, partneriaid a rhanddeiliaid i 
ddiffinio rhaglen o brosiectau treftadaeth a diwylliant blaengar ar  
gyfer y fwrdeistref sirol; dechrau cyflawni’r strategaeth newydd ar 
gyfer diwylliant;

• Gweithio gyda’n grwpiau cymunedol, ein partneriaid a’n rhanddeiliaid i 
estyn ein gwaith er mwyn helpu byd natur i ymadfer a gwella ansawdd 
ein hamgylchedd naturiol a mynediad iddo; cymryd camau pellach i 
weithredu’n cynllun bioamrywiaeth;

• Estyn ein rhwydwaith teithio llesol a gwella hawliau tramwy cyhoeddus 
er mwyn lleihau dibyniaeth ar gerbydau preifat ac annog mwy o bobl i 
gerdded a beicio;

• Rhoi ein strategaeth hamdden newydd ar waith er mwyn gwella 
mynediad i gyfleoedd hamdden ac adloniant o safon uchel;

• Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu mesurau lliniaru llifogydd a 
llygredd ymhellach; 

• Gweithio gyda phartneriaid i sefydlu brand y fwrdeistref sirol fel 
cyrchfan o ddewis ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol; rhoi 
ein cynllun rheoli cyrchfan ar waith;

• Datblygu dealltwriaeth glir o sut gall yr amgylchedd, treftadaeth, 
chwaraeon a diwylliant gyfrannu at economi gryfach, fwy cynaliadwy;

• Gweithio gyda chymunedau a phartneriaid i feithrin mwy o ymdeimlad 
o stiwardiaeth, gan eu hannog i fabwysiadu rôl fwy gweithredol wrth 
barhau i reoli a gwella’u hamgylchedd lleol.

• Gwreiddio hanes yr amgylchedd lleol, treftadaeth a byd natur yn y 
cwricwlwm, a sicrhau bod pob ysgol yn cael mynediad i gyfleoedd i 
ddysgu yn yr awyr agored a’r amgylchedd. 

• Parhau i weithio gyda phartneriaid i hwyluso’r pontio o ffynonellau 
ynni traddodiadol i ffynonellau ynni mwy cynaliadwy, gyda phwyslais 
ar gyflawni rhaglen y Fargen Ddinesig a’r cyfleoedd a grewyd trwy 
sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforaethol Bae Abertawe i ddatgarboneiddio 
diwydiant, tai a thrafnidiaeth; rhoi ein cynllun diwygiedig ar gyfer 
datgarboneiddio ac ynni adnewyddadwy ar waith;

• Cynyddu’r gyfran o gyllideb y cyngor sy’n cael ei gwario ar 
ddewisiadau gwyrdd amgen o ran nwyddau a gwasanaethau, a rhai 
sy’n deillio’n lleol ac o fewn y rhanbarth, gan gryfhau ein heconomi 
sylfaenol a chylchol; a 

• Hyrwyddo manteision prynu’n lleol ymhlith trigolion, busnesau  
a phartneriaid. 
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Gwneud Gwahaniaeth – Mesur Cynnydd

Mae rhagor o waith i’w wneud i sefydlu’r ffigurau gwaelodlin ar gyfer y 
mesurau, fel bod modd adrodd am gynnydd ar ddiwedd y flwyddyn. Wrth 
i’r rhaglen o newid strategol gael ei rhoi ar waith, mae’n bosibl y nodir mwy 
o fesurau, a byddwn hefyd yn gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i 
ystyried y ffyrdd gorau o fesur y gwahaniaeth rydym ni’n ei wneud. 

Dyma rai o’r mesurau:

• % y bobl (3 oed a throsodd) sy’n dweud eu bod yn gallu  
siarad Cymraeg

• % y bobl (3 oed a throsodd) sy’n dweud eu bod yn siarad Cymraeg  
bob dydd, a mwy nag ychydig eiriau 

• %/nifer yr asedau amgylchedd hanesyddol dynodedig sydd mewn 
cyflwr sefydlog neu wedi gwella o ran cyflwr

• Cyfanswm (£) a fuddsoddwyd mewn diogelu asedau yn yr  
amgylchedd hanesyddol

• % y disgyblion sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith neu  
fwy yr wythnos (hooked on sport)

• % y myfyrwyr (16-19 oed) sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon o leiaf 
dair gwaith yr wythnos 

• % yr oedolion sy’n actif am o leiaf 150 o funudau yn ystod y  
flwyddyn flaenorol 

• % y bobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon 3 gwaith 
neu fwy bob wythnos 
 
 
 

 
 
 
 

• % y bobl sy’n mynychu neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau 
celfyddydau, diwylliant neu dreftadaeth 3 gwaith neu fwy  
bob blwyddyn 

• Cyfanswm gwerth yr arian a sicrhawyd i wella safon profiad ymwelwyr

• Nifer yr ymwelwyr â Chastell-nedd Port Talbot 

• % y gwastraff sy’n cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio

• Cilogramau o wastraff gweddilliol a gynhyrchir fesul person

• Arwynebedd tir ym mherchnogaeth y cyngor (neu dan reolaeth y 
cyngor) a ddefnyddir yn fannau gwyrdd, gwarchodfeydd natur lleol 

