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Neges gan Gadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol  

 
Cyhoeddwyd Cynllun Integredig Sengl 2013-2023, y cyntaf o'i fath, ar gyfer Castell-nedd Port Talbot ym mis 
Gorffennaf 2013. Roedd yn cynnwys gweledigaeth y Bwrdd Gwasanaethau Lleol, 
  
 

"Creu Castell-nedd Port Talbot lle mae gan bawb gyfle cyfartal i fod yn iachach, yn hapusach, yn fwy 
diogel ac yn ffyniannus."  

 
Mae'r trydydd adroddiad blynyddol hwn ar gyfer cyfnod 2015-2016 yn dangos sut mae'r Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol a'r partneriaethau cefnogi wedi trefnu eu hymdrechion i ganolbwyntio ar y blaenoriaethau y cytunwyd 
arnynt sy'n cyfrannu at gyflawni'r weledigaeth uchod a sut maent wedi mynd â'r gwaith cysylltiedig rhagddo, er 
gwaethaf yr amserau anodd a heriol yn ariannol rydym wedi'u hwynebu. Fodd bynnag, mae'r gwaith parhaus ar 
draws y sectorau gwahanol a'r ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth a amlinellir yn y Cynllun Integredig Sengl 
wedi parhau i roi sylfaen gadarn i bartneriaid weithio gyda'i gilydd a mynd i'r afael â'r heriau hyn a'u goresgyn.  
 
Gan edrych ymlaen, mae cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn dod â nifer o 
newidiadau sydd wedi arwain at ddiwedd byrddau gwasanaethau lleol (BGLl) a sefydlu byrddau gwasanaethau 
cyhoeddus (BGC) ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru. O dan y Ddeddf, yn ystod 2016-2017, bydd angen i 
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot baratoi a chyhoeddi asesiad lles o gyflwr lles 
economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol yn yr ardal. Yna bydd yr asesiad hwn yn llywio'r broses 
o ddatblygu cynllun lles lleol (i'w gyhoeddi erbyn mis Mai 2018). Yn ystod 2016-2017, bydd Bwrdd y 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn adnewyddu'r blaenoriaethau a nodir yn yr adroddiad blynyddol hwn ac yn pennu 
a fyddant yn parhau i fod yn flaenoriaethau yn y dyfodol.  
 
Y Cynghorydd Ali Thomas  
Cadeirydd y BGLl ac Arweinydd y Cyngor 
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Adran 1 - Cyflwyniad     

 
Ym mis Gorffennaf 2013, cymeradwyodd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol gynllun a amlinellodd uchelgais 
partneriaid lleol i wella ansawdd bywyd pobl leol dros gyfnod 2013-2023. Gwnaeth y partneriaid ymrwymiad i 
weithio gyda'i gilydd i "greu Castell-nedd Port Talbot lle bo gan bawb gyfle cyfartal i fod yn iachach, yn 
hapusach, yn fwy diogel ac yn ffyniannus".  Dewisodd y partneriaid bedair blaenoriaeth fel ffocws gweithredu 
partneriaeth yn y tymor byr neu ganolig. Yn 2014-15, ychwanegwyd blaenoriaeth arall, ar thema diogelwch 
cymunedol.  
 
Ar ôl cytuno ar y Cynllun Integredig Sengl, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol gyhoeddi adroddiad 
blynyddol, gan roi crynodeb cytbwys o'r hyn sydd wedi'i gyflawni mewn perthynas â'r blaenoriaethau y cytunwyd 
arnynt a'r canlyniadau a dargedwyd.  
 
Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn dangos bod y BGLl a'r partneriaethau cefnogi wedi trefnu'u hymdrechion i 
ganolbwyntio ar y blaenoriaethau a'r canlyniadau y cytunwyd arnynt. Mae'r partneriaethau wedi dod ynghyd i 
ddatblygu'r gwaith cysylltiedig a cheir tystiolaeth bod partneriaid yn gweithio tuag at y weledigaeth y cytunwyd 
arni o "greu Castell-nedd Port Talbot lle bo gan bawb gyfle cyfartal i fod yn iachach, yn hapusach, yn fwy diogel 
ac yn ffyniannus". Bu'r amgylchedd ariannol heriol sydd wedi effeithio ar bob asiantaeth yn ddimensiwn pwysig 
o'r gwaith. Mae'r her ariannol hon a rennir wedi atgyfnerthu pwysigrwydd gwaith partneriaeth ar draws Castell-
nedd Port Talbot.  
 
Mae cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn dod â nifer o newidiadau sydd wedi 
arwain at ddiwedd byrddau gwasanaethau lleol (BGLl). Mae'r Ddeddf wedi sefydlu byrddau gwasanaethau 
cyhoeddus (BGC) ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru. O dan y Ddeddf, yn ystod 2016-2017, bydd angen i 
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot baratoi a chyhoeddi asesiad lles o gyflwr lles 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn yr ardal. Yna bydd yr asesiad hwn yn llywio'r broses o ddatblygu 
cynllun lles lleol (i'w gyhoeddi erbyn mis Mai 2018). Yn ystod 2016-2017, bydd Bwrdd y Gwasanaethau 
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Cyhoeddus yn adnewyddu'r blaenoriaethau a nodir yn yr adroddiad blynyddol hwn ac yn pennu a fyddant yn 
parhau i fod yn flaenoriaethau yn y dyfodol.  
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Adran 2  
 
Blaenoriaethau Trawsbynciol – Crynodeb o Gynnydd 2015-2016 
 
Mae'r adran hon yn darparu crynodeb o gynnydd yn erbyn pum blaenoriaeth drawsbynciol y Bwrdd 

Gwasanaethau Lleol yn ystod 2015-16:  

1. Plant a Phobl Ifanc  
2. Gwrthdlodi  
3. Anghydraddoldebau Iechyd  
4. Trafnidiaeth  
5. Diogelwch Cymunedol 
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Yr hyn y dywedom ein bod ni am ei wneud:  
Gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael y dechrau gorau posib mewn bywyd ac yn 
cyflawni eu potensial.  
 
Cynnydd yn ystod 2015-16: 
 
i) Cynnal y Bwrdd Gwella ond addasu ei ffocws er mwyn iddo roi her barhaus effeithiol.  

Newidiodd ffocws y Bwrdd Gwella yn ystod 2015-16 i adlewyrchu blaenoriaethau newidiol y Gwasanaethau 
Plant a Phobl Ifanc (CYPS). Yn ystod y flwyddyn, parhaodd y bwrdd i sicrhau bod y CYPS yn atebol am 
gyflwyno canlyniadau yn erbyn ei gynllun strategol, gan herio'r gwasanaeth yn gyson i sicrhau y byddai cynnydd 
yn parhau.  

 

ii) Bydd y Panel Magu Plant Corfforaethol yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd PABM i ganolbwyntio ar 
iechyd plant sy'n derbyn gofal, fel y nifer sy'n cael brechiadau.  
Yn ystod 2015-16, dechreuodd y Panel Magu Plant Corfforaethol dderbyn gwybodaeth am wasanaethau iechyd 

ar gyfer plant sy'n derbyn gofal. Derbyniodd y panel adroddiad am y Tîm Iechyd Plant sy'n Derbyn Gofal a'i rôl 

wrth wella canlyniadau iechyd yr holl blant a phobl ifanc y mae'r cyngor yn eu gwasanaethu. Mae'r rôl yn 

hanfodol wrth nodi anghenion iechyd yn gynnar a hwyluso mynd i'r afael â hwy'n brydlon.  Hefyd derbyniodd y 

panel gyflwyniad ar y Gwasanaeth Nyrsio Iechyd Ysgolion, yn enwedig y gefnogaeth a roddir i blant sy'n derbyn 

gofal. Un o'r prif feysydd i nyrsys ysgol yw rhoi cefnogaeth mewn sesiynau addysgu a hyrwyddo iechyd ac mae 

cynyddu hunan-barch a pharch yn agwedd allweddol. Bydd y panel yn parhau i ofyn am yr wybodaeth 

berthnasol am anghenion iechyd plant sy'n derbyn gofal, lle bo'n briodol.  

Blaenoriaeth 1 - Plant a Phobl Ifanc  
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Yr hyn y dywedom ein bod ni am ei wneud:  
Gweithio gyda'n gilydd i gefnogi teuluoedd ar incwm isel.  
 
Cynnydd yn ystod 2015-16: 
 
i) Rhoi cytundeb partneriaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh) ar waith i gefnogi hawlwyr y mae 
Credyd Cynhwysol yn effeithio arnynt.  
Roedd trefniadau i roi'r gefnogaeth a ddisgrifir yng nghytundeb partneriaeth yr AGPh yn eu lle cyn cyflwyno 
Credyd Cynhwysol yng Nghastell-nedd Port Talbot a rhoddwyd y cytundeb ar waith yn effeithiol. Gweithiodd y 
cytundeb yn dda yn ystod 2015-16; ar ôl adolygu'r cytundeb i fynd i'r afael â gofynion ar gyfer 2016-17, mae 
cytundeb newydd bellach ar waith. Yn gyffredinol, mae'r gefnogaeth a gynigir i hawlwyr y mae Credyd 
Cynhwysol yn effeithio arnynt wedi bod ar ffurf rhoi cyngor ar gyllidebau a hawliau i hawlwyr newydd. Rhoddwyd 
y rhan fwyaf o'r cyngor gan Gartrefi CNPT a'r undeb credyd. Derbyniodd 62 o bobl gymorth yn 2015-16 er y gall 
landlordiaid hefyd fod wedi darparu cymorth y tu allan i'r cytundeb.  
 
ii) Ymchwilio i'r posibilrwydd o estyn cynllun peilot Pontardawe i ardaloedd eraill yn y fwrdeistref sirol.  
Cynhaliwyd y cynllun peilot am 12 mis a daeth i ben ym mis Mawrth 2014. Mae'r Adran Budd-dal Tai/Treth y 

Cyngor, Cartrefi CNPT a'i Uned Cynhwysiad Ariannol, yr undeb credyd a CAB yn parhau, gyda'r Ganolfan Byd 

Gwaith yn cymryd rhan yn achlysurol. Ers cynnal y cynllun peilot, lansiwyd y strategaeth Digidol drwy Ddewis 

gan y cyngor yn 2015 sydd wedi cymryd yr awenau o ran yr ehangu posib a chysyniad siop dan yr unto, yn 

rhannol oherwydd lleihau'r ddibyniaeth ar ddarpariaeth wyneb yn wyneb ac yn rhannol oherwydd y cynllun i 

hyrwyddo gweithrediadau ar-lein. Mae newid y ffordd y cyflwynir gwasanaethau yn y ddwy siop dan yr unto yn 

nwy Ganolfan Ddinesig y cyngor yn un o'r ffrydiau prosiect yn y strategaeth Digidol drwy Ddewis.  

Blaenoriaeth 2 - Gwrthdlodi 
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iii) Datblygu strategaeth cynnwys digidol i'r fwrdeistref sirol.  

Mae grŵp o gynrychiolwyr o sawl corff, gan gynnwys y cyngor, Tai Coastal, Cartrefi CNPT, CGGCNPT, 

Cymunedau Digidol Cymru, Cymunedau'n Gyntaf ac eraill, wedi cwrdd ar nifer o achlysuron ers mis Awst 2015 

fel rhan o weithgor i ystyried cynhwysiad digidol ar draws Castell-nedd Port Talbot.  

 

Ym mis Chwefror 2016, lansiwyd siarter gan Gymunedau Digidol Cymru sy'n galw ar sefydliadau yng Nghymru i 

hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol a helpu pobl i fynd ar-lein. Datblygwyd y Siarter Cynhwysiad Digidol gan 

Ganolfan Cydweithredol Cymru sy'n cyflwyno'r prosiect Cymunedau Digidol Cymru.  Mae'r siarter yn cynnwys 

chwe addewid ac mae'n ffordd syml i sefydliadau ddangos sut maent yn helpu pobl sydd wedi'u heithrio'n 

ddigidol, yn enwedig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd 

mewn tlodi, i fwynhau manteision y rhyngrwyd. Y gobaith yw y bydd asiantaethau yng Nghastell-nedd Port 

Talbot yn ymrwymo i'r siarter, gan y bydd gwneud hynny'n atgyfnerthu gwaith y cyngor yn y maes hwn a hefyd 

yn hyrwyddo pwysigrwydd helpu mwy o bobl i fynd ar-lein, ymhlith partneriaid a'r gymuned ehangach. Mae 

amrywiaeth sylweddol o weithgareddau a gynhelir ar draws y fwrdeistref sirol a byddai'r siarter yn darparu dull o 

gysylltu'r gweithgareddau â'r bobl sy'n cymryd rhan yn y gwaith ac wrth wneud hynny roi cyfle i greu'r effaith 

fwyaf ar adeg pan fo adnoddau dynol ac ariannol yn lleihau.  

 

Mae ymrwymiad y cyngor i fynd i'r afael ag eithrio digidol ar gael yn ei strategaeth Digidol drwy Ddewis, a 

fabwysiadwyd gan y cyngor yn 2015.  
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iv) Monitro newidiadau pellach i fudd-daliadau gan Lywodraeth y DU ac archwilio unrhyw waith 

partneriaeth y mae ei angen mewn ymateb yn y dyfodol.  

Mae'r prosiect hwn yn parhau, gan adolygu'n barhaus effeithiau newidiadau presennol a rhai'r dyfodol sy'n 

gysylltiedig â lles a nodi camau gweithredu angenrheidiol i fynd i'r afael ag effeithiau'r newidiadau hyn. Mae'r 

grŵp Diwygio Lles yn cwrdd yn rheolaidd i drafod y materion hyn, materion eraill a gwaith partneriaeth. Mae gan 

yr holl asiantaethau amrywiol sy'n rhan o'r grŵp eu meysydd penodol eu hunain y maent yn canolbwyntio arnynt.  

 

Mae materion pwysig a ystyriwyd gan y grŵp yn ystod 2015-2016 yn cynnwys:  

i. Trosglwyddo hawlwyr i Daliadau Annibyniaeth Bersonol (TAB) a'r posibilrwydd o golli'r hawl i Lwfans Byw 
i'r Anabl oherwydd hynny.  

ii. Cyflwyno terfyn budd-dal newydd.  
 
