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Ble i gael rhagor o wybodaeth a Datganiad Cydymffurfio

Mae’r Adolygiad hwn yn cyflawni ein dyletswyddau o dan Fesur Llywodraeth Leol
(Cymru) 2009 i gyhoeddi gwybodaeth am welliant. Mae’r Adolygiad hwn yn un o’r
ffyrdd yr ydym yn dangos sut yr ydym yn cyflawni ein dyletswydd i ddatblygu’n
gynaliadwy yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
Am gopi o’r ddogfen hon mewn print bras, Braille, tâp sain neu iaith arall, cysylltwch
â: Dan Shaw ar 01437 775857.
Mae gwybodaeth fanylach ar gael yn adran Cynllunio Gwelliant ein gwefan. Gellwch
hefyd olrhain ein perfformiad diweddar drwy edrych ar yr adroddiadau rheoli
perfformiad integredig sy’n mynd at ein Cabinet ac at ein Pwyllgorau Trosolwg a
Chraffu bob chwarter.
Rydym bob amser yn awyddus i glywed eich barn. Yn adran Dweud Eich Dweud ar
ein gwefan ceir manylion am ein hymgynghoriadau cyfredol.
.
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Rhagair
Mae’r Adolygiad Gwella yn un o’r ffyrdd y mae’r Cyngor yn adrodd am y flwyddyn
flaenorol.
Rwyf yn siŵr nad oes angen i mi atgoffa trigolion a rhanddeiliaid bod ysgolion Sir
Benfro wedi cau ers dydd Llun 23 Mawrth 2020 oherwydd COVID-19 a dyna
ddechrau’r cyfnod clo, gan gau i ffwrdd ddiwedd y flwyddyn ariannol. Bu’r chwe mis
ers hynny yn ddigynsail ac ymddengys Ebrill 2019 ymhell iawn yn ôl.
Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y flwyddyn 2019-20, yr hyn a gyflawnwyd
gennym a’r hyn, gyda’r fantais o edrych yn ôl, y gallem fod wedi gwella arno. Mewn
cyfnod arferol, byddai’r wybodaeth hon wedi dylanwadu ar ein cynlluniau ar gyfer y
dyfodol. Ar gyfer 2020-21, mae’r sefyllfa’n wahanol. Fel rhan o’r strwythurau i ymateb
i COVID-19 ac adfer ohono, rydym wedi sefydlu cell ddysgu sefydliadol i ddysgu oddi
wrth y newidiadau niferus yr ydym wedi eu gwneud i wasanaethau. Bydd y
canfyddiadau hyn, sydd wrthi’n cael eu dwyn at ei gilydd, ynghyd â gwybodaeth o’r
adroddiad hwn, yn gymorth i siapio’r dyfodol.
Wrth edrych yn ôl dros 2019-20, mae’n galonogol gweld y cynnydd a wnaethom a
faint o’r uchelgeisiau a nodwyd gennym yn y Rhaglen Weinyddu a gafodd eu
cyflawni a sut mae’r rhain wedi agor y ffordd ar gyfer gwelliant yn y dyfodol.
Mae’r buddsoddiad yr ydym wedi’i wneud mewn Gweithio’n Ddoethach wedi golygu
bod gennym weithlu mwy ystwyth ac mae wedi lleihau ein hangen am adeiladau yn y
tymor hir ac felly wedi creu arbedion. Yn ystod COVID-19 mae hefyd wedi bod o
gymorth inni gynnal gwasanaethau ac wedi rhoi’r hyblygrwydd sydd ei angen i’r
sefydliad.
Gwnaethom drosi bwriadau yn realiti buddsoddi yng nghanol trefi. Mae gwaith wedi
cychwyn ar brosiect y Cei Gorllewinol, sy’n canolbwyntio ar hen adeiladau Ocky
Whites, a bydd y gwaith yn dechrau’n fuan ar Gei De Penfro. Gwnaethom gynnydd
da ar adeiladau newydd ar gyfer ysgolion a chychwynnwyd ar adeilad newydd Ysgol
VC Uwchradd Hwlffordd ar y safle.
Dangosodd arolygiad Estyn, a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2019, nad ydym wedi
gwneud y cynnydd yr oeddem yn dymuno ei wneud o ran codi lefelau cyrhaeddiad
cyffredinol. Fodd bynnag, cyfeiriodd yr arolygiad hefyd at gryfderau a lluniwyd
Strategaeth Addysg newydd.
Rwyf hefyd yn falch iawn bod y newidiadau a wnaethom i gasglu gwastraff yn arwain
at gynnydd yn ein cyfraddau ailgylchu. Mae’r amser a’r ymdrech a roddwyd i mewn i
gynllunio’r newid hwn wedi talu ar ei ganfed a chafwyd trosglwyddiad didrafferth i’r
trefniadau newydd.
Gan fod cyfraddau heintio COVID-19 yn codi erbyn hyn, mae’n amlwg y byddwn yn
wynebu hydref a gaeaf heriol, ond rwyf yn siŵr y bydd y Cyngor hwn yn parhau i
gadw ein holl gymunedau’n ddiogel.
Y Cynghorydd David Simpson
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Crynodeb
Mae’r cynllun eleni wedi’i strwythuro o amgylch y pum amcan llesiant a bennwyd
gennym ar gyfer y flwyddyn 2019-20, ein rhaglen drawsnewid. O ganlyniad i COVID19, nid oes gennym ddata cymharol oddi wrth awdurdodau lleol eraill ar
ddangosyddion perfformiad ac mae hyn yn ei gwneud yn anos mesur sut mae ein
perfformiad yn cymharu ag awdurdodau lleol eraill yn seiliedig ar y mesurau hyn.


Llywodraethu, adnoddau a thrawsnewid. Rydym yn parhau i reoli
adnoddau’n effeithiol a datblygu systemau llywodraethu sy’n cydbwyso
gwneud penderfyniadau amserol ar y naill law â chymryd ystod eang o
safbwyntiau i ystyriaeth ar y llaw arall. Mae ein rhaglen drawsnewid yn mynd
rhagddi ac wedi bod o gymorth i wneud gwasanaethau’n fwy effeithlon ac
addasadwy, fel y mae ein profiad o COVID-19 wedi profi. Fe wnaethom
gomisiynu Her Cymheiriaid Gorfforaethol, y gyntaf i gael ei chynnal yng
Nghymru, a byddwn yn gweithredu ei hargymhellion.



Addysg. Aeth ein rhaglen o adnewyddu a newid adeiladau ein hysgolion
ymlaen yn dda yn ystod y flwyddyn. Canfu arolygiad Estyn ym mis Rhagfyr
2019 mai’r strategaethau yr ydym wedi eu mabwysiadu yw’r rhai cywir – ond
nid ydynt wedi cyflawni gwelliannau digon cyson mewn addysgu, ac felly
cyrhaeddiad. Mae COVID-19 wedi tarfu’n ddirfawr ar ddysgu plant ac mae’r
effaith yn debyg o fod yn waeth ar bobl ifanc sydd â hawl i gael prydau ysgol
am ddim. Bydd angen inni ganolbwyntio yn y dyfodol ar roi blaenoriaeth i les
emosiynol ac adlewyrchu dull sy’n seiliedig ar hawliau.



Gofal cymdeithasol. Parhawyd i ddatblygu gwasanaethau ataliol, fel bod
angen i lai o bobl ddefnyddio gofal cymdeithasol statudol, er enghraifft, drwy’r
catalyddion cymunedol. Rhoddwyd mwy o lais hefyd i gwsmeriaid o ran sut y
caiff eu gwasanaethau eu darparu, er enghraifft, drwy ailgynllunio cyfleoedd
dydd. Fe wnaethom gryfhau arferion diogelu ac rydym wedi sefydlu dull
arwyddion diogelwch. Mae COVID-19 wedi tynnu sylw at y straen sydd ar
wasanaethau gofal cymdeithasol a bydd angen inni barhau i arloesi er mwyn
cwrdd â lefelau tebygol y galw yn y dyfodol.



Yr economi. Fe wnaethom barhau i weithredu’r strategaeth a fabwysiadwyd
gennym mewn blynyddoedd blaenorol a pharhau i fuddsoddi yn y maes hwn
er mwyn denu cyllid pellach gan y sector preifat a’r sector cyhoeddus. Mae
Bargen Dinas Bae Abertawe yn ariannu Marine Doc Penfro (sy’n canolbwyntio
ar ynni adnewyddadwy morol) a allai gynhyrchu £73.5 miliwn y flwyddyn i
economi’r rhanbarth a chreu mwy na 1,800 o swyddi. Rydym yn gwella
cysylltedd (yn enwedig digidol a band eang) ac wedi gwneud cais
llwyddiannus am gyllid yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon
yn ogystal â sefydlu prosiect i helpu cymunedau i gael gafael ar gyllid band
eang. Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn prosiectau canol tref fel y Cei
Gorllewinol a Chei y De ym Mhenfro. Fe wnaethom ailganolbwyntio ein
cefnogaeth i’r diwydiant twristiaeth drwy hwyluso dull partneriaeth ar gyfer
ariannu rheoli cyrchfannau.