• Faint o dir sydd ym mherchnogaeth y cyngor (neu dan reolaeth y 
cyngor) sy’n cael ei ddiogelu trwy ei ddynodi a/neu sy’n cael ei reoli’n 
briodol o ran cadwraeth bioamrywiaeth, fel y nodwyd mewn cynllun 
rheoli cymeradwy 

• Faint o dir sydd ym mherchnogaeth y cyngor (neu dan reolaeth y 
cyngor) sydd wedi’i ddynodi neu’n bodloni’r meini prawf ar gyfer ei 
ddynodi’n Safle Pwysig ar gyfer Cadwraeth (SINCs)

• Nifer yr achosion o fynd dros y trothwy PM10 yn yr Ardal Rheoli 
Ansawdd Aer (Port Talbot/Taibach)
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Cynlluniau Cysylltiedig a Phartneriaeth

Cynlluniau Partneriaethau

• Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus CNPT
• Cyfoeth Naturiol Cymru: Datganiad Ardal
• Strategaeth Datgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy  
            (DARE) CNPT
• Cynllun Bioamrywiaeth CNPT
• Cynllun Rheoli Cyrchfan CNPT
• Cynllun Datblygu Lleol CNPT
• Strategaeth CNPT ar gyfer Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg
• Cynllun Teithio Llesol CNPT
• Prif Gynllun y Gnoll
• Prif Gynllun Parc Coedwig Afan

•           Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus CNPT
• Cyngor Chwaraeon Dosbarth CNPT/Y Gwasanaeth     
            Gweithgaredd Corfforol a Chwaraeon
• Grŵp Llywio Cynllun Rheoli Cyrchfan CNPT
• Grŵp Twristiaeth Parc Coedwig Afan
• Fforwm Treftadaeth CNPT
• Partneriaeth Natur CNPT
• Grŵp Llywio’r Mawndiroedd Coll
• Grŵp Cysylltu Seilwaith Gwyrdd
• Cyd-bwyllgor/Cyd-bwyllgor Corfforaethol Dinas-Ranbarth  
            Bae Abertawe
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Gan weithio gyda’n partneriaid 
byddwn ni’n creu amodau ar 
gyfer mwy o waith gwyrdd sicr, 
sy’n derbyn cyflog da, yn yr 
ardal, ac yn cefnogi pobl leol i 
gael y swyddi hynny

AMCAN LLESIANT 4 

Swyddi a Sgiliau
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Ymhen 20 mlynedd…

Bydd sylfaen gref ac amrywiol o Fentrau BaCh yn y fwrdeistref sirol, a  
fydd yn elwa o gefnogaeth, safleoedd a chyllid a gydlynwyd yn dda; 

Bydd safleoedd pwysig ym Mhort Talbot, Parc Ynni Baglan, y Ganolfan 
Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd, wedi cael eu trawsffurfio;
 
Bydd manteision economaidd newydd, sylweddol wedi cael eu cyflawni 
trwy ddatgarboneiddio diwydiant, tai a thrafnidiaeth; bydd yr ardal yn 
esiampl o safbwynt ynni glân, adnewyddadwy;
 
Bydd canol trefi a chymunedau yn ffynnu;
 
Byddwn wedi gwneud yn fawr o’n hamgylchedd naturiol, ein  
treftadaeth a’n hasedau diwylliannol a bydd gennym economi  
ymwelwyr sylweddol, gynaliadwy; 
 
Bydd cysylltedd â gwaith, dysgu a gwasanaethau yn llawer gwell;
 
Bydd gweithlu lleol medrus a chydnerth, a bydd cyfraddau’r aelwydydd  
di-waith neu’r bobl economaidd segur ar lefel cyfartaledd Cymru neu’n  
is; a
 
Bydd partneriaeth gref rhwng y cyngor, y gymuned fusnes, pobl leol a 
rhanddeiliaid ehangach. 

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae byd gwaith yn newid yn gyflym, wrth i’r ffrwydriad o ran datblygiadau 
technoleg ddigidol amharu arno, ac yn awr yn sgîl yr ymateb i argyfwng  
yr hinsawdd;  

Mae Covid-19 wedi achosi sioc economaidd ar draws yr economi. 
Effeithiwyd ar fusnesau mewn ffyrdd gwahanol iawn;
 
Mae gan CNPT sylfaen ddiwydiannol unigryw sy’n cynnwys cynhyrchydd 
dur mwyaf y Deyrnas Unedig ac ystod eang o weithgynhyrchwyr ar ffurf 
mentrau BaCh; 
 
Mae gan CNPT nifer o safleoedd cyflogaeth strategol ac mae llawer o 
gyfleoedd ar gyfer twf economaidd, gan gynnwys swyddi gwyrdd  
newydd wrth i ddiwydiant a chymdeithas ddatgarboneiddio;  
 
Mae gan yr ardal wasanaeth da o ran rheilffyrdd a ffyrdd, ac mae’r harbwr 
dwfn yn ased strategol;
 
Mae’r economi leol yn dibynnu i raddau helaeth ar weithgareddau nifer 
fach o ddiwydiannau allweddol;
 
Mae 88% o fusnesau lleol yn cyflogi llai na 10 o weithwyr; Mae cyfraddau 
cychwyn a goroesi busnesau yn cyfateb i gyfartaledd Cymru; 
 