Newid y bydd angen mynd i'r afael ag ef yn y dyfodol ac sydd hefyd yn cael ei ystyried fel rhan o'r gwaith 
cynhwysiad digidol yw'r angen i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein gan y cyflwynir y rhaglen Credyd Cynhwysol 
Digidol yn 2017. Oherwydd hyn, yng Nghastell-nedd Port Talbot bydd ceisiadau am Gredyd Cynhwysol ar gyfer 
hawlwyr sengl yn unig tan 2017.  
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Yr hyn y dywedom ein bod ni am ei wneud:  
Adeiladu ar yr hyn rydym wedi'i gyflawni hyd yn hyn drwy ein partneriaeth iechyd a lles.  
 
Cynnydd yn ystod 2015-16: 
 
i) Sicrhau lefel briodol o aelodaeth ac ymrwymiad gan yr holl bartneriaid i waith strategol y Bwrdd 

Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles (IGCLl).  

 

Rydym wedi adnewyddu ein hymrwymiad partneriaeth i annog pobl i gymryd mwy o gyfrifoldeb dros eu 

hiechyd eu hunain, yn enwedig wrth atgoffa pobl o effaith ffordd wael o fyw ar iechyd ac anabledd yn y 

tymor hir. 

Mae'r Bwrdd Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles wedi parhau i gwrdd drwy gydol 2015-16, gan 

ymgorffori blaenoriaethau Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r agenda atal ac ymyrryd yn gynnar ymhellach yn y 

broses o gynllunio a chyflwyno gwasanaethau lleol lle bo modd.  Mae ymrwymiad gan yr holl bartneriaid o hyd i 

alinio blaenoriaethau Bwrdd Gweithredol IGCLl â Chynllun Integredig Tymor Canolig Bwrdd Iechyd PABM a 

Chynllun Gwella Corfforaethol yr awdurdod lleol. 

Daw aelodaeth y Bwrdd Gweithredol IGCLl o blith uwch-swyddogion CBSCNPT, Bwrdd Iechyd PABM, Iechyd 

Cyhoeddus Cymru, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol CNPT a Chartrefi CNPT. Mae hyn yn adlewyrchu 

ymrwymiad yr holl bartneriaid i weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â'r pethau sy'n bwysig ym mywydau pobl, gan 

gydnabod bod effaith anghydraddoldebau iechyd yn amlochrog ac y dylanwedir arni gan faterion fel mynediad 

da i ofal iechyd, tai, gofal cymdeithasol a'r gwasanaethau niferus a ddarperir yn y trydydd sector, a bod rhaid 

Blaenoriaeth 3 – Anghydraddoldebau Iechyd  
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mynd i'r afael ag anghenion ein poblogaeth o safbwynt amlasiantaeth er mwyn cynnig canlyniad cadarnhaol i'n 

cymunedau sy'n gynaliadwy.  

Mae ymrwymiad parhaus gan bartneriaid i sicrhau y caiff negeseuon iechyd eu lledaenu trwy'u sianelau 

cyfathrebu eu hunain ac yng nghymunedau Castell-nedd Port Talbot. Bydd hyn yn sicrhau y rhoddir gwybodaeth 

iechyd gyson i'r cyhoedd a hefyd y bydd staff a chymunedau'n derbyn gwybodaeth mewn da bryd. 

 

ii) Cyfethol aelodau ag arbenigedd lleol perthnasol lle bo angen i gynghori'r bwrdd.  

Mae Linda Whittaker, Prif Weithredwr Cartrefi CNPT, bellach yn aelod o'r Bwrdd Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Lles, gan gryfhau'r cysylltiadau â thai a materion iechyd, ac anghydraddoldeb cysylltiedig.  

  

iii) Sicrhau y rhoddir y penderfyniadau a wneir gan Fwrdd Gweithredol IGCLl ar waith.  

 

Rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i gwblhau ein gwaith i integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol lleol i bobl hŷn a phobl anabl, gan ganolbwyntio'n benodol ar alluogi pobl i gadw neu 

adennill eu hannibyniaeth a lleihau nifer yr ymweliadau heb eu cynllunio â'r ysbyty ac â gwasanaethau 

gofal. 

Mae integreiddio timau iechyd a gofal cymdeithasol ar hen safle Ysbyty Cimla wedi'i wreiddio mewn arferion 

gweithredol yn ystod 2015-16. O ran yr agenda integreiddio, gwnaed llawer o waith i gyflwyno Cynllunio Gofal 

Rhagweledol mewn cysylltiad â'r rhai sy'n wynebu'r perygl mwyaf o fewn ein poblogaeth fregus a hŷn. Mae hyn 

yn golygu ein bod ni, ar sail amlasiantaeth, bellach yn nodi ein pobl fregus hŷn sydd fwyaf diamddiffyn ac sydd 

fwyaf agored i berygl yng Nghastell-nedd Port Talbot ac rydym yn gweithio'n ddwys i ddiwallu eu hanghenion er 
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mwyn eu helpu i osgoi gorfod mynd i'r ysbyty. Bu datblygiadau hefyd o ran Cydlynu Ardaloedd Lleol, y mae 

ganddo'r nod o gynorthwyo cymunedau i helpu eu hunain drwy ddefnyddio'r asedau sydd ar gael iddynt yn eu 

cymunedau eu hunain yn well.  

 

Rydym wedi datblygu gwasanaethau ar gyfer anghenion iechyd penodol o fewn rhwydweithiau clwstwr 

meddygon teulu yng Nghastell-nedd Port Talbot a fydd yn effeithio'n gadarnhaol ar iechyd ein 

poblogaeth.  

Mae'r gwaith sydd bellach yn mynd rhagddo drwy rwydweithiau clwstwr meddygon teulu yng Nghastell-nedd 

Port Talbot yn cael effaith go iawn ar ansawdd y gofal a ddarperir drwy ofal sylfaenol, gan fynd i'r afael yn 

weithredol ag anghydraddoldebau iechyd yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae Rhwydwaith Clwstwr Meddygon 

Teulu Afan wedi bwrw ymlaen â gwaith sy'n gysylltiedig â'r cyflwr cyn datblygu diabetes a dengys y canlyniadau 

yn ystod y flwyddyn gyntaf hon fod y cyngor ar ffyrdd o fyw a roddir o ran deiet ac ymarfer corff, a'r cynnydd o 

ran monitro'r cleifion y nodwyd eu bod mewn perygl o ddatblygu diabetes, yn debygol o arafu datblygiad y clefyd 

am gyfnod sylweddol. Mae Clwstwr y Cymoedd Uchaf, gan gydnabod bod galw cynyddol am wasanaethau i bobl 

sy'n dioddef o symptomau cynnar iselder, straen ac anhwylder gorbryder, wedi comisiynu MIND Ystradgynlais i 

ddarparu cyfres o ymyriadau tymor byr (oddeutu wyth sesiwn) sy'n seiliedig ar atebion, gan gynnwys Therapi 

Ymddygiad Gwybyddol a chefnogaeth arall ym meddygfeydd clystyrau meddygon teulu ac mewn lleoliadau eraill 

sy'n hygyrch yn lleol er mwyn cydweddu ag anghenion y grŵp cleientiaid. Bydd y fenter hon yn rhoi'r technegau 

a'r sgiliau y mae eu hangen ar bobl i gynnal eu hiechyd meddwl a'u lles yn annibynnol yn y dyfodol ac i alluogi 

pobl i gyrraedd eu potensial llawn. Mae Clwstwr Castell-nedd wedi datblygu canolfan gofal sylfaenol llawn 

gwasanaethau a rennir, gan gynnwys ffisiotherapyddion, gweithiwr cefnogi iechyd meddwl a fferyllydd. Nod y 

ganolfan yw sianelu cleifion i'r gweithiwr proffesiynol sydd mwyaf priodol o ran eu cyflwr a rhyddhau meddygon 
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teulu i reoli achosion mwy cymhleth. Drwy gael mynediad i'r gwasanaeth yn y ganolfan, mae meddygfeydd 

meddygon teulu'n gallu rheoli'r galw ar eu gwasanaethau'n well, a gwelir cleifion yn amserol mewn lleoliad sy'n 

hygyrch yn lleol.  

 

iv) Dylanwadu ar agenda'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol, ac adrodd iddo am faterion perthnasol a 

chynnydd.  

Mae tair dogfen allweddol wedi'u cyhoeddi i gefnogi partneriaid lleol i ddeall a mynd i'r afael ag 

anghydraddoldebau iechyd lleol: Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus PABM, Fframwaith 

Strategol ar gyfer Iechyd y Cyhoedd ABM ac Asesiad o Anghenion Strategol ar y Cyd PABM.  

 
v) Cyflwyno sut byddwn ni, fel partneriaeth, yn cynorthwyo wrth gyflawni'r blaenoriaethau Iechyd 
Cyhoeddus o fynd i'r afael â gordewdra, lleihau smygu a gwella cyfraddau brechu. 
a) Mynd i'r afael â gordewdra: 

 Sefydlodd Bwrdd Iechyd PABM grŵp partneriaeth 'Hyrwyddo Gweithgarwch Corfforol ar draws PABM' er 
mwyn datblygu rhwydwaith o hyrwyddwyr a chanddynt flaenoriaethau, adnoddau a gweledigaeth sy'n cyd-
fynd â strategaeth leol ar gyfer gweithgarwch corfforol y mae'r grŵp yn ei datblygu.  

 Mae'r Grŵp Strategaeth Integredig ar Ordewdra wedi cynnal adolygiad o weithgareddau lleol i gefnogi 
pwysau iach mewn plant, a datblygu amrywiaeth o fentrau a phrosiectau i atal a mynd i'r afael â gordewdra 
ymhlith plant, gan gynnwys rhaglenni magu plant gyda gwasanaethau hamdden lleol.  

 Darparodd Iechyd Cyhoeddus Cymru arian ar gyfer y Cynllun Cyn Oed Ysgol Iach a Chynaliadwy a 
glustnodwyd ar gyfer gwaith a oedd yn ymwneud ag atal gordewdra, bwyd a gweithgarwch corfforol. Bu 
cytundeb eang am y posibilrwydd y bydd gwaith cefnogi magu plant yn gwreiddio maeth a gweithgarwch 
corfforol.  
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 Mae gwaith partneriaeth yn y Cynllun Ysgolion Iach yng Nghastell-nedd Port Talbot o ran bwyd mewn 
ysgolion wedi gweithio'n dda, yn enwedig o ran hysbysu llywodraethwyr ysgol, datblygu'r Her Bagloriaeth 
Cymru Fach a hyrwyddo negeseuon cyson gydag athrawon.  

 Cafodd llyfryn am fentrau 'Maeth, Gweithgarwch Corfforol a Mentrau Rheoli Pwysau' lleol ar gyfer plant a 
phobl ifanc' ei lunio, ei ddosbarthu'n eang a'i groesawu.  
 

b) Lleihau smygu a nifer y bobl yr effeithir arnynt gan smygu:  

 Llywir y gwaith gan ddau darged o eiddo Llywodraeth Cymru. Targed o 16% ar gyfer achosion erbyn 2020 
yn ardal Bwrdd Iechyd PABM a tharged Haen 1 y GIG sy'n datgan y dylid trin 5% o smygwyr (oddeutu 
4,500 o bobl) drwy wasanaethau rhoi'r gorau i smygu'r GIG. O ystyried yr amcangyfrif bod nifer yr 
achosion yn 21% yn ardal Bwrdd Iechyd PABM yn 2014 a chan ragdybio na fydd unrhyw smygwyr 
newydd, bydd angen i nifer y smygwyr leihau fwy na 19,000 er mwyn cyrraedd y targed ar gyfer 2020. Ym 
mis Medi 2015, ysgrifennodd Llywodraeth Cymru i bob Bwrdd Iechyd ar draws Cymru, gan ofyn am 
Gynllun Cyflawni Haen 1 ar gyfer Rhoi'r Gorau i Smygu ac Adfer sy'n dangos sut byddai'r targed o 5% yn 
cael ei gyflawni erbyn mis Mawrth 2016. Cyflawnodd Bwrdd Iechyd PABM 2% o'r targed, sef 5%, erbyn 
mis Mawrth 2016.  

 Ers mis Ebrill 2015, wrth gydnabod yr angen am amrywiaeth ehangach o wasanaethau i gefnogi pobl i roi'r 
gorau i smygu, comisiynodd Bwrdd Iechyd PABM wasanaethau rhoi'r gorau i smygu lefel 3 ar gyfer 
fferyllfeydd (lle mae staff fferyllfeydd cymunedol wedi'u hyfforddi i roi cefnogaeth 1:1 i smygwyr yn y 
gymuned) a gwasanaeth ar gyfer ysbytai.  

 Cyfrannodd tri gwasanaeth rhoi'r gorau i smygu o eiddo'r GIG at darged haen 1 y GIG yn PABM:  Dim 
Smygu Cymru, gwasanaethau lefel 3 ar gyfer fferyllfeydd a gwasanaeth ar gyfer ysbytai.  

 Fel rhan o'r Cynllun Adfer heb Dybaco, gweithiodd Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda rhwydweithiau clwstwr i 
drefnu sesiwn ddysgu 'Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif' i hysbysu holl staff meddygfeydd meddygon teulu 
Castell-nedd Port Talbot am wneud y mwyaf o gysylltiadau â chleifion sy'n smygu er mwyn rhoi gwybod 
iddynt am yr amrywiaeth o wasanaethau rhoi'r gorau i smygu sydd ar gael iddynt.  
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 Datblygu ymgyrch farchnata 'Dechreuwch Yma' i gyfeirio smygwyr i wasanaethau rhoi'r gorau i smygu 
mewn cymunedau lleol a hyrwyddo'r ymgyrch Stoptober' i gefnogi smygwyr i roi'r gorau i'r arfer.  