Tai. Fe wnaethom barhau i ddatblygu amrywiaeth o gynlluniau tai fforddiadwy
ledled Sir Benfro a dechrau adeiladu’r tai cyngor newydd cyntaf i gael eu
hadeiladu ers degawdau. Fe wnaethom gaffael tir i wneud i’r datblygiadau hyn
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ddigwydd, gan gynnwys prynu Tŷ Haverfordia i adeiladu tai gwarchod
modern, sy’n addas i’r diben. Fe wnaethom barhau i wneud ein stoc dai yn
fwy effeithlon o ran ynni ac, yn Tiers Cross, rydym wedi adeiladu tai newydd
yn lle hen dai er mwyn gwneud hyn. Rydym wedi gwella’r gwasanaeth yr
ydym yn ei gynnig i’n cwsmeriaid presennol, yn enwedig ar gyfer gwaith
atgyweirio, ond hefyd ar gyfer rheoli ystadau. Rydym wedi gwella
gwasanaethau digartrefedd ac o ganlyniad i COVID-19, mae hyn bellach yn
cael ei ddarparu mewn ffordd wahanol.


Yr amgylchedd. Rydym wedi datgan argyfwng Newid yn yr Hinsawdd ac
rydym yn datblygu cynllun gweithredu mewn partneriaeth ag ystod eang o
randdeiliaid gyda’r nod o symud tuag at fod yn awdurdod di-garbon net erbyn
2030. Rydym wedi gwella cyfraddau ailgylchu’n sylweddol drwy adolygu’r
ffordd yr ydym yn casglu gwastraff yn ogystal â’r ffordd y mae canolfannau
ailgylchu’n gweithredu; un o’r newidiadau mwyaf eang a wnaethom i’r
gwasanaeth erioed. Rydym hefyd wedi gosod y sail ar gyfer datblygiad
cynaliadwy’r Sir yn y dyfodol drwy wneud cynnydd sylweddol ar ein Cynllun
Datblygu Lleol.
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Cyflawni ein dyletswydd datblygu cynaliadwy
Mae’r adroddiad hwn yn cyflawni ein dyletswyddau o dan Fesur Llywodraeth Leol
2009 i gyhoeddi gwybodaeth am berfformiad yn ogystal â’n dyletswyddau o dan
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i adrodd ar y ffordd yr ydym yn cwrdd â’r
nodau llesiant a bennwyd gennym ar gyfer y flwyddyn. Bydd yr asesiad hwn yn
gymorth i lywio’r amcanion llesiant a bennir gennym ar gyfer y blynyddoedd i ddod.
Drwy’r broses hon, byddwn yn cyflawni ein dyletswydd i gynnal datblygu cynaliadwy.
Mae cyflawni ein dyletswydd i ddatblygu’n gynaliadwy yn golygu ystyried y tymor hir,
blaenoriaethu camau ataliol, integreiddio’r broses o lunio a chyflawni polisïau,
cydweithio â chyrff cyhoeddus eraill a chynnwys pobl. Mae gweithio mewn
partneriaeth yn allweddol a sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro
gan y Ddeddf i hwyluso hyn. Cytunwyd ar adroddiad blynyddol diweddaraf y Bwrdd
ym mis Medi ac mae ar gael ar ei wefan https://www.pembrokeshire.gov.uk/publicservices-board/annual-reports .
Mae Archwilio Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol hefyd wedi cyhoeddi
adroddiadau ar ba mor dda y mae’r dyletswyddau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol yn cael eu cyflawni gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys awdurdodau lleol.
Cyhoeddwyd y ddau adroddiad yn ystod y cyfnod clo, gan gyfyngu ar ein gallu i
ddysgu oddi wrth eu canfyddiadau. Fodd bynnag, mae’r ddau adroddiad yn
pwysleisio pwysigrwydd dysgu sefydliadol ac mae hyn wedi’i integreiddio i mewn i’n
gwaith o gynllunio adferiad.
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Llywodraethu
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom barhau i ddatblygu ein systemau llywodraethu sy’n
sail i’r ffordd yr ydym yn gwneud penderfyniadau a sut y mae’r sefydliad yn
gweithredu.
Ym mis Medi 2019, comisiynodd y Cabinet gefnogaeth gan y Gymdeithas
Llywodraeth Leol ar gyfer Her Cymheiriaid Corfforaethol. Asesiad yw hwn o’n
systemau arwain a llywodraethu, yn ogystal â’n hadnoddau a’n gallu i ymateb i
heriau yn y dyfodol. Cynhaliwyd gwaith maes yng nghanol Chwefror 2020 gan dîm o
wyth dan arweiniad Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Bedford.
Gwnaeth adroddiad yr Her Cymheiriaid gyfres o ddeuddeg argymhelliad, sy’n
amrywio o wella: sut rydym yn gweithio gyda chymunedau; prosesau corfforaethol;
perthnasau ar lefel uwch arweinwyr; a’r ffordd yr ydym yn ymgymryd â thrawsnewid,
gan gynnwys cyfathrebu. Mae cynllun gweithredu wrthi’n cael ei ddatblygu i ymdrin
â’r argymhellion hyn a chyflwynir diweddariadau i’r Cabinet.
Ochr yn ochr â’r Her Cymheiriaid Corfforaethol, penderfynodd y Cabinet hefyd
gomisiynu Her Cymheiriaid Cyfathrebu gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol a’r
bwriad oedd adeiladu ar ganfyddiadau’r Her Cymheiriaid Corfforaethol er mwyn
penderfynu sut y gallai’r Cyngor fabwysiadu dull mwy strategol o gyfathrebu. Wedi’i
gynllunio’n wreiddiol ar gyfer mis Ebrill 2020, mae’r gwaith wedi cael ei ohirio gyda’r
bwriad o ymgymryd ag ef yn yr hydref.
Mae’r Her Cymheiriaid wedi rhoi profiad gwerthfawr inni o’r mathau o brosesau
asesu y bydd angen i ni eu defnyddio yn y dyfodol. Amlinellir y rhain yn y Mesur
Llywodraeth Leol fydd yn cyflwyno fframwaith hunanarfarnu newydd.
Yn ystod y flwyddyn, cafodd proses gwneud penderfyniadau Aelodau Unigol y
Cabinet, a gyflwynwyd ym mis Ionawr 2019, ei sefydlu a chafodd y system ei
hadolygu a’i diwygio yn haf 2019 er mwyn cymryd adborth y Cabinet a’r Swyddogion
i ystyriaeth. Mantais y trefniant hwn yw ei fod yn sicrhau mwy o atebolrwydd a
thryloywder gwleidyddol. O’r blaen, byddai llawer o’r penderfyniadau a wnaed gan
aelodau unigol o’r Cabinet wedi cael eu dirprwyo i Swyddogion ac mae llawer o’r
penderfyniadau hyn yn ymwneud â dyfarnu contractau. Yn ystod camau cynnar
pandemig COVID-19, sicrhawyd prosesau gwneud penderfyniadau cadarn rhwng
Aelod Unigol y Cabinet a swyddog, a sicrhawyd cofnodi ac mae hynny wedi parhau
drwy gydol y broses.
Yn ystod 2019-20, fe wnaethom barhau i wneud newidiadau a mireinio’r ffordd y mae
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn gweithio a goruchwyliodd ein Pwyllgor
Gwasanaethau Democrataidd y broses o roi cynllun gweithredu cyfunol ar waith i
wella craffu. Un o argymhellion yr Her Cymheiriaid Corfforaethol yw ein bod unwaith
eto’n adolygu sut y mae’r pwyllgorau craffu yn gweithio, er enghraifft, mynd i’r afael â
pha mor gyson y mae rhai pwyllgorau’n ymgysylltu â’u haelodau ac yn dwyn y rhai
sy’n gwneud penderfyniadau i gyfrif.
Fe wnaethom benderfynu hefyd uwchraddio ein system gwe-ddarlledu - mae’r
Cyngor eisoes yn gwe-ddarlledu ei holl gyfarfodydd ac mae’r gallu i gynnal
cyfarfodydd rhithwir wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod COVID-19. Bydd y system
newydd yn gwella ansawdd sain gwe-ddarllediadau a bydd yn caniatáu cofnodi
pleidleisiau.
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Mae sicrhau bod hyfforddiant o ansawdd da ar gael i Aelodau yn ategu gwella
llywodraethu. Cynigir Adolygiadau Datblygiad Personol i bob Aelod. Er bod yr
Aelodau hynny a ymgymerodd â’r adolygiadau wedi cael hon yn broses ddefnyddiol,
llai na thraean o’r Aelodau a wnaeth ymgysylltu, a golygai hynny na allem wneud
cais am statws Datblygu Aelodau Siartredig. Ym mis Hydref 2019, cytunasom y bydd
Aelodau’n cael eu cofrestru’n awtomatig ar nifer cyfyngedig o gyrsiau e-ddysgu
hanfodol, sy’n cynnwys diogelu, gwarchod/diogelwch data, cydraddoldebau a
phynciau’n ymwneud â diogelwch.