Mae niferoedd sylweddol o bobl yn cymudo i’r fwrdeistref sirol – o  
bosib oherwydd safon uchel y swyddi; hefyd mae nifer sylweddol o  
bobl yn cymudo allan o’r fwrdeistref sirol ar gyfer swyddi mwy cymedrol 
eu gwerth; 
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Mae dros 2,000 o bobl ifanc yn hawlio Credyd Cynhwysol yn y 
fwrdeistref sirol;
 
Mae 23,900 o bobl oedran gwaith yn economaidd segur ac mae rhyw 
9,000 o aelwydydd lle nad oes neb mewn gwaith cyflogedig;
 
Mae dros 17,000 o aelwydydd yn derbyn gostyngiad Cynllun Lleihau 
Treth y Cyngor o ganlyniad i’r ffaith bod incwm y teulu’n isel;
 
Mae lefelau cymwysterau yn isel ar draws pob lefel o gymharu â  
chyfartaledd Cymru; a
 
Bydd rhaglenni ariannu Ewrop yn dod i ben yn fuan, ac mae natur ac 
amseru cyllid yn eu lle yn dal yn ansicr; 

Beth sy’n bwysig i fusnesau lleol?

• Gallu cynhyrchu digon o arian i aros mewn busnes a sicrhau safon byw 
sy’n dda;

• Gallu addasu wrth i farchnadoedd newid;

• Cefnogaeth ariannol i liniaru effaith Covid-19;

• Ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn arbennig yn y trefi; 

• Creu cyflogaeth a bod yn gyflogwr da;

• Trafnidiaeth – mae’n effeithio ar y gallu i gyflogi pobl a niferoedd 
cwsmeriaid;

• Rheoli twf;

• Help gyda recriwtio a hyfforddiant;

• Cynnal a chynyddu’r sylfaen o gwsmeriaid, proffil y busnes  
a marchnata;

• Pris a sefydlogrwydd yn y gadwyn gyflenwi; costau ynni;

• Cysylltedd digidol a sgiliau digidol; a 

• Help gyda safleoedd ac adeiladau. 
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Symud Ymlaen

Yn y 12 mis nesaf…

Sgiliau a Hyfforddiant
• Adolygu’r hyfforddiant rydym ni’n ei gynnig i helpu pobl i addasu i’r 

farchnad lafur newidiol;

• Creu ‘un drws blaen’ i’n gwasanaethau cyflogadwyedd fel bod y rhai 
sy’n chwilio am hyfforddiant a/neu waith yn cael mynediad hwylus i’r 
cymorth a’r gefnogaeth angenrheidiol;

• Gweithio gyda chyflogwyr lleol i gynyddu nifer y cyfleoedd prentisiaeth 
o safon a sicrhau bod y cyfleoedd hynny’n cael eu gweld fel rhai 
deniadol i’r rhai sy’n chwilio am waith;

• Datblygu ymhellach drefniadau caffael y cyngor er mwyn sicrhau bod 
yr arian sy’n cael ei wario gan y cyngor yn cefnogi cyflogaeth pobl leol 
a datblygiad busnesau lleol i’r graddau eithaf sy’n bosibl;

• Datblygu llwybrau clir ar gyfer pobl leol sydd â diddordeb mewn 
gweithio yn y cyngor a datblygu ymhellach ‘gynnig’ cyflogaeth y 
cyngor er mwyn denu, cadw a datblygu gwasanaeth cyhoeddus sy’n 
perfformio ar lefel uchel ac sydd wedi’i wreiddio yn ei gymunedau;  

• Cryfhau tîm cymorth busnes y cyngor i helpu busnesau lleol i recriwtio 
pobl fedrus ac i helpu darparwyr dysgu lleol i addasu’r ddarpariaeth 
ddysgu er mwyn cadw i fyny ag anghenion newidiol cyflogwyr; 

• Cychwyn archwiliad sgiliau lleol i nodi gofynion gwaith cyflogwyr lleol 
yn y dyfodol ac unrhyw ddiffygion yn y ddarpariaeth ddysgu leol;

• Datblygu cynllun buddsoddi lleol sy’n sefydlu blaenoriaethau clir y 
gallwn ni ddefnyddio’r Gronfa Ffyniant a Rennir yn eu herbyn; a 

• Sefydlu’r mecanweithiau i weithredu’r camau a nodwyd yn y Cynllun 
Datblygu Economaidd Lleol.

Swyddi
• Lansio gwefan ‘Buddsoddi yn CNPT’ i sicrhau bod cyfleoedd busnes 

yn CNPT yn cael lle blaenllaw a chanolog yng Nghymru;

• Parhau i weithio’n rhanbarthol ac yn lleol i ddatblygu swyddi  
newydd gwyrdd;

• Targedu busnesau sy’n awyddus i dyfu neu ehangu o fewn y sectorau 
datgarboneiddio ac ynni adnewyddadwy, a’u hannog i ganolbwyntio’u 
cynlluniau twf yn y fwrdeistref sirol; 

• Arwain adferiad Canol Trefi;

• Cryfhau’r ymgysylltu â busnesau lleol;

• Cefnogi busnesau lleol yn eu hadferiad, gan ddarparu cefnogaeth 
ariannol pan fydd ar gael a helpu busnesau i arallgyfeirio fel eu bod yn 
fwy cydnerth yn wyneb dirgryniadau economaidd y dyfodol; 

• Gweithio mewn ardaloedd yng Nghastell-nedd Port Talbot lle ceir y 
segurdod economaidd mwyaf er mwyn targedu cymorth busnes;