 Gwnaed cynnydd da wrth ddylunio gwasanaeth rhoi'r gorau i smygu ar gyfer cleifion iechyd meddwl 
mewnol. Mae'r gwasanaeth wedi'i ddarparu yn Ysbyty Cefn Coed a'r bwriad yw ei gyflwyno mewn pob 
safle iechyd meddwl.  

c) Cynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio gwasanaethau brechiadau a sgrinio:  

 Sefydlwyd Grŵp Cynllunio Ffliw Gofal Sylfaenol gan Dîm Iechyd Cyhoeddus ABM gyda Chydlynydd 
Imiwneiddio'r Bwrdd Iechyd ac Arweinwyr Gofal Sylfaenol. Mae'r grŵp yn cefnogi gofal sylfaenol i gynyddu 
nifer y rhai sy'n derbyn brechiadau ffliw drwy nodi a rhannu arfer da, sicrhau cyfathrebu data'n dda drwy'r 
system gyfan, nodi a dilyn meddygfeydd sy'n perfformio'n wael, a chynnig cefnogaeth i feddygfeydd megis 
hyfforddiant ar gyfer staff nad ydynt yn rhai clinigol. Datblygodd y grŵp gynllun gweithredu manwl i gefnogi 
gofal sylfaenol yn ystod tymor ffliw 2015-16. Mae pob rhwydwaith clwstwr wedi nodi hyrwyddwr ffliw i 
sicrhau bod cynifer o bobl â phosib yn cael brechiadau, gan weithio'n agos gydag Iechyd Cyhoeddus 
Cymru. Mae Cydlynydd Imiwneiddio'r Bwrdd Iechyd hefyd wedi arwain ar frechiadau i blant, gan weithio 
gydag ymwelwyr iechyd, a staff gofal sylfaenol ac iechyd plant er mwyn gwella prosesau a systemau.  

 Ers 2014, mae aelod o'r Tîm Ysgolion Iach wedi cyflawni rôl arweiniol ar gyfer brechiadau, gan helpu, fel 
rhan o Dîm y Rhaglen Brechiadau ac Imiwneiddio i sefydlu rôl y cynllun Ysgolion Iach o fewn y rhaglen 
waith hon. Darparwyd pecynnau/taflenni imiwneiddio ar gyfer lleoliadau cyn ysgol ABM i rieni plant sydd 
heb gael digon o frechiadau. Defnyddiwyd y dulliau cyfathrebu presennol ag ysgolion, fel e-fwletinau a 
chyfryngau cymdeithasol, er mwyn rhannu gwybodaeth am raglenni imiwneiddio perthnasol, ac mae'r Tîm 
Ysgolion Iach wedi gweithio'n agos gyda'r Tîm Nyrsio Ysgolion i gefnogi ac ategu eu rôl.  

 Yn lleol, cefnogodd y Bwrdd Iechyd a'r Tîm Iechyd Cyhoeddus ohebiaeth genedlaethol gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru am imiwneiddio a brechiadau drwy gydol 2015/16.  
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Yr hyn y dywedom ein bod ni am ei wneud:  
Datblygu cysylltiadau cludiant gwell ar draws ardal Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Dywedom hefyd y byddem yn 
rhoi mwy o ystyriaeth i rôl bosib cludiant cymunedol wrth alluogi cymunedau i gael mynediad i wasanaethau 
oherwydd diffyg dewisiadau cludiant eraill.  
 
Cynnydd yn ystod 2015-16: 
 
i) Cysylltiadau cludiant ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe. 
Agorwyd gorsaf drenau newydd Port Talbot Parkway ac adeiladwyd maes parcio newydd i gymudwyr ar Cramic 
Way. Llwyddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i gyflwyno'r coridor bysus strategol rhwng 
Port Talbot ac Abertawe drwy Barc Ynni Baglan a champws newydd y brifysgol. Mae hyn wedi cynnwys 
cysgodfannau bysus newydd a phaneli gwybodaeth electronig yn y prif orsafoedd bysus.   
 
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi piler isadeiledd Dinas-ranbarth Bae Abertawe 
er mwyn datblygu cysylltiadau cludiant ar draws y dinas-ranbarth ac archwilio ffynonellau ariannu Ewropeaidd ac 
eraill i ddatblygu atebion cludiant arloesol. Mae'r cyngor hefyd yn cysylltu â'r sector cludiant cymunedol a 
rhanddeiliaid eraill i gynorthwyo wrth ddatblygu atebion cludiant cynaliadwy ac i archwilio cyfleoedd datblygu 
gwasanaethau lle mae newidiadau i'r rhwydwaith masnachol wedi cael effaith.  

Blaenoriaeth 4 - Trafnidiaeth  
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ii) Ystyried canlyniad y Grŵp Tasg a Gorffen Cludiant a chytuno ar unrhyw gamau i'w cymryd o'r gwaith 

hwnnw 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot wedi cadeirio, cydlynu a hwyluso is-grŵp o'r 
Bwrdd Gwasanaethau Lleol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r cyngor, Cartrefi CNPT, DANSA, Shopmobility 
CNPT, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Grŵp Cyngor CNPT a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 
(PABM).  
 
Cylch gwaith y grŵp oedd:  
i. Mapio'r ddarpariaeth cludiant bresennol yng Nghastell-nedd Port Talbot.    
ii. Nodi problemau cludiant cyfredol a chydlynu anghenion cludiant cymunedau lleol.  
iii. Gweithio gyda darparwyr cludiant ar draws yr holl sectorau er mwyn annog gweithio, cynllunio a darparu ar 

y cyd, osgoi dyblygu darpariaethau a gwneud y defnydd gorau o adnoddau. 
 

Mae'r grŵp tasg a gorffen wedi canolbwyntio ar y canlynol:  

 Yr anghenion economaidd a chymdeithasol ar gyfer cludiant, gan gynnwys pobl hŷn ac anabl a'r unigedd y 
maent yn ei wynebu.  

 Mapio'r ddarpariaeth cludiant bresennol, gan gynnwys anghenion partneriaid gwahanol.  

 Mapio anghenion cludiant cymunedau'n lleol.  

 Ystyried yr hyn sy'n gweithio mewn mannau eraill er mwyn llywio datblygiad cynllun gweithredu.  

 Trafod effaith canlyniad yr ymgynghoriad ar ailfodelu gwasanaethau dydd.  

 Datblygu strategaeth cludiant a chynllun gweithredu drafft.  
 

Mae'r cynllun gweithredu yn yr arfaeth, gan ddibynnu ar ganlyniad rhai materion pwysig a allai ddylanwadu ar 
unrhyw argymhellion ffurfiol yn y dyfodol. Mae'r rhain yn cynnwys llwybrau cymorthdaledig gan yr awdurdod lleol, 
canlyniad yr ymgynghoriad ar ailfodelu gwasanaethau dydd, a mwy o wybodaeth sydd heb ddod i law gan 
bartneriaid.  
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Yr hyn y dywedom ein bod ni am ei wneud:  
Gwella diogelwch go iawn a chanfyddedig pobl. 
 
Cynnydd yn ystod 2015-16: 
 
i) Canolbwyntio ar leihau nifer yr anafiadau o ganlyniad i ddamweiniau ffordd ymhellach. 
Yng Nghastell-nedd Port Talbot, aeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i 137 o 
ddamweiniau ffordd yn 2014-15 gyda 5 person yn cael eu lladd a 57 o bobl yn cael eu hanafu. Yn 20151-6 bu 
156 o ddamweiniau ffordd gyda 2 person yn cael eu lladd a 63 o bobl yn cael eu hanafu.  
 
Yn ôl ffigurau ar gyfer anafiadau ffyrdd yng Nghymru Llywodraeth Cymru, bu cynnydd o 37 i 40 yn nifer y bobl a 
gafodd eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd yng Nghastell-nedd Port Talbot yn 2014-15. (Mae'r rhan fwyaf 
o'r data sydd ar gael o 2014-15 oherwydd yr oedi wrth dderbyn data.)  
 
Dyma'r canfyddiadau allweddol yn 2014-15:  

 Cynnydd o 3 yn nifer y bobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, ond 
yn dal ar y trywydd iawn i leihau 40% yn y maes hwn, gan leihau 28% yn gyffredinol yn seiliedig ar y 
cyfartaledd rhwng 2004-08.  

 Gwelir y cynnydd yn nifer y bobl sydd wedi'u lladd neu eu hanafu'n ddifrifol yn achos defnyddwyr 'eraill' 
ffyrdd, sef beicwyr modur a beicwyr pedlo. Nifer llai o lawer o'r rhain yn y categorïau defnyddwyr ceir, tacsis a 
bysus mini.  

 Mae nifer y bobl sydd wedi dioddef mân anafiadau wedi lleihau'n sylweddol o 347 yn 2013-14 i 284 yn 2014-
15 = 47% yn gyffredinol o'i gymharu â ffigwr 2004-08.  

 O fapiau'r gwasanaeth tân, roedd lleoliadau'r digwyddiadau yr aethpwyd iddynt ar y cyffyrdd, y croesffyrdd a'r 
cylchfannau prysur yn yr ardaloedd mwyaf poblog a'r cyffiniau.  

Blaenoriaeth 5 – Diogelwch Cymunedol  
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 Bu'r damweiniau angheuol dros y 2 flynedd diwethaf ar y cyffyrdd yn bennaf.  

 Dengys y data fod defnyddwyr ffyrdd yn anwybyddu'r rheol 2 eiliad wrth ddefnyddio ein ffyrdd. Mae hyn yn 
golygu eu bod yn gadael bwlch rhy fach i'r cerbyd o'u blaenau, gan achosi iddynt gael damwain pa fo'r 
cerbyd yn stopio.  

 
Yn ystod 2015-2016, cyflwynodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot nifer o becynnau hyfforddiant sylweddol a 

ddenodd lawer o gyfranogwyr o'r grwpiau defnyddwyr ffyrdd y nodwyd eu bod mewn perygl uchel,    sef rhain: 

gyrwyr - 573 o ymgeiswyr, gyda chyfradd ennill trwydded o 82% lle bo'n berthnasol; beicwyr modur - 185 o 

ymgeiswyr; a thros 22,000 o ddisgyblion sydd wedi derbyn ymyriad diogelwch ffyrdd cynnar drwy'r Rhaglen 

Addysg Ysgolion/Colegau.  

 
ii) Gwella ymatebion amlasiantaeth i gam-drin yn y cartref yn y fwrdeistref sirol a rhoi Deddf Trais yn 
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 ar waith. 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCNPT) wrthi ar hyn o bryd yn adolygu ei drefniadau 
o ran cam-drin yn y cartref ac yn datblygu Strategaeth Trais yn erbyn Menywod (TYEM) sy'n adlewyrchu'r 
cyfrifoldebau a geir yn Neddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. 
Rhagwelir y bydd yr adroddiad terfynol yn barod yn hwyr yn 2016.  
 
Diben Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yw gwella:  

 Trefniadau ar gyfer atal trais sy'n seiliedig ar ryw, cam-drin yn y cartref a thrais rhywiol;  

 Trefniadau ar gyfer amddiffyn y sawl sy'n dioddef trais sy'n seiliedig ar ryw, cam-drin yn y cartref a 
thrais rhywiol; a 

 Chefnogi pobl y mae trais sy'n seiliedig ar ryw, cam-drin yn y cartref a thrais rhywiol yn effeithio arnynt.  
 

Bydd cwmpas Strategaeth Trais yn erbyn Menywod Castell-nedd Port Talbot yn ystyried trefniadau'n llawn ar 
gyfer nodi enghreifftiau o gam-drin yn y cartref, trais rhywiol a mathau eraill o 'drais yn erbyn menywod', ynghyd 
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â'r ymateb iddynt a'u hatal. Felly, mae'r trefniadau comisiynu, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, yn ystyriaeth bwysig 
i'w chynnwys yn y Strategaeth Trais yn erbyn Menywod.  
 
Mae nifer y bobl a gyfeirir i wasanaethau'n parhau i gynyddu; bu cynnydd yn nifer y bobl a gyfeirir i wasanaeth yr 
Ymgynghorydd Annibynnol ar Drais yn y Cartref (IDVA) o 265 yn 2014-15 i 344 yn 2015-16. Mae'r gwasanaeth 
wedi gweithio gyda staff ychwanegol, gydag IDVA rhan-amser arall. Yn yr un modd, cynyddodd nifer y bobl a 
gyfeiriwyd i'r Gynhadledd Asesu Risg Amlasiantaeth (MARAC) 20% yn 2015 o'i gymharu â 2014. Fodd bynnag, 
mae nifer yr achosion sydd wedi digwydd mwy nag unwaith wedi lleihau oddeutu 3.5% yn ystod yr un cyfnod, 
gyda chynnydd cyson o ran y nifer a gyfeirir gan asiantaethau partner; mae Safelives yn gweld hyn fel arwydd 
bod MARAC yn gryf a bod y trefniadau gwaith partneriaeth yn dda.  
 
Mae nifer yr unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau'r tri phrif ddarparwr - Calan DVS, Cymorth i Fenywod Port 
Talbot ac Afan a Hafan Cymru - yn parhau'n sefydlog, gyda 919 yn defnyddio llety lloches, cefnogaeth 
allgymorth a rhaglenni perthnasoedd iach, ymysg gwasanaethau eraill, yn 2015-16. Gweithiodd Cymorth i 
Fenywod Port Talbot ac Afan gyda 443 o bobl, a gweithiodd Calan DVS gyda 440 o bobl.  
 
Mae'n bwysig nodi bod cyfleoedd i gefnogi'r bobl y mae'r mathau gwahanol o drais yn erbyn menywod, cam-drin 
yn y cartref a thrais rhywiol yn effeithio arnynt yn newid, yn enwedig o ran plant. Yr unig wasanaeth sy'n gweithio 
gyda phlant yw'r Gwasanaeth Atal ac Ymyrryd yn Gynnar ar gyfer cam-drin yn y cartref, a ariennir gan 
Deuluoedd yn Gyntaf ac a gysylltir â'r Tîm am y Teulu. Bu'r model hwn o fudd i'r teuluoedd dan sylw, ond mae 
bwlch wedi datblygu o ran cynyddu ymwybyddiaeth ehangach plant a phobl ifanc, yn ogystal â bwlch o ran 
gweithio gyda phlant drwy'r Gwasanaethau Cymdeithasol ac mewn llochesi, lle nad ariennir unrhyw ddarpariaeth 
ar hyn o bryd.  
 
Gyda chyllidebau sy'n lleihau'n barhaus, bu gwaith partneriaeth cryf rhwng y prif ddarparwyr, Partneriaeth 
Diogelwch Cymunedol a'r Siop dan yr Unto ar gyfer Cam-drin yn y Cartref, yn allweddol, gan olygu ein bod wedi 
parhau i ddatblygu ymwybyddiaeth gweithwyr proffesiynol rheng flaen a'r cyhoedd. Roedd gweithio gyda'n gilydd 
mewn digwyddiadau fel y Criw Croch yn ein caniatáu i gyfleu neges bwysig i oddeutu 1,600 o ddisgyblion 
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Blwyddyn 6 ynglŷn â phwysigrwydd perthnasoedd iach, a daeth mwy na 700 o bobl wyneb yn wyneb mewn 
digwyddiadau amrywiol i gynnwys y cyhoedd yn ystod Wythnos y Rhuban Gwyn. Gwelwyd deunydd Facebook a 
oedd yn gysylltiedig ag Wythnos y Rhuban Gwyn 9,000 o weithiau.  
 