Edrych i’r dyfodol
Mae argyfwng COVID-19 wedi arwain at newid ein systemau llywodraethu arferol, yn
enwedig yng nghyfnod cynnar yr argyfwng. Wrth i’r ffocws symud o ymateb at
adferiad, bydd y prosesau llywodraethu arferol yn cael eu hailgychwyn.
Un o’r blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod fydd gweithredu argymhellion yr Her
Cymheiriaid Corfforaethol gan gynnwys datblygu dull mwy strategol o gyfathrebu.
Mesur
Llwyddiant
PAM001 Rhif o
ddiwrnodau
/sifftiau gwaith
fesul cyflogai
awdurdod lleol
cyfwerth ag amser
llawn (FTE) a
gollwyd oherwydd
absenoldeb
salwch

18/19
Gwirioneddol
9.3

18/19
Cymru
10.5

19/20
Targed
9.0

19/20
Gwirioneddol
9.6

19/20
Cymru

DOP

ChRT
T;M;L

Bu cynnydd bach mewn absenoldeb oherwydd salwch yn ystod 2019-20. Ni ellir
priodoli’r cynnydd hwn i COVID-19 gan fod salwch sy’n gysylltiedig â COVID-19
yn ogystal â chyflogeion yn hunan-ynysu yn cael ei gofnodi ar wahân.
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Adnoddau
Mae’r adran hon yn crynhoi penderfyniadau ariannol allweddol a wnaed yn ystod y
flwyddyn, megis y gyllideb yn ogystal â rhoi crynodeb lefel uchel o’n sefyllfa ariannol
yn 2019-20.
Ym mhob blwyddyn ariannol, byddwn yn cytuno beth ddylai’r dull a’r gyllideb fod ar
gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod. Yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr 2019, ystyriodd
y Cyngor gynigion y gyllideb ddrafft, gan gynnwys cynigion ar gyfer twf, yn seiliedig
ar y blaenoriaethau yn y Rhaglen Weinyddu, gyda chyllidebau ar draws ystod o
feysydd, yn cynnwys Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn derbyn arian
ychwanegol i gwrdd â phwysau chwyddiant. Ym mis Chwefror 2020 penderfynodd y
Cyngor ar y gyllideb derfynol a arweiniodd at gynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor Band
D i ddibenion y Cyngor Sir. Gan Gyngor Sir Penfro o hyd y mae’r Dreth Gyngor Band
D isaf i ddibenion y Cyngor Sir o bob awdurdod lleol yng Nghymru ac un o’r Trethi
Cyngor isaf yn y DU.
Digwyddodd argyfwng COVID-19 ar ddiwedd 2019-20, ac felly roedd yr effaith ar
gyllideb y flwyddyn honno yn gyfyngedig. Fodd bynnag, bydd yn cael effaith
sylweddol ar flwyddyn ariannol 2020-21 a bydd angen i hynny gael ei adlewyrchu yn
y Cynllun Ariannol Tymor Canol newydd.
Cyflwynir y Datganiad Cyfrifon llawn i’r Cyngor ar 8 Hydref 2020 (ac er y bydd y
wybodaeth hon ar gael ar gyfer drafft terfynol y Cyngor, ni fydd ar gael ar gyfer drafft
y Cabinet).
Daw’r wybodaeth ganlynol o adroddiad monitro alldro 2019-20 a ystyriwyd gan y
Cabinet ar 6 Gorffennaf 2020 ac mae hwn yn dangos bod rheolaeth ariannol
effeithiol yn parhau:








Gwariant net y Cyngor ar gyfer 2019-20 oedd £221.2 miliwn, ar ôl ystyried
dyraniadau i gronfeydd wrth gefn ac allan ohonynt, ac roedd £2.033 miliwn yn
llai nag Alldro Disgwyliedig Cyfnod 5 ar gyfer 2019-20 a £0.273 miliwn yn llai
na chyllideb dreigl Cyfnod 5 ar gyfer 2019-20.
Cafodd y gorwariant rhagamcanol o £1.7 miliwn, yr adroddwyd amdano yn
gynharach yn y flwyddyn, ei adennill i raddau helaeth oherwydd na
ddefnyddiwyd y gyllideb Wrth Gefn o £1.0m.
Cyrhaeddwyd y targed lleihau costau/effeithlonrwydd o £15.7 miliwn yn
rhannol (£13.8 miliwn + £1.9 miliwn o lithriad o 2018-19), ond bydd angen
cario £5.250 miliwn o ostyngiadau cost/arbedion effeithlonrwydd ymlaen i
2020-21.
Dengys dadansoddiad manwl y Gyfarwyddiaeth o’r gyllideb yn yr adroddiad
bwysau o fewn cyllidebau gwasanaeth, a’r mwyaf arwyddocaol ohonynt o
fewn gofal cymdeithasol i oedolion o ganlyniad i alw cynyddol.
Defnyddiwyd y £0.273 miliwn ynghyd â £1.533 miliwn o incwm ychwanegol y
Dreth Gyngor i greu cronfa COVID-19 newydd o £1.806 miliwn, a glustnodwyd
i ariannu pwysau ariannol parhaus disgwyliedig pandemig COVID-19 yn y
flwyddyn hon a’r blynyddoedd i ddod.

Daw’r testun canlynol o’r Adroddiad Ariannol Blynyddol gan gynnwys Datganiad o
Gyfrifon 2019-20 sydd ar agenda’r Cyngor ar 8 Hydref 2020.
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Alldro Refeniw 2019-20
Adroddwyd i’r Cabinet am Adroddiad Monitro Alldro Cyllideb y Cyngor Sir 2019-20
ar 6 Gorffennaf 2020. Cadarnhaodd sefyllfa ariannol alldro’r refeniw mai gwariant
net y Cyngor ar gyfer 2019-20 oedd £221.2 miliwn, tanwariant o £0.273 miliwn.
Casglwyd £1.533 miliwn ychwanegol o incwm y Dreth Gyngor, uwchlaw yr hyn a
ddisgwylid pan gymeradwywyd cyllideb wreiddiol 2019-20. Mae’r incwm
ychwanegol yn deillio o gyfraddau casglu uwch na’r disgwyliad sydd wedi eu
cynnwys yn sylfaen y Dreth Gyngor, dileu disgowntiau, incwm cysylltiedig â
blynyddoedd blaenorol a thwf hereditament. Rhoddodd hyn gyfle i roi £1.806 miliwn
i mewn i gronfa newydd Covid-19, a glustnodwyd i ariannu pwysau ariannol
parhaus disgwyliedig pandemig Covid-19 eleni ac yn y blynyddoedd i ddod.
Roedd cronfa wrth gefn o £1.0 miliwn wedi ei chynnwys yng nghyllideb refeniw
2019-20 ac ni chafodd ei defnyddio yn ystod y flwyddyn. Roedd hyn yn gymorth i
gyflawni’r sefyllfa alldro o danwariant o £0.273 miliwn. Mae cronfa wrth gefn o £1.25
miliwn wedi’i chynnwys yng nghyllideb refeniw 2020-21.
Gweithredodd yr Awdurdod gyllidebau refeniw gwastad (arian parod) ar gyfer
Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyllidebau Ysgolion Unigol (ISB) o fis Ebrill 2019
ac mae wedi gweithredu cyllidebau refeniw gwastad (arian parod) ar gyfer pob
gwasanaeth o fis Ebrill 2020, gyda gwasanaethau’n cael eu gwahodd i wneud cais
am bwysau chwyddiant a thwf.
2019-20
gwreiddiol

£m

Cyfnod 5
Cyllideb
Dreigl
2019-20
£m

Alldro
Rhagamcanol
Cyfnod 5
2019-20
£m

Gwariant Gros
347.6
358.4
356.0
Incwm
(132.2)
(139.5)
(135.4)
Cyfraniad i / (o) Gronfeydd
6.1
2.6
2.6
wrth gefn
Gwariant Net
221.5
221.5
223.2
Cyfraniad Ail Gartref/
0
0
0
Eiddo Gwag Tymor Hir i
Gronfeydd wrth gefn
Cyfraniad Arian dros ben i
0
0
0
Gronfa Wrth gefn Covid-19
Cyfanswm y Gwariant
221.5
221.5
223.2
Net
Yn ystod 2019-20, rhoddwyd gradd RAG i bob un o gyllidebau refeniw y
gwasanaethau o ran eu sefyllfa alldro ddiwedd y flwyddyn:
Gradd
RAG:
Coch
Oren
Gwyrdd

Alldro
Gwirioneddol
2019-20
£m

359.2
(145.1)
7.1
221.2
2.2

1.8
225.2

Cyflawniad:
Gorwariant sylweddol yn y gyllideb o’i chymharu â’r gyllideb dreigl
Cyflawnwyd y gyllideb yn fras o’i chymharu â’r gyllideb dreigl
Tanwariant sylweddol yn y gyllideb o’i chymharu â’r gyllideb dreigl
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Dengys y tabl isod y sefyllfa alldro wirioneddol o’i chymharu â chyllideb dreigl
Cyfnod 5 ac alldro rhagamcanol Cyfnod 5 ar lefel Cyfarwyddiaeth.
Cyfrif Refeniw

2019-20

2018-19
Alldro
Gwirioneddol
£’000

Gwasanaethau Addysg
Gofal Cymdeithasol Gwasanaethau Plant
Gofal Cymdeithasol Gwasanaethau Oedolion
Cronfa Gyffredinol Tai
Tai Cyngor
Gwasanaethau Priffyrdd a Chludiant
Diwylliant a Gwasanaethau
Cysylltiedig
Gwasanaethau Cynllunio
Gwasanaethau Amgylcheddol
Gwasanaethau Canolog,
Corfforaethol a Democrataidd
Cynllun Gostyngiadau yn y Dreth
Gyngor
Gwasanaethau Llys
Wrth gefn
Treth Gyngor Ail Gartrefi
(Cymunedol)
Eiddo Gwag Hirdymor *
Cynllun Tai Fforddiadwy*
Cyfraniadau i’r Gymuned*

Amrywiad
rhwng
yr alldro
C5
C5
Alldro
Gwirioneddol
a
Cyllideb Alldro Gwirioneddol
C5
y
Gyllideb
Dreigl
Amcanol
£’000
Dreigl
£’000
£’000
£’000