• Sefydlu fforwm gweithgynhyrchu/peirianneg i wella’r cyfleoedd i 
rwydweithio yn y sector hwn a darparu gwell cyfleoedd i fusnesau 
lywio cynlluniau a rhaglenni ariannu i’r dyfodol; 
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• Datblygu rhaglen fuddsoddi a fydd yn golygu bod modd ehangu 
safleoedd ac adeiladau ar draws y fwrdeistref sirol sy’n gallu cefnogi 
datblygiad a thwf busnesau lleol;

• Parhau i ddatblygu cynlluniau i ddarparu Hyb Trafnidiaeth Integredig 
yng Ngorsaf Reilffordd Castell-nedd, fydd yn cysylltu gwasanaethau 
bws lleol â’r brif orsaf reilffordd, gan leihau amserau teithio yn 
gyffredinol, a gwella’r cysylltiadau rhwng y mannau lle mae pobl yn 
byw a’r mannau lle mae pobl yn gweithio, yn dysgu ac yn mwynhau eu 
hamser hamdden;

• Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £1.3m o gyllid i gefnogi 
cynlluniau Ceir Cymunedol, er mwyn ehangu nifer y ceir cymunedol 
sy’n gerbydau trydan (EV). Mae cynlluniau yn CNPT wedi llwyddo i 
sicrhau peth o’r cyllid hwn, a byddant yn ceisio cyflwyno ceir EV yng 
Nghwm Afan, Cwm Nedd, Cwm Dulais a Dyffryn Aman

• Mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth i Gymru, archwilio dichonoldeb 
cyflwyno gwasanaeth bws Fflecsi arbrofol ym mhen uchaf Cwm Afan. 
Gall bysiau Fflecsi gasglu a gollwng teithwyr mewn ardal wasanaeth, 
nid dim ond wrth arhosfan bws. Caiff y bysiau hyn eu harchebu trwy’r 
ap neu dros y ffôn. Bydd y fenter hon yn amodol ar gyllid; a

• Gweithio gyda datblygwyr i gyflawni’r Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang 
ar gyfer Rheilffyrdd a Chyrchfan Wildfox.

Yn y 5 mlynedd nesaf…

Sgiliau a Hyfforddiant
• Bydd rhaglenni i hyfforddeion a phrentisiaid yn ehangu ar draws y 

fwrdeistref sirol; bydd y cyngor yn cynnig mwy o gyfleoedd o safon i 
hyfforddeion a phrentisiaid; 

• Bydd rhaglenni cyflogadwyedd yn cael eu cryfhau ymhellach, gan 
sicrhau bod pawb sydd angen help i gael hyd i waith yn gallu cael 
mynediad i’r help hwnnw, gan gynnwys y rhai anoddaf eu cyrraedd;

• Bydd rhaglenni wedi’u targedu yn cael eu datblygu i alluogi pobl leol i 
elwa o’r gyflogaeth newydd a grewyd trwy fewnfuddsoddi;

• Bydd mwy o bobl ifanc yn cael mynediad i gyfleoedd i gyflawni 
cymhwyster cydnabyddedig ar ôl cwblhau eu haddysg statudol;

• Bydd gwaith partneriaeth i godi lefel sgiliau’r rhai sydd eisoes mewn 
gwaith neu sy’n dymuno dychwelyd i’r gwaith yn gwella; bydd gan 
fwy o bobl leol gymwysterau Lefel 4+ ac yn cael eu cefnogi i mewn i 
swyddi lleol o safon; 

• Bydd yr hyn y mae’r cyngor yn ei gynnig o ran dysgu a datblygu yn 
cael ei gryfhau, gan sicrhau bod pob cyflogai yn cael eu cefnogi i gael 
mynediad i gyfleoedd dysgu gydol oes, ac i ddatblygu’r hyder i roi hwb 
ymlaen i’w gyrfaoedd o fewn y cyngor. 
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Swyddi
• Sefydlu porth cryf i gymorth busnes, gan gynyddu gwydnwch yn 

wyneb unrhyw ysgytwad economaidd yn y dyfodol a helpu i dyfu 
busnesau sydd eisoes yn bodoli a sefydlu rhai newydd;

• Gweithio gyda busnesau lleol i gynyddu mynediad i gontractau 
gwasanaethau cyhoeddus a mewnfuddsoddi newydd;

• Gwella mynediad i safleoedd ac adeiladau – yn arbennig yn ardaloedd 
y cymoedd;

• Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu’r cyfleoedd pwysig ar y 
Glannau ym Mhort Talbot, ym Mharc Ynni Baglan, yn y Ganolfan 
Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd, ym Mhorthladd Port Talbot a 
thrwy Strategaeth Datgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy’r cyngor;

• Buddsoddi a denu buddsoddiad yn ein prif drefi, ein canolfannau 
dosbarth a’n cymunedau ehangach; ymateb i’r galw am fannau gwaith 
mwy hyblyg;

• Hybu’r economi ymwelwyr a datgloi potensial yr amgylchedd naturiol, 
treftadaeth a diwylliant;

• Datblygu cynlluniau trafnidiaeth cymunedol i gefnogi mynediad i waith; 
 
 
 
 