Drwy gydol y cyfnod ariannol anodd hwn, mae asiantaethau wedi parhau i ddod o hyd i gyfleoedd ariannu er 
mwyn datblygu gwasanaethau newydd fel gwasanaeth newydd Cymorth i Fenywod Port Talbot ac Afan ar gyfer 
mamau sydd wedi dioddef cam-drin yn y cartref, sy'n defnyddio ymagwedd newydd arloesol o'r enw Arweiniad 
Rhyngweithio Fideo (VIG). Bydd y gwasanaeth yn cryfhau'r agosatrwydd a'r ymlyniad allweddol rhwng mamau a 
phlant dan 2 oed drwy ddefnyddio technoleg fideo ac arfer myfyriol. Mae'r dull hwn wedi'i gymeradwyo'n eang 
am wella cyfathrebu a pherthnasoedd.  
 
Ar hyn o bryd, mae Cymorth i Fenywod Port Talbot ac Afan yn treialu gwaith newydd gyda phobl sy'n euog o 
gam-drin yn y cartref. Mae'r sefydliad wedi cyflwyno'r rhaglen Tadau Gofalgar i grwpiau o dadau sy'n cam-drin 
dros y 2 flynedd ddiwethaf, ond mae ef bellach yn datblygu rhaglen newid ymddygiad gydag unigolion sy'n cam-
drin mewn amgylchedd un i un.  
 
Mae prosiect Loteri Fawr Calan DVS, BRAVE EIP, yn parhau i ddatblygu a rhannu ymagweddau ac adnoddau 
ar gyfer sefydliadau a gweithwyr proffesiynol â phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys llyfryn, "Relationships Shouldn’t 
Hurt", i gyflwyno perthnasoedd iach a cham-drin yn y cartref i bobl ifanc, a phecyn cymorth ar gyfer gweithwyr 
proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant ag anghenion dysgu ychwanegol, gan ddarparu adnoddau blaengar i 
helpu plant a phobl ifanc, gan gynnwys therapi celf, straeon cymdeithasol, stribedi cartŵn a mwy. Mae'r prosiect 
hefyd yn datblygu Rhaglen Cefnogi Dynion, rhaglen a ddylunnir ar gyfer gweithwyr proffesiynol, gan weithio 
gyda dynion rhwng 18 a 25 oed sydd wedi dioddef cam-drin yn y cartref.  
 
Ym mis Gorffennaf 2015, penodwyd Rheolwr Datblygu newydd i'r Siop dan yr Unto ar gyfer Cam-drin yn y 
Cartref. Yn ystod y mis hwnnw, galwodd un person heibio'r siop. Yn y cyfnod rhwng mis Medi 2015 a mis 
Mawrth 2016, galwodd 72 o bobl heibio'r siop. Mae'r ffigur hwn yn parhau i gynyddu ynghyd â'r cynnydd yn y 
gwasanaethau sydd ar gael i ddioddefwyr. Mae'r Ganolfan Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol bellach yn cynnal 
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apwyntiadau yn y Siop dan yr Unto, gan sicrhau bod y gwasanaeth yn fwy hygyrch i bobl leol yng Nghastell-
nedd Port Talbot. Bydd gwasanaeth cwnsela newydd yn dechrau yn haf 2016, mae pobl yn mynd i foreau coffi 
wythnosol yn rheolaidd ac mae amrywiaeth o gymorthfeydd cyngor parhaus sy'n hygyrch.  
 
 
iii) Sicrhau y sefydlir trefniadau ymddygiad gwrthgymdeithasol newydd i gynnal ymateb effeithiol i 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y fwrdeistref sirol ac i adlewyrchu newidiadau yn y pwerau sydd ar 
gael i bartneriaid.  
Trwy ymgynghori, digwyddiadau hyfforddiant a chyfarfodydd amrywiol â staff o swyddfa Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu a digwyddiadau hyfforddiant mewnol, rhoddwyd gwybod i staff y Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol a phartneriaid lleol am y manylion a geir yn y ddeddfwriaeth newydd ar ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Ym mis Medi 2015, rhoddwyd cymeradwyaeth gan Gabinet y cyngor i ddirprwyo awdurdod i 
alluogi'r Pennaeth Strategaeth Gorfforaethol a Gwasanaethau Democrataidd, Pennaeth Diogelu'r Cyhoedd a 
Thai, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Pennaeth Gofal Strydoedd a'r Pennaeth Cynllunio er mwyn arfer y 
pwerau sydd ar gael o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 at ddibenion 
mynd i'r afael â mân droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae staff y gwasanaethau hynny bellach 
mewn sefyllfa i ddefnyddio'r pwerau newydd fel y bo'n briodol ac mae rheolwyr wedi cael y cyfle i ddiweddaru eu 
gwybodaeth drwy hyfforddiant a ddarparwyd yn lleol.  
 
 
iv) Adolygu trefniadau lleol i fynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau, gan flaenoriaethu camau i fynd 
i'r afael â phroblemau sy'n gysylltiedig â chyflenwi a defnyddio 'sylweddau seicoweithredol newydd', a 
sicrhau y cydlynir camau lleol ar gamddefnyddio sylweddau ehangach â Bwrdd Cynllunio'r Ardal.  
Caiff trefniadau lleol i fynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau eu hadolygu'n rheolaidd. Bu nifer sylweddol o 
fentrau partneriaeth ar draws y fwrdeistref sirol ac mae materion sy'n gysylltiedig â sylweddau seicoweithredol 
newydd (SSN) wedi'u blaenoriaethu. Ymwelwyd â phob ysgol uwchradd a chynyddwyd ymwybyddiaeth 
disgyblion, rhieni a'r cyhoedd, yn benodol o SSN, mewn nifer o ddigwyddiadau.  
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Mae'r heddlu a Safonau Masnach wedi ymweld ar y cyd â nifer o fangreoedd yn y fwrdeistref sirol er mwyn mynd 
i'r afael â chyflenwi SSN a'r mae'r timau hyn yn gweithio gyda'i gilydd yn rheolaidd i ymdrin â gwerthu alcohol i'r 
sawl sydd dan yr oedran cyfreithlon.  

 

Bydd manylion y gwaith y mae'r heddlu a Safonau Masnach wedi'i wneud o ran mynd i'r afael â chamddefnyddio 
sylweddau'n cael eu bwydo yn ôl i Grŵp Partneriaeth Castell-nedd Port Talbot Mwy Diogel a Bwrdd Cynllunio 
Ardal Bae'r Gorllewin.  

 

Gwnaed cryn gynnydd wrth helpu i gyfyngu ar gyflenwi SSN ac alcohol i blant dan yr oedran cyfreithlon ac mae 
ymwybyddiaeth y cyhoedd o beryglon camddefnyddio sylweddau wedi cynyddu, yn enwedig y peryglon sy'n 
gysylltiedig ag SSN.  
 
 
v) Sicrhau bod ymateb amlasiantaeth effeithiol i'r economi nos er mwyn mynd i'r afael â'r troseddu 
treisgar a'r anhrefn sy'n gysylltiedig â hi. 
Cynhelir mentrau amlasiantaeth drwy'r Bartneriaeth Lleihau Troseddau Busnes (PLlTB) yng nghanol trefi 
Castell-nedd a Phort Talbot. Maent yn cynnwys grŵp o fanwerthwyr, deiliaid trwydded, heddweision, y Rheolwr 
Diogelwch Cymunedol, person annibynnol ac un o gydlynwyr y PLlTB, sy'n cwrdd unwaith y mis i drafod 
gwahardd unrhyw un sydd wedi troseddu, boed hynny mewn mangre fanwerthu neu drwyddedig. Er enghraifft, 
gellir gwahardd drwgweithredwr sydd wedi'i euogfarnu o fod yn feddw ac yn afreolus neu unrhyw drosedd dan 
ddylanwad alcohol o'r holl fangreoedd sy'n aelodau am 3 i 24 mis. Rhoddir ffotograffau'r drwgweithredwyr i 
aelodau'r cynllun er mwyn iddynt allu eu hadnabod a'u hatal rhag mynd i fangreoedd.  
 
Mae plismona'r economi nos yn parhau i gynnwys ymweliadau penodol â mangreoedd trwyddedig, cynyddu 
patrolau yng nghanol tref, ac ymgyrchoedd ymwybyddiaeth o ddiod fel 'Gwybod y Sgôr: Yfwch Lai, Mwynhewch 
Fwy' ar gyfer digwyddiadau chwaraeon mawr a dathliadau tymhorol.  
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Mae ystadegau troseddu treisgar gyda'r nos wedi cynyddu 134 yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, o 1,203 o 
adroddiadau yn 2014-2015 i 1,337 yn 2015-16. Mae achosion o drais gydag anafiadau wedi cynyddu 53 yn 
ystod yr un cyfnod, o 545 yn 2014-15 i 598 yn 2015-16. Cafwyd y cynnydd mwyaf yn sector 'llai difrifol' y categori 
hwn o droseddu (ymosodiadau heb anafiadau, aflonyddu, tramgwyddau trefn gyhoeddus). Gellir priodoli'r 
cynnydd yn yr adroddiadau o drais i newidiadau yn y broses gofnodi gan fod troseddau bellach yn cael eu 
cofnodi yn y fan a'r lle.  
 
Mae'r Grŵp Troseddu Treisgar wedi cyflwyno cais llwyddiannus am £30k gan Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu er mwyn datblygu TASC ymhellach; mae hwn yn gwrs ymwybyddiaeth o alcohol a gynigir i unigolion 
yn hytrach na'u herlyn am drais llai difrifol sy'n gysylltiedig ag alcohol fel achosi aflonyddwch, pryder a gofid i 
bobl eraill. Bu'r cynllun ar waith ers peth amser, ond nid oes llawer o bobl wedi'i ddefnyddio hyd yn hyn. Fodd 
bynnag, bydd yr arian gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n galluogi Heddlu De Cymru i hyrwyddo'r cynllun 
ac annog mwy o bobl i gymryd rhan.  
 
Mae'r ymgyrch Yfwch Lai, Mwynhewch Fwy ar gyfer deiliaid trwydded a'r cyhoedd o ran yfed yn gyfrifol hefyd yn 
mynd i'r afael â throseddu sy'n gysylltiedig ag alcohol, gan fod cysylltiad clir ag achosion o droseddu treisgar. 
Unwaith eto, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy'n ariannu'r fenter hon ac mae'r Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol yn ei chefnogi. Mae hi wedi'i hyrwyddo'n helaeth yn yr holl dafarnau a chlybiau yng Nghastell-nedd 
Port Talbot a chynhaliwyd sawl digwyddiad cynnwys yn ystod Pencampwriaeth y 6 Gwlad. Caiff ei hyrwyddo'n 
helaeth eto yn ystod y gystadleuaeth bêl-droed Ewropeaidd ym mis Mehefin/Gorffennaf 2016.  
 
 
vi) Sefydlu dulliau o atal bygythiadau eithafiaeth a therfysgaeth pan gânt eu nodi. 
Cwblhawyd 'dadansoddiad bwlch' i ganfod sefyllfa bresennol yr awdurdod lleol o ran rhwymedigaethau  Deddf 
Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015;  mae'r dadansoddiad hwnnw'n cael ei archwilio i weld sut gall yr awdurdod 
lleol lenwi unrhyw fylchau a nodir a chymerir camau i sicrhau bod yr awdurdod lleol yn bodloni ei 
rwymedigaethau dan y strategaeth 'Prevent' a sefydlwyd dan strategaeth CONTEST y llywodraeth.  
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Nodwyd Cydlynydd Prevent sydd wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar y dadansoddiad. Bodlonir llawer o 
rwymedigaethau Deddf 2015 drwy gyflwyno hyfforddiant WRAP (Gweithdy i Gynyddu Ymwybyddiaeth o 
Prevent) i bob adran briodol yn yr awdurdod lleol. Mae hyfforddiant o'r fath eisoes wedi dechrau, ond mae 
rhaglen fwy sylweddol o lawer i'w sefydlu, yn enwedig mewn addysg. Nodwyd hyfforddwyr i gyflwyno 
hyfforddiant o'r fath a byddant yn derbyn yr hyfforddiant priodol i ddechrau'r gweithdai hyn erbyn haf 2016.  
 
Sefydlwyd panel amlasiantaeth rhwng yr awdurdod lleol ac asiantaethau partner ac mae cadeirydd awdurdod 
lleol yn ei le (yn unol â gofynion y ddeddfwriaeth). Dyma'r Panel Sianel y mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng 
Nghymru a Lloegr ei roi ar waith. Mae'r panel yn ceisio rhoi ymyriadau ar waith i gynorthwyo gydag unigolion a 
nodir a all fod mewn perygl o gael eu denu at unrhyw fath o eithafiaeth.  Ar hyn o bryd gwneir llawer o'r gwaith 
cynnar hwnnw i nodi ac asesu unigolion o'r fath gan Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU), ond 
mewn sawl digwyddiad a drefnwyd gan y Swyddfa Gartref yr aeth y Cydlynydd Prevent iddo, eglurwyd y bydd 
gan yr awdurdod lleol gyfrifoldeb am lawer o'r dyletswyddau hyn y mae Heddlu De Cymru a WECTU yn eu 
cyflawni. Mae hyn yn faes gwaith sy'n cynyddu a chynhelir astudiaeth beilot o sawl ardal awdurdod lleol rhwng 
mis Ebrill a mis Medi 2016 er mwyn sefydlu system a fydd yn galluogi pob awdurdod lleol i gydymffurfio â'i 
rwymedigaethau o dan y ddeddfwriaeth. Cyn canlyniadau'r cynllun peilot hwnnw, mae llawer o waith i'w wneud i 
fodloni rhwymedigaethau'r Ddeddf.  
 
 
vii) Cefnogi adolygiad y cyngor o ddarpariaeth teledu cylch cyfyng. 
Ym mis Chwefror 2015, derbyniwyd adroddiad gan Fwrdd Polisïau ac Adnoddau'r cyngor a oedd yn manylu ar y 
sefyllfa bresennol yn y gwasanaeth, gan gynnwys costau a staffio, etc. Y ffactor sylfaenol oedd yr angen i arbed 
£80k y flwyddyn dros y ddwy flynedd ariannol nesaf a'r hyn a oedd yn angenrheidiol i gynnal neu barhau â'r 
gwasanaeth. Rhoddwyd nifer o opsiynau, gan gynnwys cyflwyno gwasanaeth goddefol, lleihau nifer y camerâu, 
dod â'r gwasanaeth i ben, creu incwm a'r posibilrwydd o gydweithio ag awdurdod cyfagos. Penderfynwyd 
datblygu'r opsiynau ymhellach i wneud y gwasanaeth teledu cylch cyfyng yn fwy cynaliadwy.  
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Cynhaliodd MSC Global adolygiad annibynnol o'r gwasanaeth ym mis Gorffennaf 2015 ar ôl proses gaffael 
gystadleuol. Yn ôl MSC, roedd y gwasanaeth yn defnyddio gormod o adnoddau ac nid oedd y gwasanaeth 
teledu cylch cyfyng yn cyfiawnhau'r adnoddau presennol. Argymhellodd newid y gwasanaeth i fod yn wasanaeth 
a arweinir gan alw, gan ei gyflwyno ar benwythnosau'n unig. Roedd argymhelliad hefyd i ystyried cydweithio â 
Swansea CCTV i gyflwyno gwasanaeth ar y cyd. Heb ystyried unrhyw arbedion cyllidebol, mae rhaglen o 
ddatgomisiynu camerâu wedi dechrau er mwyn cydymffurfio â chanllawiau DASA a Deddf Diogelu Rhyddidau 
2012.  
 