89,179
13,308
51,697

88,637
13,362
51,554

89,707
13,662
51,770

89,722
13,584
53,989

1,085
222 2,435

1,037
8,316
6,193
1,918

1,133
7,947
5,770
1,683

1,148
7,968
5,977
1,677

861
7,895
5,823
1,668

(272)
(52)
53
(15)

13,025

13,969

14,123

13,603

(366)

5,605

7,557

7,620

8,836

1,279

8,528
334
-

9,420
334
1,000

930
930

9,500
334
1,000
95
1,052
1,052

(380)
(17)
(1,000)
39
(37)
(36)

Cost Net Gwasanaethau
Ardollau

201,000
7,332

204,645
7,556

95
1,052
1,052
206,605
7,536

9,120
317
134 1,015
1,016
207,583
7,536

2,938

Incwm Buddsoddi Net / Costau
Ariannu Cyfalaf

9,609
11,464

11,464

10,045

(1,419)

223,665

225,605

Cyfanswm
Ariennir gan:
Grant Cefnogi Refeniw a Grant
Arbennig
NNDR
Treth Gyngor
Premiwm y Dreth Gyngor ar Ail
Gartrefi *

-

217,941

225,164

(121,740) (121,872) (121,872)
(121,872)
(40,034) (40,576) (40,576)
(40,576)
(54,307) (59,018) (59,018)
(60,551)
(1,860)
(2,199)
(2,199)
(2,165)
(217,941) (223,665) (223,665) (225,164)

(20)

1,499

(1,533)
34
(1,499)

* Dangosir y Dreth Gyngor ar Ail Gartrefi a Phremiwm Eiddo Gwag Hirdymor ar wahân yn y
Cyfrifon Rheoli ond wedi eu cyfuno yn nhablau’r Datganiad Cyfrifon.

12

Dangosir yr holl faterion sy’n benodol i wasanaeth a sylwadau yn Adroddiad Monitro
Alldro Cyllideb y Cyngor Sir 2019-20 fel yr adroddwyd i’r Cabinet ar 6 Gorffennaf
2020.
Gostyngiadau Cost/Effeithlonrwydd 2019-20
Cafodd targed y gostyngiadau cost/arbedion effeithlonrwydd o £15.7 miliwn (£13.8
miliwn + £1.9 miliwn o lithriad o 2018-19) ei gyrraedd yn rhannol. Fodd bynnag,
bydd angen cario £5.250 miliwn o ostyngiadau cost/arbedion effeithlonrwydd
ymlaen i 2020-21.
Dengys y tabl isod y gostyngiadau cost/ arbedion effeithlonrwydd ar lefel
Cyfarwyddiaeth ynghyd â manylion cyflawniad a’r llithriad ar ddiwedd 2019-20.
Gostyngiadau Cost/Arbedion Effeithlonrwydd
Cyfarwyddiaeth:

2019-20
2019-20
Cynlluniwyd Cyflawnwyd
£000’s

Gwasanaethau Addysg

£000’s

Llithro i
2020-21
£000’s

(4,591)

(4,295)

(296)

(837)

(107)

(729)

(5,618)

(2,372)

(3,246)

(66)

(50)

(16)

Gwasanaethau Priffyrdd a Chludiant

(636)

(573)

(100)

Diwylliant a Gwasanaethau Cysylltiedig *

(392)

(223)

(153)

Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu

(360)

(176)

(184)

Gwasanaethau Amgylcheddol *

(499)

(356)

0

Gwasanaethau Canolog, Corfforaethol a
Democrataidd Eraill
Cyfrifon Daliannol Canolog a Chymorth

(399)

(405)

(25)

(1,002)

(738)

(234)

Cyfrifon Daliannol Eraill

(1,284)

(979)

(267)

(15,684)

(10,274)

(5,250)

Gofal Cymdeithasol - Plant
Gofal Cymdeithasol - Oedolion
Cronfa Gyffredinol Tai

Cyfanswm Gostyngiadau Cost/Arbedion
Effeithlonrwydd 2019-20

Bydd y gostyngiadau cost /arbedion effeithlonrwydd o £5.250 miliwn nas
cyflawnwyd yn 2019-20 yn cael eu treiglo ymlaen i 2020-21 ac eithrio £0.159 miliwn
yn ymwneud â Thwristiaeth ac Amddiffyn y Cyhoedd, y nodwyd na ellir eu cyflawni*.
Bu cryn symudiad o ran y gostyngiadau cost/arbedion effeithlonrwydd y disgwylid
eu cyflawni drwy gydol 2019-20. Ar ddiwedd Cyfnod 5, rhagwelid y byddai 80.6% yn
cael ei gyflawni ac yn ystod proses pennu cyllideb 2020-21, rhagwelid y byddai
83.4% yn cael ei gyflawni. Mae’n siomedig felly mai dim ond 65.5% sydd wedi’i
gyflawni (84.5% ac eithrio Gofal Cymdeithasol) ond mae hyn yn dangos yr her
sylweddol y mae gwasanaethau yn ei hwynebu.
Cyfrif Refeniw Tai (HRA)
Mae’r Cyfrif Refeniw Tai yn gyfrif wedi’i glustnodi; mae’n cynnwys incwm o renti
ynghyd â gwariant ar reoli’r stoc dai a’r gwasanaethau cysylltiedig.
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•
•
•
•

•

Mae gan y Cyngor 5,640 o aneddiadau a 1,075 o siopau a garejys ar 31
Mawrth 2020.
Y rhent net wythnosol ar gyfartaledd ar gyfer 2019-20 oedd £81.92.
Roedd yr incwm gan gynnwys rhent a thaliadau am wasanaethau yn rhoi
cyfanswm o £25.094 miliwn.
Roedd gwariant refeniw yn cynnwys £13.687 miliwn ar waith trwsio a chynnal
a chadw, £0.534m ar Rent, Trethi, a’r ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg ac
amheus, £4.878 miliwn ar addasiadau ariannu Cyfalaf a £5.995 miliwn wedi
eu neilltuo ar gyfer gwelliannau Cyfalaf.
Ôl-ddyledion rhent tenantiaid presennol ar ddiwedd 2019-20 oedd £1.125
miliwn, cynnydd o £0.367 miliwn ar sefyllfa diwedd blwyddyn 2018-19. Roedd
yr ôl-ddyledion rhent, fel canran o gyfanswm y rhent a oedd yn ddyledus, wedi
cynyddu o 1.44% ar safle diwedd blwyddyn 2018-19.

Gwariant Cyfalaf 2019-20
Nod allweddol y Cyngor yw darparu rhaglen gyfalaf fforddiadwy a chynaliadwy sy’n
sylfaenol i amcanion Llesiant y Cyngor. Roedd gwariant cyfalaf ar gyfer 2019-20 yn
£41.339 miliwn yn erbyn alldro rhagamcanol o £60.738 miliwn ac fe’i hariannwyd o
nifer o ffynonellau, fel y dangosir yn y tabl isod.
Mae pob elfen o’r rhaglen gyfalaf, ar lefel Cyfarwyddiaeth a phrosiect unigol, wedi
derbyn sgôr RAG ar sail y meini prawf manwl a ddangosir yn Adroddiad Monitro Alldro
Cyllideb y Cyngor Sir 2019-20 fel yr adroddwyd i’r Cabinet ar 6 Gorffennaf 2020.
2019-20
Alldro Amcanol
£000

Gwariant
Gwirioneddol
£000

2020-21

Alldro
Gwirioneddol i’r
Alldro Amcanol
%

Amcangyfrif
Gwreiddiol
£000

Gwariant
Addysg
Gofal Cymdeithasol
Priffyrdd a Chludiant
Tai – Cronfa Gyffredinol
Diwylliant a Gwasanaethau
Cysylltiedig
Cynllunio a Datblygu
Amgylcheddol
Corfforaethol
Tai – Cyfrif Refeniw Tai
21ain Ganrif:
Band A
Band B

Cyfanswm Gwariant

3,094
913
9,533
2,326
1,089

3,127
113
7,593
2,238
1,024

101%
12%
80%
96%
94%

3,387
1,491
4,336
955
1,483

6,474
6,936
9,195

3,868
4,817
2,652

9,823
1,237

10,065

9,527

60%
69%
29%
95%

6,818
4,295

4,028
3,153

59%
73%

62
20,223

60,738

42,140

69%

71,266

6,235
22,034
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Ariannu
Benthyca
Grantiau Cyfalaf a Chyfraniadau
Derbyniadau Cyfalaf a Chronfa
Gyfalaf
Cronfeydd wedi eu clustnodi
Cyfanswm Ariannu

17,354
26,772
9,865
6,747

10,255
20,868
6,837
4,180

26,136
32,798
8,923
3,409

60,738

42,140

71,266

Cymeradwywyd y rhaglen fuddsoddi cyfalaf wreiddiol ar gyfer 2020-21 a’r rhaglen
ddangosol ar gyfer 2021-22 i 2023-24 gan y Cyngor ar 27 Chwefror 2020. Bydd pob
prosiect cyfalaf yn cael ei adolygu i asesu ei gostau a’i gynnydd presennol yn ogystal
â chanfod effaith Covid-19. Caiff y rhaglen gymeradwy ei diwygio i adlewyrchu’r
newidiadau canlynol:






Lle nad yw prosiectau yn 2019-20 wedi eu cwblhau erbyn 31 Mawrth 2020, gellir
trosglwyddo’r adnodd i 2020-21;
Cymeradwyo a diwygio tybiaethau’r grant cyfalaf a wnaed yn ystod cylch y gyllideb;
Ailamseru ac ailbroffilio gwariant ar rai prosiectau;
Dileu prosiectau nad oes eu hangen mwyach; a
Cynnwys prosiectau cyfalaf newydd a gymeradwywyd drwy broses y Cynnig
Cyfalaf.
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Trawsnewid: Technoleg; Diwylliant a Pherthynas
Mae’r Rhaglen Drawsnewid yn torri ar draws y sefydliad cyfan ac mae’n allweddol i
foderneiddio’r ffordd y mae’r Cyngor yn gweithredu.
Mae adroddiadau blynyddoedd blaenorol wedi tynnu sylw at yr angen i gyflymu’r
broses o newid a gwella llywodraethu a rheoli prosiect y broses. Ar ddechrau 2019,
edrychodd y Bwrdd ar ei effeithiolrwydd ei hun, gan ddefnyddio’r canlyniadau i
ganolbwyntio ar feysydd lle roedd yn teimlo bod angen gwneud mwy o waith. Mae’r
Bwrdd yn cael ei gefnogi gan Fwrdd Cydgysylltu sy’n fwy gweithredol, yn ymdrin â
materion o ddydd i ddydd, yn rheoli risg ac yn tynnu sylw at faterion lle mae angen
barn fwy strategol.
Mae’r ymateb i COVID-19 a’r adferiad wedi bod yn ddigynsail ac mae’n anodd
gorfesur ei effaith. Cafodd yr argyfwng effaith ar ddiwedd blwyddyn 2019-20 ac
mae’n amlwg bod y gwaith a wnaethom ar drawsnewid hyd at y pwynt hwnnw wedi
bod yn amhrisiadwy o ran cadw cymunedau’n ddiogel a chynnal gwasanaethau.
Mae’r newidiadau yr ydym wedi eu gwneud i wasanaethau a dulliau cyfathrebu o
ganlyniad i COVID-19 yn gyfle gwerthfawr i ddysgu sut i drawsnewid gwasanaethau
yn llwyddiannus yn y dyfodol. Y tu hwnt i’r tymor byr, ein hamcan yw datblygu
sefydliad cadarn, cynaliadwy, diogel, modern ac effeithlon, sy’n ymwybodol o heriau
yn y dyfodol ac yn meddu ar y gallu i ymateb yn unol â hynny. Mae’r paragraffau
canlynol yn crynhoi’r gwaith trawsnewid yn 2019-20.
Rydym wedi gwneud sylwadau ar yr Her Cymheiriaid Corfforaethol yn yr adran
Llywodraethu. Mae hyn yn berthnasol i drawsnewid gan fod rhan o gylch gwaith yr
Her yn edrych ar ‘beth mae trawsnewid yn ei olygu i berthynas y cyngor â’r dinesydd,
partneriaid a staff’. Mae cyfathrebu, er nad yw’n thema ar wahân, yn tueddu i
ymddangos mewn Heriau Cymheiriaid ac rydym hefyd wedi gwneud sylwadau ar yr
Her Cymheiriaid Cyfathrebu.
Sefydlwyd Tîm Trawsnewid pwrpasol yn barhaol o fis Medi 2019 gan greu capasiti
ychwanegol a symleiddio strwythurau rheoli. Bu’r tîm newydd yn canolbwyntio ar
gynorthwyo mentrau newid mawr a rhoi’r offer i reolwyr i drawsnewid eu meysydd
gwasanaeth.

Thema Trawsnewid: Technoleg.
Mae’r meysydd y gweithiwyd arnynt drwy gydol y flwyddyn yn cynnwys:


Ail-lunio prosesau busnes – dadansoddi prosesau busnes a’u gwneud yn fwy
effeithlon. Mae prosiectau’n cynnwys recriwtio di-bapur, tipio anghyfreithlon,
ceir a adawyd, Cynllunio (sy’n gysylltiedig â defnyddio dogfennau electronig)
ac amrywiaeth o wasanaethau amddiffyn y cyhoedd. Gan y bydd llawer o
brosesau fydd wedi cael eu hailgynllunio yn gofyn am systemau TG newydd
ar gyfer hunan-wasanaeth cwsmeriaid neu i ddefnyddio dulliau digidol o
gyfathrebu, bydd hyn yn gymorth i flaenoriaethu buddsoddiad mewn TG.



Cafodd prosiect y System Rheoli Ariannol a Rheoli Gwybodaeth ei ddatblygu
drwy gydol y flwyddyn ond gohiriwyd y gweithredu terfynol oherwydd COVID19. Bydd y system newydd yn disodli nifer o systemau TG oedd ar wahân o’r
blaen yn ogystal â systemau â llaw. Hefyd, symudwyd ymlaen gyda Rheoli
Dogfennau’n Electronig, ac er nad yw wedi’i gweithredu’n llawn, mae system
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blwch post digidol bellach yn ei lle o ganlyniad i’r ymateb i COVID-19. Mae’r
ddwy system yma yn sail i systemau eraill sy’n wynebu cwsmeriaid a byddant
yn cael effaith drawsnewidiol pan gânt eu gweithredu’n llawn.


Mae cynlluniau i weithredu ceisiadau a phenderfyniadau cynllunio cwbl
electronig wedi gwneud cynnydd er bod peth gwaith i’w wneud o hyd. Mae’r
gwaith hwn wedi rhoi prawf ar ein gallu i alluogi gweithwyr i ymgymryd â
gwaith "trwm o ran data" mewn cymunedau.



Parhau i Weithio’n Ddoethach a rhesymoli swyddfeydd. Cafodd rhannau eraill
o Neuadd y Sir a Depo Thornton eu trosi i Weithio Doethach yn ystod y
flwyddyn, gan alluogi Amddiffyn y Cyhoedd i adael y Gelli Geirios. Rydym
wedi cael gwared ar adeiladau gweinyddol, neu wedi eu datgan yn rhai dros
ben, gan gynnwys Neuadd y Dref Aberdaugleddau a Thŷ Haverfordia ac wedi
symud ymlaen i wacáu y Gelli Geirios. Mae ein buddsoddiad mewn technoleg
wedi galluogi’r sefydliad i gael mwy na 750 o staff yn gweithio’n hyblyg i gadw
gwasanaethau hanfodol yn rhedeg. Nid yw hyn yn ymwneud ag offer TG yn
unig; mae newid mewn diwylliant ac ymddygiad wedi ein galluogi fel sefydliad
i elwa o’r datblygiadau mewn TG a gwneud gwell defnydd hyblyg o’n hystâd.



Cyfathrebu mwy effeithiol o fewn Trawsnewid. Mae hyn yn cefnogi newid
diwylliannol ac yn codi proffil y rhaglen ei hun. Cryfhawyd y dull hwn mewn
strategaeth gyfathrebu; Sgyrsiau Newydd. Diben hon oedd ehangu deialog ar
draws y sefydliad a gweithio gyda’r rhai oedd yn ewyllysgar; gan nodi ein
sbardunau ar gyfer newid.


Cynhyrchwyd cyfres o gylchlythyrau cyflogeion misol drwy gydol 2019-20
ochr yn ochr ag adran benodol o’n mewnrwyd.



Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau "caffi sgwrsio" ar thema agored gan
gynnwys yn Depo Thornton. Hyrwyddodd y rhain ddeialog ynghylch newid
mawr mewn gwasanaethau, er enghraifft FiMS a newidiadau i gasglu
gwastraff.



Cymorth i adrannau eraill o fewn y Cyngor a oedd yn cynyddu eu
gweithgarwch marchnata a chyfathrebu, megis adfywio.

Thema Trawsnewid: Diwylliant
Un o’r datblygiadau mwyaf arwyddocaol ar gyfer y thema hon oedd mabwysiadu
safonau ymddygiad newydd ar gyfer y sefydliad, yn dwyn i ben waith ymgysylltu a
datblygu dwy flynedd. Y math o ddiwylliant sefydliadol yr hoffem ei feithrin yw un o
Bwrpas, Dysgu a Chanlyniadau.
Cynhaliwyd cyfres o seminarau a digwyddiadau ymgysylltu ar y safonau ymddygiad
newydd, sy’n sail i ddiwylliant y sefydliad. Datblygwyd y rhain ar gyfer aelodau
etholedig, uwch arweinwyr, rheolwyr a gweithwyr. Er enghraifft, ar gyfer y math o
ddiwylliant ynghylch canlyniadau, y safonau ymddygiad a ddisgwyliwn ar gyfer
gwahanol adrannau o fewn y sefydliad yw:


Aelodau Etholedig: Ceisio cael y canlyniadau gwerth gorau i bobl Sir Benfro.
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Uwch Arweinwyr: Gosod esiampl ac ysbrydoli’r rhai o’u cwmpas i gyflawni ac
ymdrechu i sicrhau’r perfformiad gorau.



Rheolwyr: Gosod heriau cadarnhaol a nodau cyraeddadwy, realistig a chyfleu
blaenoriaethau clir yr un pryd.



Cyflogeion: Dangos cyfranogiad rhagweithiol a chynhyrchiol wrth gyflawni
nodau’r unigolyn, y tîm a’r adran.