• Cryfhau trefniadau partneriaeth ar lefel leol i ddatblygu’r economi, 
gan sicrhau bod busnesau a chymunedau yn cael llais cryf wrth ffurfio 
cynlluniau’r dyfodol; 

• Gweithio trwy’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol newydd i gyflawni’r 
Strategaeth Datblygu Economaidd Rhanbarthol;

• Cynyddu capasiti yn y timau datblygu economaidd, cymorth busnes ac 
adfywio er mwyn rhoi’r cyngor mewn sefyllfa well i gynnig am gyllid a 
datblygu’r economi leol; 

• Asesu effaith y newidiadau a wnaed i fodel gweithredu’r cyngor a 
chyflwyno cynigion ar gyfer defnyddio asedau nad oes galw amdanynt 
bellach mewn ffordd wahanol; gallai hyn gynnwys hybiau gweithle 
a rennir, mannau gwaith 'hybrid' ar gyfer swyddfeydd, ymchwil a 
datblygu, unedau cychwynnol etc; 

• Bydd yr Hwb Trafnidiaeth yng Ngorsaf Reilffordd Castell-nedd yn 
parhau i gael ei ddatblygu, a rhagwelir y bydd wedi’i gwblhau erbyn 
2026; ac

• Mae Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth i Gymru yn datblygu Cynllun 
Bysiau Hydrogen, a fydd yn golygu bod bysiau heb allyriadau ar 
lwybrau ar draws y rhanbarth. Mae swyddogion o’r cyngor ar y 
gweithgor i ddatblygu’r fenter hon.
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Gwneud Gwahaniaeth – Mesur Cynnydd

Mae rhagor o waith i’w wneud i sefydlu’r ffigurau gwaelodlin ar gyfer y 
mesurau, fel bod modd adrodd am gynnydd ar ddiwedd y flwyddyn. Wrth 
i’r rhaglen o newid strategol gael ei rhoi ar waith, mae’n bosibl y nodir mwy 
o fesurau, a byddwn hefyd yn gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i 
ystyried y ffyrdd gorau o fesur y gwahaniaeth rydym ni’n ei wneud. 

Dyma rai o’r mesurau:

• % y bobl ifanc 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth  
na hyfforddiant (NEET) 

• % yr oedolion oed gwaith sydd wedi cymhwyso at lefel 3 neu’n uwch 
(Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol)

• % yr oedolion oed gwaith sydd heb gymwysterau

• Nifer y rhaglenni dysgu seiliedig ar waith yng Nghastell-nedd Port 
Talbot (mae hyn yn cynnwys prentisiaethau lefel 2, 3 a 4+, a lleoedd  
i hyfforddeion mewn gwahanol sectorau)

• Nifer/% y bobl sy’n economaidd segur

• Nifer/% yr aelwydydd sy’n ddi-waith

• Nifer y busnesau newydd sy’n cychwyn 

 
 
 
 
 
 
 

• Nifer/% y busnesau sy’n rhoi’r gorau i fasnachu

• Cyfraddau Goroesiad Busnesau (yn ôl blwyddyn y goroesi a blwyddyn 
eu geni)

• Nifer/% y tendrau a ddyfarnwyd i Fentrau BaCh (bach a chanolig) a 
gweithredwyr lleol 

• Gwerth Gros a Ychwanegwyd (GVA) fesul awr a weithiwyd 

• Cyfanswm cost gweithredu asedau’r cyngor 

• Y gofod ansawdd uchel a diwydiant ysgafn a ddarparwyd/a’r  
% a feddiannwyd

• % y busnesau sy’n fusnesau cymdeithasol
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Cynlluniau Cysylltiedig a Phartneriaeth

Cynlluniau Partneriaethau

• Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus CNPT
• Cyfoeth Naturiol Cymru: Datganiad Ardal
• Strategaeth Datblygu Economaidd Rhanbarthol  
            De-orllewin Cymru
• Strategaeth Ynni Adnewyddadwy De-orllewin Cymru
• Cynllun Trafnidiaeth De-orllewin Cymru
• Strategaeth Datgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy  
            (DARE) CNPT
• Cynllun Rheoli Cyrchfan CNPT
• Cynllun Datblygu Lleol CNPT
• Strategaeth CNPT ar gyfer Hyrwyddo’r Gymraeg
• Cynllun Teithio Llesol CNPT
• Prif Gynllun y Gnoll
• Prif Gynllun Parc Coedwig Afan

• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot
• Bargen Ddinesig Bae Abertawe
• Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru
• Grŵp Llywio Cynllun Rheoli Cyrchfan CNPT
• Grŵp Twristiaeth Parc Coedwig Afan
• Fforwm Treftadaeth CNPT
• Partneriaeth Natur CNPT
• Glannau Port Talbot – Partneriaeth y Parth Menter
• Rhwydwaith Dysgu i Oedolion CNPT
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Galluogi’r Rhaglen – Datblygu Sefydliadol
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Ein Dyfodol
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Bydd rhaglen o ddatblygiad sefydliadol yn cael ei chyflwyno i ddatblygu 
capasiti a gallu’r Cyngor dros gyfnod o 3-5 mlynedd. Crynhoir cwmpas y 
rhaglen isod, a bydd yn cael ei fireinio ymhellach wrth i’r rhaglen gael ei 
diffinio a’i rhoi ar waith:

                         Pobl – rydym ni’n credu mai pobl sy’n gwneud y 
gwahaniaeth. Byddwn ni’n sicrhau bod ein pobl yn cael eu 
harwain yn dda, eu cefnogi, ac yn destun ymddiriedaeth a 
chydnabyddiaeth am eu cyfraniad. Bydd pobl yn cael eu 
trin yn deg ac â pharch, a hefyd yn cael eu hannog i gynnig 
syniadau ar gyfer sut gallwn ni wella’r hyn rydym ni’n ei 

wneud. Byddwn ni’n datblygu gweithlu sy’n cynrychioli ei gymunedau, a 
bydd pobl yn cael cyfle cyfartal i symud ymlaen yn ein sefydliad. Byddwn 
ni’n datblygu diwylliant lle mae pobl yn atebol ac yn cael eu cydnabod 
am yr hyn maen nhw’n ei wneud a sut maen nhw’n gwneud hynny.

Digidol  – byddwn ni’n dod yn glyfar ac yn gysylltiedig fel 
cyngor ac fel lle. Byddwn ni’n cyfuno ac yn defnyddio’r data 
sydd gennym i wella ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n bwysig 
i’n dinasyddion. Byddwn ni’n creu gwasanaethau digidol 

newydd sy’n ddiogel, yn hwylus ac yn hawdd eu defnyddio a luniwyd o 
amgylch anghenion ein dinasyddion. Byddwn ni’n codi lefel sgiliau ein 
gweithlu fel bod gan bawb y sgiliau a’r offer digidol i wneud eu swyddi, 
a byddwn ni’n gweithio i ddileu’r rhwystrau mae rhai dinasyddion nad 
ydynt ar-lein yn eu hwynebu, fel eu bod nhw’n gallu mwynhau’r un 
manteision â’r rhai sydd eisoes ar-lein. 

Llywodraethu – byddwn ni’n addasu ein hawydd i gymryd 
risgiau er mwyn annog arloesi cyfrifol ac yn buddsoddi 
mewn diwylliant corfforaethol cryf lle mae pobl yn gyfrifol 
ac yn atebol am yr hyn y maen nhw’n ei wneud, lle mae pobl 

yn herio mathau annerbyniol o ymddygiad, a lle mae pobl yn dysgu 
ac yn gwella’n barhaus. Byddwn yn mynd ati’n systematig i gyfnewid 
biwrocratiaeth ddiangen am ddulliau gweithredu mwy modern. 
Byddwn ni’n parhau i feithrin diwylliant o ymddiriedaeth a pharch o’r 
ddeutu rhwng cynghorwyr a swyddogion, gyda’r naill ochr a’r llall yn 
glir ynghylch eu rolau a’u cyfrifoldebau. Byddwn ni’n darparu mwy o 
gyfleoedd i ddinasyddion fod yn rhan o’n prosesau democrataidd. 

Cyflwyno gwerth am arian a sicrhau cynaliadwyedd ariannol:

Byddwn ni’n annog Llywodraeth Cymru i gyfnewid treth y cyngor am 
ddull tecach o ariannu llywodraeth leol, ac yn y tymor byr byddwn ni’n 
gweithio i leiafu’r baich ariannol ar y rhai sy’n talu treth y cyngor. Yn 
ein rôl arweinyddiaeth gymunedol byddwn ni’n ceisio dylanwadu ar 
raglenni buddsoddi ein partneriaid a mewnfuddsoddwyr er budd i’n holl 
ddinasyddion. Byddwn ni’n annog y sector cymunedol a gwirfoddol i 
geisio cyllid ar gyfer gweithgaredd sy’n cefnogi llesiant ein dinasyddion 
ac yn estyn rhaglenni sy’n darparu cymorth cynnar a chefnogaeth. 
Byddwn ni’n annog pobl i fod yn rhan o fywyd y gymuned ac yn hyrwyddo 
manteision gwirfoddoli. Byddwn ni’n gweithio i gynyddu faint o arian 
cyhoeddus sy’n cael ei wario mewn cadwyni cyflenwi lleol a rhanbarthol.  

Byddwn ni’n mabwysiadu dull ‘system gyfan’ o reoli ein hadnoddau 
ariannol ein hunain, gan ganolbwyntio ar ‘yr hyn sy’n bwysig’, a mynd 
ati’n systematig i ddileu’r galw yn sgîl methiant, lleihau dyblygu a gwella 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gweithrediadau gwasanaeth.
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Byddwn ni’n cydweithio ar draws y cyngor a chyda phartneriaid allanol 
fel ei bod yn haws i ddinasyddion dderbyn y gwasanaethau mae arnynt 
eu hangen, a byddwn ni’n integreiddio cynllunio, comisiynu a chyflwyno 
gwasanaethau lle mae hynny’n gwella mynediad at wasanaethau a 
gwerth am arian.  

Byddwn ni’n mwyafu’r incwm sydd ar gael trwy ddatblygu ein strategaeth 
fasnachol ymhellach, a rhoi blaenoriaeth i wasanaethau lle mae 
cyfleoedd sefydledig yn y farchnad. Byddwn ni’n buddsoddi yn ein gallu 
i fwyafu’r incwm o grantiau allanol ac yn ystyried a yw ffioedd a thaliadau 
yn gymesur â chost gwasanaethau a gweithgaredd rheoliadol. Byddwn 
ni’n newid ein dull o ymdrin â’n cyllideb refeniw, gan wneud rheolwyr 
yn fwy cyfrifol ac atebol am gael hyd i ffyrdd o liniaru’r pwysau ar y 
gwasanaeth. Byddwn ni’n datblygu diwylliant o fuddsoddi er mwyn cynilo 
i gefnogi’r newid pwyslais hwn, gan sicrhau bod cyllid a chefnogaeth ar 
gael i hwyluso newid gwasanaeth ar sail achosion busnes cadarn. 