Mae swyddogion yn gweithio gyda Dinas a Sir Abertawe i benderfynu a ellir cyflwyno achos busnes i sefydlu 
gwasanaeth monitro ar y cyd. Mae aelodau hefyd wedi awdurdodi swyddogion i gynnal cyfarfodydd tebyg â 
Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'n debygol y bydd penderfyniad terfynol ar wasanaeth ar y 
cyd ym mis Rhagfyr 2015.  
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Adran 3 
 
Themâu – Crynodeb o Gynnydd 2015-2016 
 
Mae'r adran hon yn rhoi crynodeb o gynnydd yn erbyn pedair thema'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn ystod 

2015-16:  

1. Mae plant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot yn iach yn gorfforol ac yn emosiynol; mae oedolion 
oedran gwaith yng Nghastell-nedd Port Talbot yn iach yn gorfforol ac yn emosiynol; ac mae pobl hŷn yn 
annibynnol ac mae ganddynt ansawdd bywyd da. 

2. Mae cymunedau ac amgylchedd Castell-nedd Port Talbot yn gynaliadwy.  
3. Mae gan Gastell-nedd Port Talbot economi gref a ffyniannus sy'n arwain at lai o dlodi.  
4. Mae pobl yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cyflawni eu potensial dysgu. 
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Dywedom ein bod ni am wella iechyd a lles pawb yng Nghastell-nedd Port Talbot.  
 
Beth ddigwyddodd yn 2015/16? 
 
i) Sicrhau lefel briodol o aelodaeth ac ymrwymiad gan yr holl bartneriaid i waith strategol y Bwrdd 

Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles (IGCLl).  

 

Rydym wedi adnewyddu ein hymrwymiad partneriaeth i annog pobl i gymryd mwy o gyfrifoldeb dros eu 

hiechyd eu hunain, yn enwedig wrth atgoffa pobl o effaith ffordd wael o fyw ar iechyd ac anabledd yn y 

tymor hir. 

Mae'r Bwrdd Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles wedi parhau i gwrdd drwy gydol 2015-16, gan 

ymgorffori blaenoriaethau Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r agenda atal ac ymyrryd yn gynnar ymhellach yn y 

broses o gynllunio a chyflwyno gwasanaethau lleol, lle bynnag bo modd.  Mae ymrwymiad gan yr holl bartneriaid 

o hyd i alinio blaenoriaethau Bwrdd Gweithredol IGCLl â Chynllun Integredig Tymor Canolig Bwrdd Iechyd 

PABM a Chynllun Gwella Corfforaethol yr awdurdod lleol. 

Canlyniad 1 - Mae plant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot yn iach yn gorfforol ac yn 

emosiynol;  mae oedolion oedran gwaith yn iach yn gorfforol ac yn emosiynol; ac mae pobl hŷn yn 

annibynnol ac yn mwynhau ansawdd bywyd da. 
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Daw aelodaeth y Bwrdd Gweithredol IGCLl o blith uwch-swyddogion CBSCNPT, Bwrdd Iechyd PABM, Iechyd 

Cyhoeddus Cymru, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol CNPT a Chartrefi CNPT.  Mae hyn yn adlewyrchu 

ymrwymiad yr holl bartneriaid i weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â'r pethau sy'n bwysig ym mywydau pobl, gan 

gydnabod bod effaith anghydraddoldebau iechyd yn amlochrog ac y dylanwedir arni gan faterion fel mynediad 

da i ofal iechyd, tai, gofal cymdeithasol a'r gwasanaethau niferus a ddarperir yn y trydydd sector, a bod rhaid 

mynd i'r afael ag anghenion ein poblogaeth o safbwynt amlasiantaeth er mwyn cynnig canlyniad cadarnhaol i'n 

cymunedau sy'n gynaliadwy. 

Mae ymrwymiad parhaus gan bartneriaid i sicrhau y caiff negeseuon iechyd eu lledaenu trwy'u sianelau 

cyfathrebu eu hunain ac yng nghymunedau Castell-nedd Port Talbot.  Bydd hyn yn sicrhau y rhoddir 

gwybodaeth iechyd gyson i'r cyhoedd a hefyd y bydd staff a chymunedau'n derbyn gwybodaeth mewn da bryd. 

ii) Cyfethol aelodau ag arbenigedd lleol perthnasol, lle bo angen, i gynghori'r bwrdd.  

Mae Linda Whittaker, Prif Weithredwr Cartrefi CNPT, bellach yn aelod o'r Bwrdd Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Lles, gan gryfhau'r cysylltiadau â thai a materion iechyd, ac anghydraddoldeb cysylltiedig. 

  

iii) Sicrhau y rhoddir y penderfyniadau a wneir gan Fwrdd Gweithredol IGCLl ar waith.  

 

Rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i gwblhau ein gwaith i integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol lleol i bobl hŷn a phobl anabl, gan ganolbwyntio'n benodol ar alluogi pobl i gadw neu 

adennill eu hannibyniaeth a lleihau nifer yr ymweliadau heb eu cynllunio â'r ysbyty ac â gwasanaethau 

gofal. 
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Mae integreiddio timau iechyd a gofal cymdeithasol ar hen safle Ysbyty Cimla wedi'i wreiddio mewn arferion 

gweithredol yn ystod 2015-16. O ran yr agenda integreiddio, gwnaed llawer o waith i gyflwyno Cynllunio Gofal 

Rhagweledol mewn cysylltiad â'r rhai sy'n wynebu'r perygl mwyaf o fewn ein poblogaeth fregus a hŷn.  Mae hyn 

yn golygu ein bod ni, ar sail amlasiantaeth, bellach yn nodi ein pobl fregus hŷn sydd fwyaf diamddiffyn ac sydd 

fwyaf agored i berygl yng Nghastell-nedd Port Talbot ac rydym yn gweithio'n ddwys i ddiwallu eu hanghenion er 

mwyn eu helpu i osgoi gorfod mynd i'r ysbyty.  Bu datblygiadau hefyd o ran Cydlynu Ardaloedd Lleol, y mae 

ganddo'r nod o gynorthwyo cymunedau i helpu eu hunain drwy wneud gwell defnydd o'r asedau sydd ar gael 

iddynt yn eu cymunedau eu hunain.  

 

Rydym wedi datblygu gwasanaethau ar gyfer anghenion iechyd penodol o fewn rhwydweithiau clwstwr 

meddygon teulu yng Nghastell-nedd Port Talbot a fydd yn effeithio'n gadarnhaol ar iechyd ein 

poblogaeth.  

Mae'r gwaith sydd bellach yn mynd rhagddo drwy rwydweithiau clwstwr meddygon teulu yng Nghastell-nedd 

Port Talbot yn cael effaith go iawn ar ansawdd y gofal a ddarperir drwy ofal sylfaenol, gan fynd i'r afael ag 

anghydraddoldebau iechyd yng Nghastell-nedd Port Talbot.  Mae Rhwydwaith Clwstwr Meddygon Teulu Afan 

wedi bwrw ymlaen â gwaith sy'n gysylltiedig â'r cyflwr cyn datblygu diabetes a dengys y canlyniadau yn ystod y 

flwyddyn gyntaf hon fod y cyngor ar ffyrdd o fyw a roddir o ran deiet ac ymarfer corff, a'r cynnydd o ran monitro'r 

cleifion y nodwyd eu bod mewn perygl o ddatblygu diabetes, yn debygol o arafu datblygiad y clefyd am gyfnod 

sylweddol.  Mae Clwstwr y Cymoedd Uchaf, gan gydnabod bod galw cynyddol am wasanaethau i bobl sy'n 

dioddef o symptomau cynnar iselder, straen ac anhwylder gorbryder, wedi comisiynu MIND Ystradgynlais i 

ddarparu cyfres o ymyriadau tymor byr (oddeutu wyth sesiwn) sy'n seiliedig ar atebion, gan gynnwys Therapi 

Ymddygiad Gwybyddol a chefnogaeth arall ym meddygfeydd clystyrau meddygon teulu ac mewn lleoliadau eraill 
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sy'n hygyrch yn lleol er mwyn cydweddu ag anghenion y grŵp cleientiaid.  Bydd y fenter hon yn rhoi'r technegau 

a'r sgiliau y mae eu hangen ar bobl i gynnal eu hiechyd meddwl a'u lles yn annibynnol yn y dyfodol ac i alluogi 

pobl i gyrraedd eu potensial llawn.  Mae Clwstwr Castell-nedd wedi datblygu canolfan gofal sylfaenol llawn 

gwasanaethau a rennir, gan gynnwys ffisiotherapyddion, gweithiwr cefnogi iechyd meddwl a fferyllydd.  Nod y 

ganolfan yw sianelu cleifion i'r gweithiwr proffesiynol sydd mwyaf priodol o ran eu cyflwr a rhyddhau meddygon 

teulu i reoli achosion mwy cymhleth.  Drwy gael mynediad i'r gwasanaeth yn y ganolfan, mae meddygfeydd 

meddygon teulu'n gallu rheoli'r galw ar eu gwasanaethau'n well, a gwelir cleifion yn amserol mewn lleoliad sy'n 

hygyrch yn lleol.  

 

iv) Dylanwadu ar agenda'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol, ac adrodd iddo am faterion perthnasol a 

chynnydd.  

Mae tair dogfen allweddol wedi'u cyhoeddi i gefnogi partneriaid lleol i ddeall a mynd i'r afael ag 

anghydraddoldebau iechyd lleol: Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus PABM, Fframwaith 

Strategol ar gyfer Iechyd y Cyhoedd ABM ac Asesiad o Anghenion Strategol ar y Cyd PABM. 

 
 
v) Cyflwyno sut byddwn ni, fel partneriaeth, yn cynorthwyo wrth gyflawni'r blaenoriaethau Iechyd 
Cyhoeddus o fynd i'r afael â gordewdra, lleihau smygu a gwella cyfraddau brechu. 
 
a) Mynd i'r afael â gordewdra: 

 Sefydlodd Bwrdd Iechyd PABM grŵp partneriaeth 'Hyrwyddo Gweithgarwch Corfforol ar draws PABM' er 
mwyn datblygu rhwydwaith o hyrwyddwyr a chanddynt flaenoriaethau, adnoddau a gweledigaeth sy'n cyd-
fynd â strategaeth leol ar gyfer gweithgarwch corfforol y mae'r grŵp yn ei datblygu. 
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 Mae'r Grŵp Strategaeth Integredig ar Ordewdra wedi cynnal adolygiad o weithgareddau lleol i gefnogi 
pwysau iach mewn plant, a datblygu amrywiaeth o fentrau a phrosiectau i atal a mynd i'r afael â gordewdra 
ymhlith plant, gan gynnwys rhaglenni magu plant gyda gwasanaethau hamdden lleol. 

 Darparodd Iechyd Cyhoeddus Cymru arian ar gyfer y Cynllun Cyn Oed Ysgol Iach a Chynaliadwy a 
glustnodwyd ar gyfer gwaith a oedd yn ymwneud ag atal gordewdra, bwyd a gweithgarwch corfforol. Bu 
cytundeb eang am y posibilrwydd y bydd gwaith cefnogi magu plant yn gwreiddio maeth a gweithgarwch 
corfforol.  

 Mae gwaith partneriaeth yn y Cynllun Ysgolion Iach yng Nghastell-nedd Port Talbot o ran bwyd mewn 
ysgolion wedi gweithio'n dda, yn enwedig o ran hysbysu llywodraethwyr ysgol, datblygu'r Her Bagloriaeth 
Cymru Fach a hyrwyddo negeseuon cyson gydag athrawon. 

 Cafodd llyfryn am fentrau 'Maeth, Gweithgarwch Corfforol a Mentrau Rheoli Pwysau' lleol ar gyfer plant a 
phobl ifanc' ei lunio, ei ddosbarthu'n eang a'i groesawu.  

 
b) Lleihau smygu a nifer y bobl yr effeithir arnynt gan smygu:   

 Llywir y gwaith gan ddau darged o eiddo Llywodraeth Cymru. Targed o 16% ar gyfer achosion erbyn 2020 
yn ardal Bwrdd Iechyd PABM a tharged Haen 1 y GIG sy'n datgan y dylid trin 5% o smygwyr (oddeutu 
4,500 o bobl) drwy wasanaethau rhoi'r gorau i smygu'r GIG. O ystyried yr amcangyfrif bod nifer yr 
achosion yn 21% yn ardal Bwrdd Iechyd PABM yn 2014 a chan ragdybio na fydd unrhyw smygwyr 
newydd, bydd angen i nifer y smygwyr leihau fwy na 19,000 er mwyn cyrraedd y targed ar gyfer 2020. Ym 
mis Medi 2015, ysgrifennodd Llywodraeth Cymru i bob Bwrdd Iechyd ar draws Cymru, gan ofyn am 
Gynllun Cyflawni Haen 1 ar gyfer Rhoi'r Gorau i Smygu ac Adfer sy'n dangos sut byddai'r targed o 5% yn 
cael ei gyflawni erbyn mis Mawrth 2016. Cyflawnodd Bwrdd Iechyd PABM 2% o'r targed, sef 5%, erbyn 
mis Mawrth 2016. Ers mis Ebrill 2015, wrth gydnabod yr angen am amrywiaeth ehangach o wasanaethau i 
gefnogi pobl i roi'r gorau i smygu, comisiynodd Bwrdd Iechyd PABM wasanaethau rhoi'r gorau i smygu 
lefel 3 ar gyfer fferyllfeydd (lle mae staff fferyllfeydd cymunedol wedi'u hyfforddi i roi cefnogaeth 1:1 i 
smygwyr yn y gymuned) a gwasanaeth ar gyfer ysbytai. 
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 Cyfrannodd tri gwasanaeth rhoi'r gorau i smygu o eiddo'r GIG at darged haen 1 y GIG yn PABM: Dim 
Smygu Cymru, gwasanaethau lefel 3 ar gyfer fferyllfeydd a gwasanaeth ar gyfer ysbytai.   