Mae meysydd gwaith eraill sy’n gysylltiedig â thema diwylliant yn cynnwys y cyngor
yn mabwysiadu dull mwy masnachol er mwyn lleihau’r risg y bydd gostyngiadau yng
ngrant y llywodraeth yn effeithio ar wasanaethau. Diweddarwyd y cyfeiriadur ffioedd
a thaliadau; adolygu ffioedd a thaliadau gyda’r nod o adennill costau’n llawn lle bo
modd a lle bo’n briodol oedd un o’r prosiectau mawr cyntaf a gwblhawyd yn ein
prosiect trawsnewid. Gwnaethom hefyd y gwaith sylfaenol ar gyfer y cynllun peilot
Cymorth Cartref a Mwy, gwasanaeth y telir amdano, sy’n cefnogi pobl yn y gymuned
drwy wasanaethau fel glanhau, newid gwely, golchi dillad, smwddio, mynd â chŵn
am dro a siopa.

Thema Trawsnewid: Perthynas
Mae gwaith o dan y thema hon yn ymdrin â’r ffordd yr ydym yn newid ein perthynas
â chymunedau fel ein bod yn chwarae rôl alluogi a bod cymunedau lleol eu hunain
yn dod yn fwy hunanddibynnol. Mae hyn yn cysylltu’n gryf hefyd â’n gwaith ar atal ar
gyfer y gwasanaethau cymdeithasol.
Fe wnaethom barhau i weithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned ar strwythur
fforwm cynrychioliadol rhwng y sector a’r cyngor. Daliasom hefyd i weithio gyda
sefydliadau cymunedol ar ddatblygu canolfannau cymunedol newydd lle gallwn
gydleoli gwasanaethau, er enghraifft yn Neyland lle y llwyddasom, drwy wneud
cyfraniad ariannol ar gyfer gofod ychwanegol, i gynorthwyo Cwmni Buddiannau
Canolfan Gymunedol Neyland i gwblhau’r prosiect yn sylweddol. Mae cysylltiad cryf
â gwaith datblygu economaidd yn hyn o beth (er enghraifft datblygiad Cei De
Penfro).
Un o’r prif fecanweithiau yr ydym yn eu defnyddio i ariannu prosiectau i dreialu
dulliau newydd yw Grant Gwella Sir Benfro. Ariennir y grant hwn o bremiwm y Dreth
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Gyngor ar ail gartrefi a’r Premiwm ar Gartrefi Gwag Hirdymor a gyflwynwyd yn 201920. Dosberthir hanner yr arian ychwanegol a godir, oddeutu £1.1 miliwn y flwyddyn,
drwy Grant Gwella Sir Benfro. Adolygwyd y mecanweithiau ariannu, sy’n adlewyrchu
nifer yr ail gartrefi ym mhob tref neu ardal gymunedol, yn 2018-19. Cynhaliwyd
adolygiad pellach o’r ffordd y mae’r cyllid yn gweithio yn 2019, gan arwain at
ganolbwyntio mwy ar gynorthwyo cynghorau tref a chymuned a mudiadau gwirfoddol
i wneud ceisiadau am gyllid ac uno dyraniadau cymunedol llai gyda’i gilydd i
symleiddio gweinyddiaeth a’i gwneud yn fwy deniadol i sefydliadau o’r ardaloedd hyn
wneud cais am arian prosiect. Gwnaeth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn
Penderfynu argymhellion i’r Cabinet, a ystyriwyd ym mis Chwefror 2020 ar ba mor
aml y dylid adolygu’r cynllun a faint o arian oedd i gael ei wario ar weinyddu.
Mae grantiau gwella Sir Benfro gwerth cyfanswm o £0.967 miliwn wedi’u
cymeradwyo yn ystod 2019-20, gwariwyd cyfanswm o £0.306 miliwn (y
cymeradwywyd peth ohono mewn blynyddoedd blaenorol). Roedd prosiectau a
ariannwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys gwelliannau i gyfleusterau cymunedol a
chlybiau chwaraeon, a gwella lleoedd chwarae.
Edrych i’r dyfodol
Mae COVID-19 yn ein gorfodi i newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau.
Wrth wneud hynny, yr ydym wedi cyflymu rhai o’r newidiadau yr oeddem eisoes yn
eu gwneud, yn enwedig gwneud dulliau cyfathrebu digidol yn rhai arferol ar gyfer
rhyngweithio â chwsmeriaid. Bydd y gell ddysgu sefydliadol, a gafodd ei chreu
gennym i ddysgu oddi wrth y newidiadau yr ydym wedi eu gwneud i wasanaethau ac
i’w gwerthuso, yn gymorth i siapio’r dyfodol. Esiampl yw’r ganolfan gymunedol, a
sefydlwyd mewn ymateb i COVID-19, sydd â’r potensial i fod yn fodel ar gyfer y
ffordd yr ydym yn trawsnewid ein perthynas â chymunedau.
Rydym wedi buddsoddi yn ein capasiti TGCh a byddwn yn cwblhau nifer o
brosiectau TG sylweddol fel FiMS, rheoli dogfennau electronig yn ogystal ag
uwchraddio systemau sy’n wynebu cwsmeriaid ar gyfer tai a gofal cymdeithasol.
Bydd y systemau hyn yn galluogi’r Cyngor i fod yn ddigidol yn ddiofyn.
Byddwn yn parhau i sefydlu’r safonau ymddygiad newydd ar draws y sefydliad, gan
sicrhau bod ein diwylliant sefydliadol yn cyd-fynd â dysgu, pwrpas a chanlyniadau.
Bydd hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa gryfach o lawer i addasu i newid yn y dyfodol,
gan gynnwys y posibilrwydd gwirioneddol o lai o adnoddau mewn termau real.
Byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn cymunedau drwy Grant Gwella Sir Benfro, gan
roi mwy o gapasiti i gymunedau gyflawni’r blaenoriaethau y maent yn eu nodi.
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Parhau i wella canlyniadau addysg fel bod pob plentyn yn
cyflawni ac yn cyfrannu mwy nag yr oedd yn credu
fyddai’n bosibl.
Mae addysg wedi bod yn un o’r Amcanion Gwella ar hyd yr amser. Mae’r fframwaith
strategol ar gyfer y gwaith hwn wedi’i hen sefydlu a nodwyd pum amcan hirdymor
gennym i sicrhau bod yna ffocws parhaus ar welliant yn y deilliannau i ddysgwyr Sir
Benfro. Ein huchelgais yw i’r canlyniadau addysg fod y gorau yng Nghymru a
chyfateb i rai o’r awdurdodau mwyaf llwyddiannus yn Lloegr sydd â phroffiliau
economaidd-gymdeithasol tebyg.
Mae addysg yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r holl nodau o fewn Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol, ac yn arbennig, ein huchelgeisiau hirdymor ar gyfer Ffyniant
economaidd. Gwasanaethau addysg yw’r un eitem gwariant fwyaf ac maent hefyd yn
un o’r enghreifftiau mwyaf clir o wasanaeth cyngor sy’n buddsoddi yn y dyfodol.
Mae adroddiadau blaenorol Adolygu Gwella wedi nodi, er bod llawer o’r ysgolion yr
ydym wedi canolbwyntio ar eu cynorthwyo wedi gwella, nad yw’r ysgolion gyda’i
gilydd, hyd yma, yn perfformio ar y lefel y byddech yn disgwyl o ystyried lefel
amddifadedd Sir Benfro. Ein bwriad o hyd yw gwneud ysgolion yn sefydliadau sy’n
eu gwella’u hunain gan mai dyma’r ffordd fwyaf effeithiol o wneud newid cynaliadwy.
Rhoddwyd y dyfarniad proffil uchaf ynghylch a ydym yn cyflawni ein hamcan lles
addysg, gan gynnwys a yw lefelau cyrhaeddiad yn cynyddu, gan Estyn, drwy eu
harolygiad ym mis Rhagfyr 2019. Rhestrodd adroddiad Estyn rai agweddau
cadarnhaol, ond canfu hefyd fod ein gwasanaethau addysg yn peri pryder sylweddol
a bod angen gweithgarwch i ddilyn. Ceir linc i’r adroddiad isod;
https://www.estyn.gov.wales/system/files/202008/Pembrokeshire%2520County%2520Council%2520-%2520final.pdf
O ran cryfderau, cydnabu Estyn fod cyfeiriad strategol cryf a bod tanberfformio wedi
cael sylw cadarn. Fodd bynnag, nododd Estyn nad yw hyn bob amser wedi cael yr
effaith a ddymunid ar ganlyniadau. Mae pryderon Estyn yn ymwneud â chysondeb
gwelliant, yn hytrach nag a ydym wedi nodi a dilyn y camau gweithredu cywir. Mae
barn Estyn yn gyson â ffynonellau gwybodaeth eraill. Canfu lefelau cyrhaeddiad (a
adroddwyd i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Ysgolion a Dysgu ym mis Tachwedd
2019) lai o agweddau o gryfder a mwy o agweddau oedd angen eu gwella
ymhellach.
Trafodwyd adroddiad Estyn yn y Cyngor ym mis Chwefror 2020. Ystyriodd y
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Ysgolion a Dysgu y Cynllun Gweithredu a
gynhyrchwyd gennym mewn ymateb i adroddiad Estyn a’i bedwar argymhelliad.
Bydd y Cynllun yn eitem sefydlog ar agendâu Pwyllgorau yn y dyfodol.
Mae’r Cynllun Gweithredu yn dibynnu ar gamau yn cael eu cymryd gan ystod eang o
swyddogion a rhanddeiliaid, gan gynnwys Cynghorwyr Her ac felly ERW, y
Consortiwm Gwella Addysg sy’n cwmpasu Sir Benfro a phum Cyngor arall yn y
gorllewin a’r canolbarth. Yn ystod 2019-20 daeth yn amlwg na all model presennol
ERW barhau gan fod un o aelodau’r consortiwm eisoes wedi gadael, a bod
awdurdodau eraill wedi rhoi rhybudd y byddant yn gadael ar ddiwedd 2020-21.
Byddwn yn gweithio gydag awdurdodau eraill ar y strwythur fydd yn ei olynu; mae’n
debygol mai Cyd-bwyllgor Corfforaethol fydd hwn.
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Fe wnaethom gymryd amrywiaeth o gamau i sicrhau iechyd emosiynol. Rydym wedi
cryfhau’r gefnogaeth i ddisgyblion ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol. Rydym
wedi cyflwyno’r ‘Pecyn Cymorth Iechyd a Lles’ i staff mewn ysgolion ac wedi symud
ffocws y gweithgarwch i agenda lles. Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid bellach yn cynnig
y rhaglen ‘Yn ôl ar y Trywydd Iawn’ i blant ym Mlwyddyn 7 sy’n ei chael hi’n anodd
trosglwyddo’n llwyddiannus i’r ysgol uwchradd. Rydym wedi agor canolfan galw
heibio ar gyfer ieuenctid yn Hwlffordd mewn ymateb i broblemau ymddygiad
gwrthgymdeithasol diweddar.
Mae £100 mil ychwanegol wedi’i ddarparu ar gyfer ysgolion i ganolbwyntio ar
gyflawniad plant sy’n derbyn cinio am ddim ym mlwyddyn academaidd 2019/20.
Mae ysgolion uwchradd yn cynnig clwb ‘ar ôl ysgol’ un diwrnod yr wythnos, sy’n
cynnwys gweithgarwch chwaraeon heb fod yn ffurfiol, ac yn ariannu darpariaeth yr
Urdd a gwaith ieuenctid yn Ysgol y Preseli.
Mae prosiect Cynnydd yn parhau i gynnig cymorth i’r rhai sydd fwyaf tebygol o
ymddieithrio gyda thros 400 o ddysgwyr yn manteisio ar y ddarpariaeth, ac roedd 93
ohonynt, o ganlyniad, mewn llai o berygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na
hyfforddiant (NEET). Yn gyffredinol, mae cyfran y bobl ifanc NEET yn parhau i fod yn
is na Chyfartaledd Cymru.
Rydym wedi parhau â’n rhaglen adeiladu Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Mae’r set
gyntaf o brosiectau wedi’i chwblhau i raddau helaeth (er bod Ysgol Waldo Williams
wedi’i hychwanegu at hyn) ac mae’r rhaglen wedi dechrau gweithio ar brosiectau a
ariennir o’n rhaglen Band B gwerth £106.4 miliwn.