Byddwn ni’n gwella’r gyfatebiaeth rhwng rheoli asedau, cynllunio  
ein rhaglen gyfalaf a’r weledigaeth newydd, ei gwerthoedd  
a’i blaenoriaethau. 

Ymgysylltu – cyngor sydd mewn cysylltiad â’i gymunedau:
Byddwn ni’n datblygu ‘Dewch i Sgwrsio’ ymhellach fel ein 
bod yn derbyn adborth parhaus gan ein trigolion, ein staff, 
ein busnesau a’n partneriaid ac yn cynyddu cyfranogiad yng 
ngwaith y cyngor.  

Byddwn ni’n addasu tôn, sianeli a dulliau cyfathrebu i ategu’r  
weledigaeth newydd, ei gwerthoedd a’i blaenoriaethau – bydd hyn 
yn cynnwys defnyddio astudiaethau achos a dulliau cysylltiol eraill o 
ddangos ‘sut mae gwasanaeth da yn edrych a theimlo’.

Byddwn ni’n sicrhau bod pobl yn gwybod beth mae’r cyngor yn ei 
wneud i helpu pobl i fyw bywydau da ac i rymuso pobl yn ein gweithlu i 
gyfleu’r hyn rydym ni’n ei wneud a’r gwahaniaeth rydym ni’n ei greu.

Asedau
Byddwn ni’n adolygu ein cynlluniau asedau er mwyn sicrhau 
bod ein seilwaith ffisegol yn cefnogi’r pwrpas a’r weledigaeth 
diwygiedig ac yn ein galluogi i gyflawni’r newidiadau rydym 
ni’n bwriadu eu gwneud.

Ein Hegwyddorion Dylunio
Wrth gyflawni’r rhaglen o newid strategol byddwn ni’n mabwysiadu’r 
egwyddorion dylunio canlynol:

• Un Cyngor 
• Arweinyddiaeth a Gwaith Tîm
• Ymddiriedaeth a Grymuso 
• Tegwch a Chydraddoldeb
• Atebolrwydd
• Gwerth am Arian
• Ystwyth ac Arloesol
• Cynaliadwy
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Un Cyngor
Bydd y cyngor cyfan 
yn canolbwyntio ar 
wneud ‘beth sy’n bwysig’ 
i’n trigolion, i fusnesau 
lleol ac i fuddsoddwyr, er 
mwyn i ni fedru cyflawni 
ein pwrpas a’n 
gweledigaeth. 

Atebolrwydd
Byddwn ni’n ei wneud 
yn haws i bobl gael 
mynediad at wybodaeth 
a chyfarfodydd y Cyngor. 
Byddwn ni’n esbonio a 
ydym ni wedi gwneud y 
pethau y dywedwyd y 
byddem ni’n eu gwneud.

Tegwch a Chydraddoldeb
Byddwn ni’n recriwtio ac yn datblygu gweithlu sy’n 
cynrychioli ein cymunedau. Byddwn ni’n trin y Gymraeg 
a’r Saesneg yn gyfartal ac yn gweithio i leihau tlodi. 
Byddwn ni’n dathlu amrywiaeth, yn sicrhau bod ein 
gwasanaethau a’n lleoedd yn hygyrch i bawb, ac yn cael 
gwared ar bob math ar gamwahaniaethu. 

Ymddiriedaeth a Grymuso
Rydym ni’n ymddiried yn ein cydweithwyr ac yn credu 
ynddynt. Byddwn ni’n sicrhau eu bod yn cael eu hy�orddi, 
eu cefnogi a’u hawdurdodi i wneud y pethau sy’n bwysig, er 
mwyn i ni gael e�aith gadarnhaol ar fywydau pobl.

Gwerth am Arian
Byddwn ni’n defnyddio arian cyhoeddus yn ddoeth ac yn 
gweithio’n galed i sicrhau �ynonellau incwm newydd a 
dylanwadu ar benderfyniadau buddsoddi ein partneriaid, 
gyda’r nod o gyflawni ein pwrpas a’n gweledigaeth.

Cynaliadwy
Byddwn ni’n chwarae ein rhan wrth ymateb i argyfyngau’r hinsawdd a byd natur. 
Byddwn ni’n cynyddu faint o wariant y Cyngor sy’n cael ei wario yn yr economi 
leol a rhanbarthol, ac yn annog pobl leol i brynu’n lleol. Byddwn ni’n cydbwyso’r 
camau mae angen i ni eu cymryd yn y tymor byr ag e�aith hirdymor bosibl y 
camau hynny ar genedlaethau’r dyfodol. 

Arweinyddiaeth a Gwaith Tîm
Mae ein harweinwyr a’n rheolwyr yn cael e�aith 
aruthrol ar ddiwylliant y cyngor, a thrwy ein 
harweinwyr rydym ni am ddarparu ymdeimlad o 
weledigaeth, pwrpas ac ysbrydoliaeth i’n 
cyflogeion. Bydd creu Tîm CNPT yn ein galluogi i 
ddysgu oddi wrth ein gilydd ac i feithrin hyder o 
fewn y sefydliad, gan arwain at arloesi a gwella’r 
canlyniadau i’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yng 
Nghastell-nedd Port Talbot.