 Fel rhan o'r Cynllun Adfer heb Dybaco, gweithiodd Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda rhwydweithiau clwstwr i 
drefnu sesiwn ddysgu 'Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif' i hysbysu holl staff meddygfeydd meddygon teulu 
Castell-nedd Port Talbot am wneud y mwyaf o gysylltiadau â chleifion sy'n smygu er mwyn rhoi gwybod 
iddynt am yr amrywiaeth o wasanaethau rhoi'r gorau i smygu sydd ar gael iddynt.   

 Datblygu ymgyrch farchnata 'Dechreuwch Yma' i gyfeirio smygwyr i wasanaethau rhoi'r gorau i smygu 
mewn cymunedau lleol a hyrwyddo'r ymgyrch Stoptober' i gefnogi smygwyr i roi'r gorau i'r arfer.  

 Gwnaed cynnydd da wrth ddylunio gwasanaeth rhoi'r gorau i smygu ar gyfer cleifion iechyd meddwl 
mewnol. Mae'r gwasanaeth wedi'i ddarparu yn Ysbyty Cefn Coed a'r bwriad yw ei gyflwyno mewn pob 
safle iechyd meddwl.   

 
 
c) Cynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio gwasanaethau brechiadau a sgrinio: 

 Sefydlwyd Grŵp Cynllunio Ffliw Gofal Sylfaenol gan Dîm Iechyd Cyhoeddus ABM gyda Chydlynydd 
Imiwneiddio'r Bwrdd Iechyd ac Arweinwyr Gofal Sylfaenol. Mae'r grŵp yn cefnogi gofal sylfaenol i gynyddu 
nifer y rhai sy'n derbyn brechiadau ffliw drwy nodi a rhannu arfer da, sicrhau cyfathrebu data'n dda drwy'r 
system gyfan, nodi a dilyn meddygfeydd sy'n perfformio'n wael, a chynnig cefnogaeth i feddygfeydd megis 
hyfforddiant ar gyfer staff nad ydynt yn rhai clinigol. Datblygodd y grŵp gynllun gweithredu manwl i gefnogi 
gofal sylfaenol yn ystod tymor ffliw 2015-16. Mae pob rhwydwaith clwstwr wedi nodi hyrwyddwr ffliw i 
sicrhau bod cynifer o bobl â phosib yn cael brechiadau, gan weithio'n agos gydag Iechyd Cyhoeddus 
Cymru. Mae Cydlynydd Imiwneiddio'r Bwrdd Iechyd hefyd wedi arwain ar frechiadau i blant, gan weithio 
gydag ymwelwyr iechyd, a staff gofal sylfaenol ac iechyd plant er mwyn gwella prosesau a systemau.  

 Ers 2014, mae aelod o'r Tîm Ysgolion Iach wedi cyflawni rôl arweiniol ar gyfer brechiadau, gan helpu, fel 
rhan o Dîm y Rhaglen Brechiadau ac Imiwneiddio i sefydlu rôl y cynllun Ysgolion Iach o fewn y rhaglen 
waith hon. Darparwyd pecynnau/taflenni imiwneiddio ar gyfer lleoliadau cyn ysgol ABM i rieni plant sydd 
heb gael digon o frechiadau.   Defnyddiwyd y dulliau cyfathrebu presennol ag ysgolion, fel e-fwletinau a 
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chyfryngau cymdeithasol, er mwyn rhannu gwybodaeth am raglenni imiwneiddio perthnasol, ac mae'r Tîm 
Ysgolion Iach wedi gweithio'n agos gyda'r Tîm Nyrsio Ysgolion i gefnogi ac ategu eu rôl. 

 Yn lleol, cefnogodd y Bwrdd Iechyd a'r Tîm Iechyd Cyhoeddus ohebiaeth genedlaethol gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru am imiwneiddio a brechiadau drwy gydol 2015/16. 
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Dywedom ein bod ni am wella cynaladwyedd ein cymunedau a'n hamgylchedd.  
 
Beth ddigwyddodd yn 2015/16? 
 
i) Parhau i gymryd camau gorfodi yn erbyn tipwyr anghyfreithlon lle bo modd. 
Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn parhau i fod yn un o'r awdurdodau lleol mwyaf gweithgar yng Nghymru 

o ran ymdrin â throseddau gwastraff.  Roedd troseddwyr yn fwy tebygol o wynebu camau yn eu herbyn yng 

Nghastell-nedd Port Talbot nag yn unrhyw le arall yng Nghymru yn 2015-16. Ymchwiliwyd i 824 (dros ddau 

draean) o achosion o dipio'n anghyfreithlon.  

 

ii) Parhau i dargedu deunydd cyfathrebu a chynyddu ymwybyddiaeth o ran gwasanaethau ailgylchu 
mewn ardaloedd o gyfranogiad llai ar sail data'r arolwg cyfranogiad.  
  
Cymerodd y cyngor ran mewn nifer o ymgyrchoedd ymwybyddiaeth o ailgylchu, gan gynnwys y canlynol:  
 

i. Mynd i 60 o ysgolion gan ddarparu sesiynau cynyddu ymwybyddiaeth i bob grŵp blwyddyn, trefnu 

ymweliadau â chanolfannau ailgylchu ac archwiliadau gwastraff, ac ymweld â chlybiau ar ôl ysgol a lluoedd 

Brownis/Sgowtiaid 

Canlyniad 2 - Mae cymunedau ac amgylchedd Castell-nedd Port Talbot yn 

gynaliadwy.  
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ii. Trefnu a mynd i 20 o sioeau teithiol Ailgylchu+ ar gyfer y preswylwyr hynny sy'n symud i'r cynllun 

Ailgylchu+ newydd a gwell.  

iii. Trefnu neu fynd i 25 o ddigwyddiadau cynnwys preswylwyr fel boreau coffi, digwyddiadau 'curo ar ddrysau' 

a sioeau teithiol ar gyfer llety lloches.  

 

 

iii) Hyrwyddo casgliadau gwastraff bwyd yn gyffredinol  
Roedd y cyngor wedi trefnu a mynd i 15 o ddigwyddiadau cymunedol, gan gynnwys Gŵyl Fwyd Castell-nedd, 
sioeau teithiol am wastraff bwyd a digwyddiadau Cadwch Gymru'n Daclus. Lle bo modd yn y digwyddiadau 
hynny, gweithiodd swyddogion mewn partneriaeth ag aelodau etholedig, Heddlu De Cymru, Gwasanaeth Tân ac 
Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac aelodau o Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot 
Mwy Diogel. Yn ogystal, hwyluswyd mynediad i gyfarpar ailgylchu ychwanegol drwy gyflwyno cyfleuster ar-lein i 
archebu cyfarpar ailgylchu ychwanegol.  
 
 
iv) Parhau i gyflwyno gwasanaeth casglu ailgylchu newydd Kerb-Sort, 'Ailgylchu+' 
Ar ôl cyflwyno'r gwasanaeth casglu newydd i ddechrau, treialwyd defnyddio cynwysyddion ailgylchu gwahanol, 
mwy addas mewn cymunedau amrywiol yn ystod 2015-16. Treialwyd defnyddio cerbyd casglu llai hefyd gan 
griwiau casglu mewn ardaloedd â mynediad cyfyngedig. Mae canlyniadau'r broses dreialu wedi llywio'r modd y 
cyflwynir gweddill y gwasanaeth, y bwriedir ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2017. Dosbarthwyd 7 cerbyd 
ailgylchu Kerb-Sort ychwanegol i'r cyngor ar ddiwedd 2015-16 er mwyn cwblhau cyflwyno'r cam nesaf ym mis 
Ebrill/Mai 2016. Mae'r gwasanaeth newydd wedi helpu'r cyngor i gyrraedd y targed statudol ar gyfer 
ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio, sef 58%.  
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v) Tendro contract i reoli deunydd y gellir ei ailgylchu, gwastraff organig a gwastraff gweddilliol y cyngor 
yn y Ganolfan Adfer Deunyddiau ac Ynni. 
Mae'r broses gaffael yn parhau a disgwylir ei chwblhau erbyn diwedd 2016.  
 
 

vi) Drafftio ac ymgynghori ar Gynllun Rheoli Perygl Llifogydd i'w gyflwyno i Cyfoeth Naturiol Cymru 
erbyn diwedd y flwyddyn.  
i. Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd (CRhPLl) am 6 wythnos o 21 Medi. Ar ôl y 

cyfnod ymgynghori, cafodd y cynllun ei gwblhau a'i gyflwyno i Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn adrodd i 
Ewrop erbyn y dyddiad cau, sef 15 Rhagfyr 2015. Mae'r CRhPLl yn nodi mesurau ar gyfer y sir gyfan a 
chymunedau lleol i leihau perygl llifogydd ar draws y fwrdeistref sirol. Adroddwyd i Lywodraeth Cymru am y 
manteision niferus a fydd yn deillio wrth i'r mesurau gael eu rhoi ar waith yn ein cynllun gwariant ar gyfer 
2015-16 a'n hawliadau grant chwarterol. Prif ganlyniad CRhPLl yw y cymerir ymagwedd ragweithiol at reoli a 
lleihau perygl llifogydd, yn hytrach nag adweithio i lifogydd ar ôl iddynt ddigwydd, gan wella cydnerthedd a 
chynaladwyedd ein cymunedau.  
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Dywedom ein bod ni am wella ein heconomi leol a helpu i leihau tlodi.  
 
Beth ddigwyddodd yn 2015/16? 
 
i) Parhau i ddatblygu safleoedd, prosiectau ac isadeiledd allweddol er mwyn cadw a denu buddsoddiad 
i'r economi leol trwy gefnogi'r gwaith a wneir trwy nod strategol isadeiledd Dinas-ranbarth Bae Abertawe 
a thrwy fwyafu rhaglenni adfywio Llywodraeth Cymru fel 'Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid' er budd 
Castell-nedd Port Talbot.  
Cyflawnwyd hyn drwy arwain ar nod strategol Mannau Nodedig ac Isadeiledd Cystadleuol yn Strategaeth 

Adfywio Economaidd Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Mae'r cynnydd yn cynnwys:  

 Cydlynu'r gwaith o flaenoriaethu cynlluniau'n rhanbarthol yn unol â'r canlynol:  
- Prosiect Denu i Gyrchfannau Croeso Cymru.  
- Adeiladu ar gyfer y Dyfodol (gan gynnwys datblygiadau yng Nghastell-nedd a Phort Talbot, sef  y Plaza, 

Stryd y Gwynt a Llys yr Ynadon).  
- Cychwyn datblygu pecyn o brosiectau Safle Cyflogaeth Strategol i'w cyflwyno i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd 

Cymru, gan gynnwys Glannau'r Harbwr.  
 

 Dechrau datblygu cynllun busnes i sicrhau cyllid Ewropeaidd ar gyfer Hwb Trafnidiaeth Integredig Port 
Talbot.  
 

Canlyniad 3 - Mae gan Gastell-nedd Port Talbot economi gref a ffyniannus sy'n arwain at lai o 
dlodi.  
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 Cyflwyno cais i lywodraethau Cymru a'r DU am Fargen Ddinesig gwerth £500m fel rhan o Ddinas-ranbarth 
Bae Abertawe.  

 

 Sicrhau y mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol sy'n nodi dyheadau'r cyngor ar gyfer defnydd tir a 
chynllunio tan 2026.  

 

 Hwyluso agor Campws y Bae yn Abertawe drwy weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe a'i 
chanolfan arloesedd gysylltiedig, a fydd yn cefnogi gweledigaeth y cyngor o ddatblygu economi wybodaeth.  

 

 Drafftio ac ymgynghori ar y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) trawsffiniol cyntaf gyda Dinas a Sir 
Abertawe. Bydd y CCA yn ysgogi adfywio Coridor Ffordd Fabian yn strategol ac yn helpu i gyflwyno'r 
dyheadau a rennir gan y ddau gyngor.  
 

 Mynd â statws Ardal Fenter rhagddo ar gyfer Glannau Port Talbot er mwyn annog mewnfuddsoddi.  
 

 
ii) Gweithio gyda Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru i sicrhau y caiff arian gan Gronfeydd Buddsoddi 
Strwythurol Ewropeaidd ei fwyafu.  
Sicrhawyd cyllid ar gyfer prosiect Gweithffyrdd a gweithgareddau adfywio allweddol ac archwiliwyd cyllid 
Ewropeaidd i gefnogi cynnig y Fargen Ddinesig.  
 
 
iii) Cefnogi busnesau/sefydliadau twristiaeth yn yr ardal er mwyn cyflawni prosiectau isadeiledd 
twristiaeth a datblygu busnes.  
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Cefnogwyd saith prosiect, gan gynnwys pedwar busnes newydd a thri busnes a oedd eisoes yn bodoli. Drwy'r 
rhain, crëwyd cyfleuster llety newydd i grwpiau, bwytai, siop goffi ac ystafell de. Cefnogwyd dau fusnes gyda 
phrosiectau digidol i gyflwyno gwasanaethau newydd.  
 
£216,933.28 oedd cyfanswm gwerth y prosiectau a gefnogwyd a chrëwyd buddsoddiad gwerth £172,457.36 gan 
y sector preifat. Crëwyd 49.5 o swyddi a diogelwyd 35 o swyddi.  
 