Mae Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd bellach yn gweithredu o un
safle, gan ddod â manteision addysgol sylweddol, o ganlyniad i osod
ystafelloedd dosbarth symudol ychwanegol yn eu lle ar hen safle Taskers.
Mae gwaith wedi dechrau ar ddymchwel hen ysgol Syr Thomas Picton ac ar
sefydlu mynediad newydd i’r briffordd. Mae’r Cabinet wedi cytuno i adeiladu
gwell cyfleusterau chwaraeon ar y safle, penderfyniad a fydd yn datblygu’r
Strategaeth Hamdden ac yn darparu cyfleusterau chwaraeon ardderchog yn
yr ysgol. Er bod COVID-19 yn peri ansicrwydd ychwanegol, mae’r prosiect yn
dal i fynd rhagddo.



Penderfynodd y Cyngor gau’r Chweched Dosbarth yn Ysgol Aberdaugleddau
ym mis Gorffennaf 2020. Caiff cynigion eu llunio ar gyfer y posibilrwydd o godi
adeiladau newydd yn yr ysgol gan fod y rhai presennol mewn cyflwr llawer
gwaeth nag y disgwylid.



Nid yw elfennau eraill o’r rhaglen Band B, fel yr Uned Cyfeirio Disgyblion a’r
UCD ynghyd ag Ysgol Arbennig, wedi datblygu’n sylweddol, ac mae’n
debygol y bydd yn rhaid inni ailymweld â chwmpas rhai o’r prosiectau hyn er
mwyn cadw o fewn cyllideb Band B.



Wrth feddwl am rowndiau ariannu yn y dyfodol, mae’r Cabinet yn ystyried yr
achos dros ymrwymo i Gytundeb Partneriaeth Strategol gyda Chwmni
Partneriaeth Addysg Gymraeg. Byddai hyn o bosibl yn cynnig mwy o
hyblygrwydd ar gyfer ariannu a sicrwydd ar gyfer y dyfodol yn erbyn unrhyw
newidiadau posibl yn nulliau Llywodraeth Cymru o gyllido prosiectau Band C
Ysgolion yr 21ain Ganrif.
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Edrych i’r dyfodol
Yn y tymor byr, o ran addysg, rhaid inni ganolbwyntio ar blant yn dychwelyd i’r ysgol.
Bydd y myfyrwyr hynny sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim, sy’n agored i
niwed, neu sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, wedi wynebu heriau ychwanegol i
ddatblygu eu haddysg yn ystod y cyfnod clo. Bydd ymaddasu llwyddiannus i’r
"normal newydd" yn hanfodol i gyflawni Cynllun Gweithredu Estyn sy’n cael ei fonitro
gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Ysgolion a Dysgu.
Cyhoeddwyd Adroddiad Arolygu Estyn wrth i’r Adolygiad o’r Her Cymheiriaid
Corfforaethol gael ei gynnal. Roedd y Tîm Cymheiriaid, wrth nodi’r pwysigrwydd yr
ydym yn ei roi ar Addysg, yn cynnwys argymhelliad ar symud cynllun gweithredu
Estyn yn ei flaen gan bwysleisio pwysigrwydd y gwaith hwn.
Mewn ymateb i farn Estyn nad oedd digon o adnoddau wedi’u buddsoddi i wella
addysgu ac arweinyddiaeth ysgolion, mae cyllideb 2020-21 yn cynnwys £1 filiwn i
wella addysgu ac arweinyddiaeth mewn ysgolion.
Rydym yn datblygu strategaeth Addysg newydd gyda’r weledigaeth o wneud sir
Benfro yn lle gwych i ddysgu byw a thyfu. Mae’r strategaeth yn pwysleisio mynd i’r
afael ag anghydraddoldeb o ran cyflawniad, cyfranogiad a dilyniant tra’n cofnodi
lleisiau plant a phobl ifanc i fod yn sail i ddatblygiad gwasanaethau. Byddwn yn
parhau i fuddsoddi symiau sylweddol o arian mewn adeiladau ysgolion fel eu bod yn
addas ar gyfer y dyfodol.
Oherwydd newidiadau yn y ffordd y mae mesurau cyrhaeddiad addysg yn gweithio,
byddwn yn parhau i weithio gydag Ysgolion ac Uwch Arweinwyr i sicrhau eu bod yn
deall goblygiadau’r gyfres newydd o fesurau gan Lywodraeth Cymru, pan gyhoeddir
canllawiau newydd.
Mesur Llwyddiant
EDU002i Canran yr
holl ddisgyblion (gan
gynnwys y rhai yng
ngofal yr ALl) yn
unrhyw ysgol a
gynhelir gan yr
awdurdod lleol, sy’n 15
oed ers y 31 Awst
blaenorol, sy’n gadael
addysg orfodol,
hyfforddiant neu
ddysgu seiliedig ar
waith heb gymhwyster
allanol cymeradwy
EDU006ii Canran y
disgyblion a aseswyd,
mewn ysgolion a
gynhelir gan yr
awdurdod lleol, sy’n
derbyn Asesiad
Athrawon mewn
Cymraeg (iaith gyntaf)

18/19
Gwirioneddol
0.6

18/19
Cymru
-

19/20
Targed
0.0

19/20
Gwirioneddol
0.9

19/20
Cymru
-

DOP


ChRT
T;M;L
-

Ni allai tiwtoriaid cwricwlwm amgen Cynnydd ESF roi cymwysterau i nifer
fechan o ddysgwyr oherwydd: 1. Methu â chael mynediad at y disgybl i
gyflwyno’r cymhwyster, 2. Y disgybl yn gwrthod ymgysylltu, 3. Heb ei hysbysu
am y disgybl gan yr ysgol.

11.8

-

13

11.9

-



Mae’r canlyniadau’n adlewyrchu disgyblion sy’n dewis tynnu allan o addysg
Gyfrwng Cymraeg yn ystod Cyfnod Allweddol 3.
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Mesur Llwyddiant
ar ddiwedd Cyfnod
Allweddol 3
EDU015 a) Canran y
datganiadau terfynol o
angen addysgol
arbennig (AAA) a
gyhoeddwyd o fewn 26
wythnos, yn cynnwys
eithriadau
b) ac eithrio eithriadau
PAM007 Canran
presenoldeb disgyblion
yn yr ysgolion cynradd
PAM008 Canran
presenoldeb disgyblion
yn yr ysgolion
uwchradd

18/19
Gwirioneddol

18/19
Cymru

19/20
Targed

19/20
Gwirioneddol

19/20
Cymru

DOP

ChRT
T;M;L


100
94.4
97.8

100
100
Cyhoeddwyd 2 ddatganiad o anghenion addysg arbennig dros y cyfnod o 26
wythnos. Yn y ddau achos, cofnodwyd eithriadau oherwydd i adroddiadau gael
eu cyflwyno’n hwyr gan asiantaethau allanol, oedd yn gohirio’r broses o wneud
penderfyniadau ac yn lleihau’r amser a neilltuwyd ar gyfer ysgrifennu’r
datganiad arfaethedig ac i’r rhieni/gweithwyr proffesiynol ystyried a chysylltu lle
roedd angen ynghylch y ddogfen arfaethedig. Mae’r canlyniad hwn yn
ymwneud â’r cyfnod Ionawr - Rhagfyr 2019.
T
95.3
94.6
95
94.8

Gwelliant o flwyddyn i flwyddyn, a gosodwyd yn 4ydd yng Nghymru.
93.8
94.0
93.9
93.8
93.7


M

Roedd presenoldeb cyffredinol ysgolion uwchradd ar gyfartaledd Cymru ac
mae’n dangos taith o welliant o safle o 21ain yn 2015/6 i gydradd 12fed yn 2019.