Ystwyth ac Arloesol
Byddwn ni’n mabwysiadu dull gweithredu 
defnyddiwr-ganolog wrth ddylunio polisïau, 
gwasanaethau a lleoedd. Byddwn ni’n annog 
syniadau newydd a �yrdd creadigol o feddwl i 
herio’r status quo ac yn gwella’r hyn rydym ni’n ei 
wneud a’n dull o’i wneud. Byddwn ni’n rhagweld 
heriau cyn iddyn nhw godi ac yn cymryd camau 
rhagweithiol i’w hwynebu, gan ymateb yn gyflym i 
heriau ac amgylchiadau newydd.

Ein Hegwyddorion Dylunio
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Rhestr gyfeirio delwedd
Clawr  Mynydd y Gwrhyd Cwm Tawe, Siop lysiau Frosty’s     
 Pontardawe, Tŷ Siapter Parc Gwledig Margam
3 Mynydd y Gwrhyd Cwm Tawe
4 Nadroedd cerrig, staff y cyngor yn gweithio yn ein hyb bwyd,   
 ymateb y gymuned i’r pandemig
6 Yr ‘Imbiwlans’
7 Staff y Cyngor yn dosbarthu arwyddion diogelwch Covid,    
 gwirfoddolwyr cymunedol yn gwnïo bagiau llinyn cau ar    
 gyfer gweithwyr gofal iechyd
10 Cyflogai’r Cyngor – gwasanaeth Iach a Diogel CNPT
11 Ponty Butchers ym Mhontardawe, Canolfan Siopa Aberafan, The   
 Flower Box ym Mhort Talbot
15 Pyllau Glyncorrwg, caffi Port Talbot
16 Creu bwydwyr adar yng Nghwm Afan, busnes lleol, yr 
 Olygfa o Fynydd March-hywel
17  Gwragedd yn cymryd rhan yn ymgyrch ‘Dewch i Sgwrsio’ y cyngor
21 Ymweliad Clwb Ieuenctid Cymraeg â Pharc Oakwood, Paws on   
 Patrol yn cymryd rhan yn yr ymgyrch ‘Dewch i Sgwrsio’, amser   
 bwydo ym Mharc Gwledig Margam
22 Delweddau o ymgyrch ‘Dewch i Sgwrsio’ – disgyblion yn cymryd   
 rhan yn ‘Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau’r Haf’ a grŵp cymunedol ym   
 Mlaendulais   
26 Golygfa o Fynydd Marchhywel 
30 Rhaeadrau Melincwrt, llun o ymgyrch ‘Dewch i Sgwrsio’, Parc   
 Gwledig Margam
32 Pontardawe, gweithdy Nadolig yng Nghastell Margam,  
 Camlas Nedd
33 Parc Gwledig Craig Gwladys, y Technium ym Mharc Ynni Baglan
34 Gwlad y Sgydau, Pontneddfechan
36 Campws y Bae, Prifysgol Abertawe

37 Llun o ymgyrch ‘Dewch i Sgwrsio’, staff y cyngor yn cefnogi cleient   
 Gweithffyrdd+, Cwm Afan
38 Plant yn Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmllynfell yn archwilio eu   
 prosiect adnewyddu ysgol, prosiect grŵp ‘Anturiaethwyr Bach’ yng  
 ngofal ein Tîm Plant a Theuluoedd, Gŵyl Chwaraeon ym Mharc   
 Gwledig Margam
40 Gwirfoddolwr cymunedol, Gŵyl Hindŵaidd ym Mhort Talbot,   
 Menter Prynu’n Lleol CNPT
41 Camlas Nedd yn Resolfen
42 ‘Oriel Lliw’ yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe, gwaith celf   
 yn y Banwen, Amgueddfa Glowyr De Cymru ym Mharc Coedwig Afan
43 Canolfan Celfyddydau Pontardawe
44 Cwmni offeryniaeth fanwl gywir British Rototherm ym Mhort Talbot,  
 Lloyd Harris – hyfforddai ar ein prosiect ‘Mawndiroedd Coll’,   
 cwmni  arbenigol fframiau pren Seven Oaks Modular yng    
 Nghastell-nedd
46 Canol tref Castell-nedd, gwefru cerbydau trydan yng  
 Nghastell-nedd, Cwm Dulais
49 Trigolion yn cymryd rhan yn yr ymgyrch ‘Dewch i Sgwrsio’
51  Llun o’r ymgyrch ‘Dewch i Sgwrsio’ ar Draeth Aberafan
52 Staff cyngor CNPT
53 Parc Gwledig y Gnoll
54 Golygfa dros Bort Talbot, gweithiau celf yng Nghwm Afan
55 Traeth Aberafan
58 Sgydau’r Gnoll
64 Canol Tref Castell-nedd
70 Mynachlog Nedd
77 Cwmni Datrysiadau Digidol Keytree ym Mhort Talbot
Cefn Dyffryn Aman
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GADEWCH I NI BARHAU 
I SGWRSIO
Sgwrsio@npt.gov.uk
#SgwrsioCnPT
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