Yn ogystal, cymeradwywyd prosiect a ariennir gan LEADER i gefnogi busnesau twristiaeth yn ardaloedd gwledig 
y fwrdeistref sirol ym mis Rhagfyr 2015. Cynhelir y prosiect dros dair blynedd o ganol 2016 a bydd yn 
canolbwyntio ar nodi cyfleoedd datblygu busnes yn y sector twristiaeth leol a rhoi amrywiaeth o gyngor, 
arweiniad a chefnogaeth ddatblygiadol i alluogi prosiectau i fynd rhagddynt. Nod cyffredinol y prosiect fydd 
cynnydd cyfraniad y sector twristiaeth at yr economi leol.  
 
Cafodd Cynllun Rheoli Cyrchfannau Castell-nedd Port Talbot ei gadarnhau a'i gyhoeddi. Parhaodd y Tîm 
Datblygu Economaidd i weithio'n agos gyda Chroeso Cymru a Thwristiaeth Bae Abertawe ar ddigwyddiadau 
cynnwys busnesau. Bydd y tîm bellach yn rheoli'r Cynllun Rheoli Cyrchfannau.  
 
 
iv) Creu swyddi o safon a thwf economaidd ar draws y fwrdeistref sirol trwy ddatblygu a buddsoddi a 
thrwy gyflwyno gwasanaethau cefnogi busnes o safon.  
Cefnogodd y Tîm Datblygu Economaidd 93 o geisiadau gan fusnesau lleol am arian i gefnogi cyfleoedd ar gyfer 
buddsoddiad cyfalaf a thwf busnesau. Roedd hyn yn helpu i greu 184 o swyddi, diogelu 185 o swyddi presennol 
a denu buddsoddiad gwerth oddeutu £500,000 o'r sector preifat.  
 
 
v) Mwyafu arian o Ewrop a'r Cynllun Datblygu Gwledig er mwyn datblygu prosiectau sy'n adeiladu 
cymunedau lleol a rhanbarthol cryfach. 
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Dechreuodd cyllid y Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) newydd yn swyddogol ar 1 Gorffennaf 2015. Fodd 
bynnag, cyn lansio'r rhaglen yn swyddogol, roedd y gwaith eisoes wedi dechrau ar ddatblygu'r Strategaeth 
Datblygu Lleol a phrosiectau addas gyda sefydliadau cymunedol, cyrff sector cyhoeddus a busnesau preifat. O 
ganlyniad i gymeradwyo ein Strategaeth Datblygu Lleol, rydym wedi llwyddo i godi arian refeniw gwerth £2.156m 
o'r RhDG i'r awdurdod lleol. Ers mis Gorffennaf, mae'r Grŵp Gweithredu Lleol wedi gweithio drwy nifer o 
geisiadau, gan gymeradwyo 8 prosiect yn ffurfiol hyd yn hyn. Ceir manylion y rhain isod:  
 
Cognation – Beicio, Rhoi, Cynnal (prosiect 3 blynedd) - Bydd y prosiect hwn yn cyflogi swyddog prosiect rhan-
amser i sicrhau cynaladwyedd y llwybrau beicio mynydd a'r isadeiledd cysylltiedig yn y dyfodol. Bydd y prosiect 
Beicio, Rhoi, Cynnal yn codi incwm i gefnogi gwaith cynnal a chadw parhaus a nodweddion newydd ar y 
llwybrau beicio mynydd. Mae ymchwil wedi dangos bod beicwyr yn barod i gyfrannu os ydynt yn hollol hyderus y 
bydd yr incwm a godir yn cefnogi'r gamp y maent yn dwlu arni. Gan weithio gyda beicwyr, busnesau a 
gwirfoddolwyr, bydd y prosiect yn sicrhau bod cyfrannu'n hawdd ac yn hygyrch, ac y bydd incwm a chefnogaeth 
gwirfoddolwyr yn cynnal ac yn cadw'r llwybrau ac yn datblygu nodweddion newydd ar hyd y llwybr.  
 
BayTrans – Mynediad i Gefn Gwlad (prosiect 1 flwyddyn) - Prif nod y prosiect hwn yw denu llawer mwy o 
ymwelwyr i'r ardal gan ddefnyddio cludiant cyhoeddus drwy farchnata, gwybodaeth a dehongli i greu awydd 
'Rhaid gweld, rhaid gwneud' ymhlith y rhai sy'n ymweld â chefn gwlad godidog Castell-nedd Port Talbot ar gyfer 
gwyliau hamdden awyr agored ac arosiadau byr.  
 
Whitehead-Ross Ltd – The Engagement Retreat (prosiect 2 flynedd) - Bydd y project yn cynnwys pobl ifanc 
(rhwng 14 a 18 oed) o wardiau gwledig drwy ddeg enciliad dros nos gwefreiddiol sy'n ymwneud â 
gweithgareddau awyr agored. Bydd yr enciliadau'n cefnogi'r bobl ifanc i ennill cymwysterau, a datblygu eu hyder, 
eu cymhelliant, a'u sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu. Yn ogystal, bydd y prosiect yn rhoi llwyfan i bobl ifanc gwrdd 
â phobl ifanc eraill o bob rhan o Gastell-nedd Port Talbot.  
 
NPTCBC – Busnes Gwyrdd (prosiect 1 flwyddyn) - Bwriedir i'r prosiect hwn gyflwyno adroddiad blaengar a fydd 
yn ceisio llywio arfer gorau'n genedlaethol o ran darparu ymagwedd strategol at gydadfer bioamrywiaeth. Nod 
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hyn fydd galluogi datblygu busnes ac, o'r herwydd, fuddsoddiad yn CNPT drwy leihau'r baich ar fuddsoddwyr 
wrth ddatblygu ymagwedd newydd at fusnesau gwyrdd a fyddai'n cyflwyno manteision i dreftadaeth naturiol 
CNPT a phreswylwyr a thirfeddianwyr gwledig lleol ledled y fwrdeistref sirol.  
 
CBSCNPT - Cefnogi Busnesau Twristiaeth (prosiect 3 blynedd) - Bydd y prosiect yn cyflogi swyddog datblygu 
busnes i roi cyngor, arweiniad a chefnogaeth ddatblygu i fusnesau twristiaeth yn wardiau gwledig Castell-nedd 
Port Talbot. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu hyfforddiant yn y sector twristiaeth. Bydd y prosiect yn 
cefnogi, yn annog ac yn hyrwyddo prosiectau a fydd yn cynyddu cyfraniad y diwydiant twristiaeth at yr economi 
leol.  
 
CGGCNPT, Canolfan Hyfforddiant Glyn-nedd a Gweithdy DOVE – Tyfu’n lach Gyda’n Gilydd (prosiect 1 
flwyddyn) - Nod y prosiect yw datblygu economi fwyd ffyniannus yng Nghastell-nedd Port Talbot. Bydd y prosiect 
yn cynyddu mynediad i fwyd lleol a ffres ar draws wardiau gwledig CNPT drwy gynyddu cyflenwad bwyd a 
gynhyrchir yn lleol; yn gwella maeth a deietau; ac yn cynyddu'r galw am gynnyrch lleol, gwybodaeth amdani a'r 
swm a werthir. Bydd hyn yn arwain at glwstwr o gynhyrchwyr bwyd lleol o safon a fydd yn creu cyfleoedd 
cyflogaeth lleol ac yn cyfrannu at y diwydiant twristiaeth yng Nghymru, yn enwedig yng Nghastell-nedd Port 
Talbot.  
 
Amgueddfa Glowyr De Cymru – O'r gorffennol i'r dyfodol (prosiect 3 blynedd a hanner) - Mae'r prosiect am 
gyflogi swyddog treftadaeth a swyddog casgliadau i gydweithio ar ymagwedd flaengar at gyflwyno gwybodaeth 
am ddiwylliant a threftadaeth drwy gyfrwng taith dywys ryngweithiol. Cefnogir y prosiect hwn gan gyfuniad o 
ffynonellau ariannu, fel Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa Glofa'r Tŵr ac arian LEADER (RhDG), i brynu 
dyfeisiau Info-Point a deunydd hyrwyddol. Mae'r prosiect blaengar hwn wrth wraidd datblygu'r amgueddfa i 
ddenu cynulleidfa ehangach, ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol, a hyrwyddo adnoddau naturiol a 
diwylliannol.  
 
Age Connect – Dysgu am Dechnoleg (prosiect 3 blynedd) - Bydd y prosiect yn cyflogi un swyddog prosiect a 
fydd yn hyfforddi 10 'mentor gwirfoddol' a fydd, yn eu tro, yn cynnig dosbarthiadau hyfforddiant TG i breswylwyr 
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gwledig dros 50 oed, mewn amrywiaeth o adeiladau cymunedol mewn ardaloedd gwledig. Y nod yw rhoi mwy o 
hyder i bobl hŷn wrth ddefnyddio technoleg ddigidol a'u cynorthwyo i wneud mwy o bethau ar-lein yn hytrach na 
theithio i'w gwneud wyneb yn wyneb.  
 
 
vi) Defnyddio'r Strategaeth Adfywio Economaidd Ranbarthol i gyflawni prosiectau cydweithredol 
rhanbarthol o ran mewnfuddsoddi, caffael, marchnata lleoedd a datblygu busnesau trwy brosiectau nod 
strategol Tyfu Busnes yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe.  
Cefnogwyd sefydlu ystafell farchnata ranbarthol ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Mae hyn yn cynnwys 
datblygu map 3D rhanbarthol a gwefan 'fuddsoddi' newydd i gefnogi tîm mewnfuddsoddi rhanbarthol a 
gymeradwywyd gan Fwrdd Dinas-ranbarth Bae Abertawe.  
 
 
vii) Denu buddsoddiad sylweddol gan fusnesau i lety pwrpasol fel y Pentref Ymchwilio a Datblygu yng 
Nglannau'r Harbwr Port Talbot, Canolfan Arloesedd Bae Baglan a Pharc Ynni Baglan.  
Mae'r Pentref Ymchwil a Datblygu yng Nglannau'r Harbwr bellach yn llawn cwmnïau o safon, gan gynnwys TWI, 
Tata Steel a ThyssenKrupp. Mae'r Tîm Adfywio a Datblygu Economaidd hefyd yn cynnal cysylltiad â thenantiaid 
yng Nghanolfan Arloesedd Bae Baglan, yn cyflwyno tenantiaid newydd ac yn cynyddu ymwybyddiaeth o leoedd 
gwag pan fyddant ar gael. Mae'r tîm hefyd wedi gweithio gyda datblygwyr i gyflwyno 13,000 troedfedd2 o le am 
swyddfeydd newydd ym Mharc Brunel, yn ogystal â helpu i nodi'r tenant cyntaf.  
 
 
viii) Cefnogi datblygu mentrau cymdeithasol, fel model busnes amgen lle y bo'n briodol.  
Roedd 'Tyfu Eich Nwyddau Eich Hun' yn rhan o gynllun cyflawni ffyniant Cymunedau'n Gyntaf Cymoedd y 
Gorllewin. Nod y prosiect oedd hyrwyddo hunangyflogaeth ac annog menter gymdeithasol. Sefydlwyd tair 
menter gymdeithasol yn ystod 2015-16, gan gynnig cyfleoedd dysgu a datblygu amrywiol i'r gymuned, gan 
gynnwys sgiliau TG. Datblygwyd tri chyfle hunangyflogaeth ychwanegol yng Nghlwstwr Castell-nedd. Roedd y 
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tîm hefyd yn cefnogi sefydliadau cymunedol yn ôl y galw ac yn gweinyddu cronfa graidd fechan er mwyn i'r 
trydydd sector gefnogi gweithgareddau yn yr ardal leol.  
 
 
ix) Mwyafu nifer y bobl sy'n cael mynediad i gyflogaeth trwy fynd i'r afael â rhwystrau i waith a darparu 
rhwydwaith cefnogi cryf i helpu unigolion i ymdopi â newidiadau Diwygio Lles.  
Ar draws y fwrdeistref sirol, mae timau ffyniant Cymunedau'n Gyntaf wedi gweithio mewn partneriaeth ag Undeb 
Credyd Castell-nedd Port Talbot, cyfreithwyr lleol, sefydliadau gwirfoddol a landlordiaid cymdeithasol lleol i 
gynnig cefnogaeth a chyngor ariannol i breswylwyr. Trefnwyd gweithdai i roi gwybod i unigolion o'r effaith y 
gallant ei hwynebu ar ôl y newidiadau diwygio lles a chyfeiriwyd materion i Hawliau Lles pan fo angen gwirio 
budd-daliadau, yn ogystal â defnyddio Cynhwysiad Digidol ar gyfer cyngor ar arbed arian a 'Turn2Us'. Cafodd 
cyfanswm o 896 o bobl eu cynnwys (clystyrau Afan, Castell-nedd a'r Gorllewin).  
 
 
x) Lleihau diweithdra ac anweithgarwch trwy fentrau cefnogi cyflogaeth allweddol gan gynnwys 
Gweithffyrdd, Cymunedau am Waith yr AGPh, mentrau Canolfan Byd Gwaith eraill, a phrosiectau 
cyflogadwyedd fel Cymunedau'n Gyntaf a phrosiect ESGYN.  
Trefnodd timau ffyniant Cymunedau'n Gyntaf, gan gynnwys ESGYN, brosiectau cefnogi cyflogaeth amrywiol, 
gan gynnwys clybiau swyddi, sesiynau hyfforddiant achrededig ac anachrededig, sgiliau gwaith a bywyd, a 
hyfforddiant penodol i swyddi a arweinir gan alw sy'n seiliedig ar yr angen lleol a'r bwlch sgiliau a nodir. 
Cyfeiriwyd materion i dimau thematig mewnol a phartneriaid allanol i gefnogi unigolion i oresgyn rhwystrau i 
hyder ac iechyd meddwl. Defnyddir gwirfoddoli hefyd fel llwybr i gyflogaeth drwy gefnogi sesiynau cynhwysiad 
digidol a swyddi amrywiol lle hyfforddir gwirfoddolwyr i gynorthwyo wrth gyflwyno prosiectau. Mae llawer yn dod 
o hyd i waith o ganlyniad uniongyrchol i'w cyfranogiad. Yn ogystal, mae rhaglen Cymunedau am Waith yn cael ei 
datblygu ar hyn o bryd. Cafodd cyfanswm o 787 o bobl eu cynnwys. Cafodd cyfanswm o 207 o bobl waith 
(clystyrau Afan, Castell-nedd a'r Gorllewin).  
 
Mae'r cyllid hefyd wedi'i sicrhau bellach ar gyfer prosiect newydd Gweithffyrdd a Chastell-nedd Port Talbot fydd 
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yr awdurdod arweiniol ar gyfer cyflwyno'r prosiect rhanbarthol hwn. Mae recriwtio ar gyfer y timau rhanbarthol a 
lleol ar fin cael ei gwblhau, gyda'r ddau dîm yn gweithredu o'u swyddfeydd yng Nghanolfan Busnes Sandfields.  
 
 
xi) Hyrwyddo cyfleoedd hunangyflogaeth trwy glybiau menter a'r cyfleusterau sydd ar gael yng 
Nghanolfan Busnes Sandfields.  
Hyrwyddwyd y clybiau menter a gynhelir yng Nghanolfan Busnes Sandfields drwy ganolfannau gwaith lleol a 
phrosiectau cefnogi cyflogaeth, etc. Mae'r clybiau'n rhoi amrywiaeth o gefnogaeth a chyngor i'r gymuned leol ar 
sefydlu a chynnal busnes bach. Derbyniwyd 126 o ymholiadau gan unigolion a oedd yn ceisio gwybodaeth am 
fusnes a chefnogaeth i ddechrau busnes yn ystod 2015-2016. Roedd angen i 69 o'r unigolion hynny gael 
cefnogaeth a gwybodaeth fwy manwl am gychwyn busnes ac yna aethant i sesiwn cychwyn busnes clwb 
menter.  
 
Defnyddiwyd dros 85% o leoedd yng Nghanolfan Busnes Sandfields yn ystod 2015-16. Mae ceisiadau newydd 
am leoedd bellach wedi dod i law a allai arwain at ddefnyddio dros 95% o leoedd erbyn diwedd chwarter cyntaf 
2016-17.  
 
 
xii) Cynyddu cymalau budd cymdeithasol yn yr holl gontractau a'r broses gynllunio i gynyddu swyddi 
lleol a buddion i fusnesau lleol.  
Cwblhawyd pedwar prosiect adeiladu yn ystod 2015-16 a arweiniodd at wariant gwerth mwy nag 86% gyda 
chontractwyr yng Nghymru.  Yn ogystal, helpwyd 75 o bobl leol i fynd yn ôl i waith; cwblhawyd dros 3,000 o 
wythnosau hyfforddi prentisiaid a chyfleoedd profiad gwaith; a sicrhawyd 90 o gyfleoedd contract gan fusnesau 
lleol. Sicrhawyd buddion cymunedol hefyd o ran nifer y datblygiadau ynni adnewyddadwy sydd wedi arwain at 
greu cronfeydd ar gyfer cymunedau amrywiol ger y datblygiadau hyn ar draws y fwrdeistref sirol.  
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xiii) Annog datblygu cadwyni cyflenwi, buddsoddiad cymunedol a chyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant 
lleol trwy weithio mewn partneriaeth â Chartrefi Castell-nedd Port Talbot, Gwalia a Grŵp Tai Coastal, 
sy'n cyflwyno rhaglenni buddsoddi sylweddol yn y fwrdeistref sirol.  
Sefydlwyd grwpiau cyflogwyr a chefnogaeth gyfranogol CNPT, sef rhwydwaith o sefydliadau sy’n cynnwys 
colegau lleol, darparwyr hyfforddiant, yr awdurdod lleol a sefydliadau'r sector gwirfoddol. Mae'r prosiect 
cynhwysiad digidol Dewch Ar-lein yn bartneriaeth lle ceir cydweithio rhwng Cartrefi CNPT, Grŵp Tai Coastal, 
Cymunedau Digidol Cymru, grwpiau gwirfoddol lleol a Chymunedau'n Gyntaf i ymdrin â thenantiaid a 
phreswylwyr sydd wedi'u heithrio'n ddigidol a chefnogi eu datblygiad. Cafodd cyfanswm o 235 o gyfranogwyr eu 
cynnwys drwy gynhwysiad digidol (clystyrau Afan, Castell-nedd a'r Gorllewin).   
 
 
xiv) Parhau i gynyddu ymwybyddiaeth o gyfleoedd i gael cyllid Ewropeaidd dan y rhaglenni 2014-2020 a 
darparu cefnogaeth i ddatblygu prosiectau. 
Mae'r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol yn parhau i gynyddu ymwybyddiaeth o gyfleoedd i gael cyllid 
Ewropeaidd dan raglenni 2014-2020 a darparu cefnogaeth datblygu prosiectau i ddatblygu ceisiadau. 
Cefnogwyd y canlynol:  
Gweithffyrdd+; Cynnydd; Hwb Trafnidiaeth Integredig Port Talbot; pecyn o brosiectau ar gyfer Safleoedd 
Cyflogaeth Strategol; a phrosiectau Adeiladu ar gyfer y Dyfodol.  
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Dywedom y byddem yn cefnogi plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial dysgu.  
 
Beth ddigwyddodd yn 2015/16*? 
 
i) Gwella deilliannau llythrennedd a rhifedd (dyfynnir ffigurau ar gyfer blwyddyn academaidd 2014-2015) 
Cafodd ysgolion eu cefnogi a'u galluogi i gefnogi ei gilydd i roi'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol 
ar waith er mwyn gwella deilliannau llythrennedd a rhifedd ar draws pob cyfnod allweddol (blynyddoedd 2, 6, 9 
ac 11). Sylwer:   Cyfnod Sylfaen = disgyblion 6/7 oed, Cyfnod Allweddol 2 = disgyblion Blwyddyn 6 (blwyddyn 
olaf yn yr ysgol gynradd), Cyfnod Allweddol 3 = disgyblion Blwyddyn 9 (ysgol uwchradd), Cyfnod Allweddol 4 = 
disgyblion Blwyddyn 11 (blwyddyn olaf o addysg orfodol yn yr ysgol uwchradd). 
 
Cafwyd gwelliant yn nau o'r pedwar mesur llythrennedd cyfnod allweddol (Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod 
Allweddol 4) ac roeddent o leiaf 3% yn uwch na'r perfformiad a ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn. Ni chyflawnwyd y 
perfformiad a ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn yn achos dau fesur (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2). Mae 
dau o'r pedwar mesur rhifedd cyfnod allweddol wedi gwella (Cyfnod Allweddol 3 a 4). Cyflawnodd un mesur y 
perfformiad a ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn (Cyfnod Allweddol 3) ond ni chyflawnodd tri mesur y perfformiad a 
ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 3 a 4). Mae gwaith gwella'n parhau drwy 
broses y Rhaglen Sicrhau Asesiadau Athrawon (RhSAA), Her Ysgolion Cymru, arfer gorau ar gyrsiau 
arweinyddiaeth a defnyddio'r offeryn deallusrwydd arsylwi ar wersi i nodi angen am gefnogaeth. 
 
*Dyfynnir ffigurau ar gyfer blwyddyn academaidd 2014-2015 
 
 
 

Canlyniad 4 - Mae pobl yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cyflawni eu 
potensial dysgu. 
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CS - % y disgyblion sy'n cyflawni deilliant 5 mewn sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu ar ddiwedd y Cyfnod 
Sylfaen. 
CA2 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 4 mewn sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu ar ddiwedd CA2. 
CA3 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 5 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 mewn sgiliau iaith, llythrennedd a 
chyfathrebu. 
CA4 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 2 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 mewn sgiliau iaith, llythrennedd a 
chyfathrebu. 
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CS - % y disgyblion sy'n cyflawni deilliant 5 mewn sgiliau rhifedd ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen. 
CA2 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 4 mewn sgiliau rhifedd ar ddiwedd CA2. 
CA3 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 5 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 mewn sgiliau rhifedd. 
CA4 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 2 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 mewn sgiliau rhifedd. 
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ii) Lleihau'r bwlch mewn perfformiad: lleihau anghydraddoldebau iechyd, addysg a chanlyniadau 
economaidd i blant sy'n byw mewn tlodi, drwy wella canlyniadau ar gyfer y rhai tlotaf.  
Bu gwelliant yn chwech o'r wyth mesur (lefelau llythrennedd a rhifedd ymhlith plant sy'n derbyn prydau ysgol am 
ddim yn ystod Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4) a bu gwaethygiad ym mherfformiad dau fesur (lefelau llythrennedd a 
rhifedd ymhlith plant sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn ystod y Cyfnod Sylfaen). Rhagorodd pum mesur ar y 
perfformiad a ragwelwyd (lefelau llythrennedd ymhlith plant sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn ystod Cyfnod 
Allweddol 2 a 3, a lefelau rhifedd ymhlith plant sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn ystod Cyfnod Allweddol 2, 3 
a 4), ond ni chyflawnodd tri mesur y perfformiad a ragwelwyd ar gyfer blwyddyn academaidd 2014-15 (lefelau 
llythrennedd ymhlith plant sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn ystod y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 4, 
a lefelau rhifedd ymhlith plant sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn ystod y Cyfnod Sylfaen.)  
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CS - % y disgyblion sy'n cyflawni deilliant 5 mewn sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu ar ddiwedd y Cyfnod 
Sylfaen. 
CA2 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 4 mewn sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu ar ddiwedd CA2. 
CA3 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 5 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 mewn sgiliau iaith, llythrennedd a 
chyfathrebu. 
CA4 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 2 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 mewn sgiliau iaith, llythrennedd a 
chyfathrebu. 
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CS - % y disgyblion sy'n cyflawni deilliant 5 mewn sgiliau rhifedd ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen. 
CA2 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 4 mewn sgiliau rhifedd ar ddiwedd CA2. 
CA3 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 5 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 mewn sgiliau rhifedd. 
CA4 - % y disgyblion sy'n cyflawni lefel 2 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 mewn sgiliau rhifedd. 
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iii) Gwella Presenoldeb Disgyblion  
Ym mlwyddyn academaidd 2014-15, cafwyd gwelliannau ym mhresenoldeb disgyblion. Cynyddodd presenoldeb 
ysgol gynradd 0.2% i 94.8% a chynyddodd presenoldeb ysgol uwchradd 0.2% i 93.7%. Mae'r ymweliadau craidd 
parhaus ag ysgolion, sy'n cynnwys edrych ar faterion presenoldeb a thargedau presenoldeb ysgolion gyda 
chynllun gweithredu a gwerthusiad, wedi cael effaith gadarnhaol ar lefelau presenoldeb. Gan roi hyn yn ei gyd-
destun (ar draws Cymru), mae presenoldeb ein hysgolion cynradd yn 12fed ac mae presenoldeb ein hysgolion 
uwchradd yn 14eg.  
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iii) Parhau i wella arferion a gweithdrefnau diogelu.  
Mae adroddiadau Estyn ar gyfer 2014-15 yn dangos bod yr holl ysgolion yn bodloni'r gofynion ac nad ydynt yn 
destun pryder. Byddwn yn parhau i wella arfer drwy ein rhaglen dreigl o adolygiadau cymheiriaid, archwiliadau 
recriwtio diogel a gwaith craffu cryfach ar asiantaethau sy'n darparu staff i'n hysgolion er mwyn bodloni ein 
safonau.  
 
iv) Gwella a datblygu gweithdrefnau rheoli ymddygiad.  
Cafwyd llai o waharddiadau cyfnod penodol a pharhaol yn y sectorau cynradd ac uwchradd. Ar gyfer blwyddyn 
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academaidd 2014-15, cafwyd naw gwaharddiad parhaol, dau yn llai na'r flwyddyn flaenorol. Cynyddodd nifer y 
diwrnodau a gollwyd yn y sector cynradd i 203 (262 y flwyddyn flaenorol) a chynyddodd nifer y diwrnodau a 
gollwyd yn y sector uwchradd i 1,255 (1,598 y flwyddyn flaenorol). Rydym yn dal i flaenoriaethu gwaith i wella 
perfformiad yn y maes hwn.  
 
 
v) Rhoi Strategaeth Cynnwys Ieuenctid 2015-16 ar waith i barhau i adeiladu ar ddatblygiadau o'r ddwy 
flynedd gyntaf trwy:  

  

 Estyn yr ymagwedd nodi cynnar mewn ysgolion i gynnwys blynyddoedd 7, 8, 9, 10 ac 11 
Mae offeryn nodi cynnar y Proffil Asesu Plant Diamddiffyn yn estyn o'r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 
11. Mae gwaith o ran cynnwys ieuenctid wedi parhau i ganolbwyntio ar flynyddoedd 7-11 ac mae'r 
offeryn, ynghyd â mewnbwn gan ymarferwyr, wedi ein caniatáu i nodi pobl ifanc sydd mewn perygl o 
beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET), er mwyn iddynt allu derbyn 
cefnogaeth ychwanegol gan asiantaeth Gyrfa Cymru a gwasanaethau eraill, lle bo adnoddau ar gael. 
Bydd cais rhanbarthol i CGE yn darparu gweithwyr ychwanegol i gefnogi'r elfen hon o'r gwaith.  
 

 Estyn model 5 haen Gyrfa Cymru i gynnwys pobl ifanc 16-18 oed a 19-20 oed 
Mae'r model 5 haen yn rhoi gwybodaeth am bobl ifanc hyd at 18 oed y mae ganddynt statws NEET  
neu sydd mewn perygl o gyrraedd statws NEET. Gyrfa Cymru sy'n rhoi'r wybodaeth fisol am y model 
5 haen ac fe'i darperir i'r awdurdod lleol, felly nid oes unrhyw gynlluniau i'w estyn i bobl ifanc 19-20 
oed ar hyn o bryd. Mae rhannu gwybodaeth â CBG a diffiniadau gwahanol o NEET hefyd yn 
rhwystrau ar hyn o bryd. Defnyddir yr wybodaeth 5 haen i glustnodi gweithwyr arweiniol i gefnogi 
ailgysylltu ag addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Ni ellir diwallu anghenion y bobl ifanc hyn ar hyn o 
bryd, felly mae cais rhanbarthol arall i CGE yn cael ei ddatblygu.  
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 Ymgorffori'r Prosbectws Ardal Leol, y Ffurflen Cais Cyffredin a'r Gwarant Ieuenctid 
Mae'r Prosbectws Ardal Leol wedi'i fapio a gwneir gwaith yn fisol i sicrhau y cedwir yr wybodaeth 
ddiweddaraf. Nid yw'r Ffurflen Gais Gyffredin yn flaenoriaeth mwyach ar ôl iddi gael ei threialu mewn 
ysgolion. Mae'r Gwarant Ieuenctid wedi'i gwreiddio o ran sicrhau bod gan bob person ifanc gyrchfan 
ôl-16.  

 

 