PAM032 Sgôr 9 wedi’i
chapio ar gyfer
disgyblion ym
mlwyddyn 11
PAM046 Canran y rhai
sy’n gadael blwyddyn
11 y gwyddys nad
ydynt mewn addysg,
hyfforddiant na
chyflogaeth (NEET)

377
350
336
336
Oherwydd y ffordd y cyfrifir y mesur hwn, ni ellir gwneud cymariaethau
hanesyddol.

SE14 Bwlch pwyntiau
canran rhwng
cyrhaeddiad myfyrwyr
sy’n gymwys i gael
prydau ysgol am ddim
(PSM) a’r rhai nad
ydynt, yn y Cyfnod
Sylfaen (CS); CA2;
CA3 a CA4 (Trothwy
Lefel 2 yn cynnwys
Cymraeg/Saesneg a
Mathemateg)
EDU018 Canran y
disgyblion sy’n
dechrau’r hyn sy’n
cyfateb i 2 Safon Uwch
a enillodd 3 gradd A*C

10
18
22
14
14
17
18
20
16
28
32
32
35
36
Gwelliant bychan o flwyddyn i flwyddyn, ond mae’r bwlch mewn cyrhaeddiad
rhwng y bobl ifanc hynny sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim a’r rhai nad
ydynt yn fwy yn Sir Benfro nag ar draws Cymru yn ei chyfanrwydd.

1.5

1.6

1.5

1.6

1.8



M

M

Roedd 18 allan o’r 1,101 o ymadawyr blwyddyn 11 yn 2019 yn NEET.
Cyfartaledd Cymru oedd 1.8%.
Dim yn cael ei fesur mwyach. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn hysbysu
ALlau i beidio â choladu data ysgolion i lefel ALl.

59
57.9
58.5
Gosodwyd yn 13eg yng Nghymru.

57.2

58.4



M
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Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar atal: cynorthwyo
pobl i gadw rheolaeth dros eu bywydau eu hunain yn
hytrach na dod yn ddibynnol ar wasanaethau
cymdeithasol.
Mae’r newidiadau yr ydym yn eu gwneud i ofal cymdeithasol yn dod yng nghyddestun Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a’i phwyslais ar atal a
chwyddo lleisiau defnyddwyr. Mae ein gwaith ar leihau dibyniaeth ar wasanaethau
cymdeithasol hefyd yn gorgyffwrdd â chamau gweithredu ym maes Trawsnewid:
Perthynas.
Dim ond rhan o’r agenda iechyd a lles ehangach yw gofal cymdeithasol. Bydd llawer
o wasanaethau’r Cyngor yn cyfrannu at hyn ac at atal neu ohirio’r angen i ddefnyddio
gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys annog pobl i fod yn fwy
egnïol yn gorfforol, er enghraifft, drwy ddefnyddio canolfannau hamdden neu ddewis
ffyrdd mwy egnïol o deithio.
Mae ein gwaith hefyd yng nghyd-destun Rhaglen Weinyddu’r Cabinet a’r
blaenoriaethau y mae’n eu gosod ar gyfer buddsoddi a gwella gofal cymdeithasol, er
enghraifft, edrych i mewn i’r achos dros ddod â rhai gwasanaethau allanol yn ôl i
mewn.
Rydym wedi parhau i gymryd camau i symud ein dull o weithredu o driniaeth i atal.
Fe wnaethom sicrhau cyllid LEADER, ynghyd â pheth arian rhanbarthol, i gefnogi’r
gwaith o ddatblygu rhaglen Catalydd cymunedol lleol, a ddechreuodd yn ystod
hydref 2019. Mae’r Catalydd yn gwneud cysylltiadau ac yn datblygu seilwaith
cymorth. Sicrhawyd cyllid am ddwy flynedd ar gyfer dwy swydd gweithwyr
cymdeithasol ym meddygfeydd meddygon teulu. Rhan o’r agenda atal yw cynyddu
nifer y darparwyr bychan iawn, neu’r micro-ddarparwyr, a gweithiwyd gyda PLANED
i roi cyhoeddusrwydd i’r cymorth sydd ar gael,
https://www.planed.org.uk/news/2019/11/13/4246/ Rydym yn gweithio gyda PAVS i
gynyddu nifer y defnyddwyr gwasanaeth sy’n rheoli eu gofal drwy Daliadau
Uniongyrchol ac mae Swyddog Datblygu wedi’i benodi gan PAVS.
Mae gwaith atal yn y gwasanaethau Cymdeithasol i Blant yn cynnwys y Tîm o
Amgylch y Teulu, sy’n cynnig ymyrraeth gynnar wedi’i thargedu a gwasanaeth
cymorth ataliol i blant a phobl ifanc 0-25 oed a’u teuluoedd - er enghraifft, darparodd
y tîm ystod eang o sesiynau rhianta yn y gymuned y llynedd, a fynychwyd gan
gyfanswm o 667 o unigolion. Mae gwaith arall yn cynnwys rôl Atal a Chymorth
Cynnar a ariennir ar y cyd. Mae gwaith arall ar y cyd ag Addysg yn cynnwys y Tîm o
amgylch y Rhiant, y Disgybl a’r Lleoliad. Mae hyn yn galluogi gweithwyr proffesiynol i
rannu arfer da a meysydd sy’n peri pryder a chynnig cymorth i’w gilydd yr un pryd.
Fe wnaethom barhau i ailfodelu gwasanaethau sy’n cefnogi pobl ag Anableddau
Dysgu. Penodwyd Swyddog Datblygu Llety â Chymorth gan ddefnyddio arian grant a
bydd ei swydd yn cynnwys datblygu cyfleoedd, o fewn rhaglenni adeiladu newydd y
Cyngor a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, ar gyfer unedau llety â chymorth
hunangynhwysol. Rydym hefyd wedi caffael eiddo addas ar y farchnad agored ar
gyfer llety â chymorth ac mae’r gwaith hwn yn mynd yn ei flaen. Rydym yn mynd ar
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drywydd prosiect addysg barhaus ynghyd â byw’n annibynnol, fel y gall pobl ifanc ag
anabledd dysgu aros yn eu hardal leol tra’n dilyn addysg bellach ac uwch mewn
coleg. Rydym wedi prynu eiddo yn ddiweddar ar gyfer elfen breswyl y prosiect hwn.
Fe wnaethom hefyd ddatblygu cyfleoedd dydd trawsnewidiol. Ym mis Mai 2019,
cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol gennym ar ddewisiadau ar gyfer model yn y
dyfodol. Cydgynhyrchwyd y dewisiadau yn y model ar ôl ymgynghori â defnyddwyr
a’r Fforwm Darparu Cyfleoedd Dydd. Mae’r modelau a awgrymir ill dau yn cynnwys
"canolbwynt" ac "adain" gyda’r prif wahaniaeth rhwng y ddau yn nifer y canolfannau.
Drwy gydol y broses hon rydym wedi manteisio ar gefnogaeth ymgynghorydd
annibynnol, ac argymhellodd ei adroddiad, a ystyriwyd gan bwyllgor Trosolwg a
Chraffu Gofal Cymdeithasol, ail gam i’r gwaith, gyda chynllun peilot wedi’i gydgynhyrchu i’w gynnal yn 2020-21. O ganlyniad i COVID-19, gohiriwyd y gwaith hwn.
Fodd bynnag, bydd yn ail-gychwyn, gan gynnwys y gwersi a ddysgwyd drwy gadw’r
gwasanaeth cyfleoedd dydd llai, fu’n rhedeg ers canol mis Mawrth 2020.
Rydym wedi datblygu ymhellach strategaethau rheoli galw i ddarparu gwasanaethau
canolradd a statudol cost effeithiol. Mae’r camau gweithredu’n cynnwys tynnu’r
gwaith o ddarparu’r gwasanaeth ailalluogi yn ôl i mewn, o’r 1af o Dachwedd 2019, a
chymhwyso meini prawf gwasanaeth yn fwy trylwyr. Mae hyn wedi bod yn effeithiol
ac mae nifer yr oedolion sy’n derbyn gwasanaethau gofal cartref statudol wedi bod
yn lleihau’n gyson dros y blynyddoedd. O ganlyniad i COVID-19, a’r angen i sicrhau
bod gwasanaethau’n wydn, mae nifer y defnyddwyr gwasanaeth wedi gostwng yn
sylweddol ymhellach yn ystod 2020-21.
Gwnaethom barhau i ddefnyddio technoleg a gwella systemau i leihau’r amser yr
ydym yn ei dreulio ar waith papur. Fe wnaethom newid strwythur ein tîm perfformiad
a chymorth busnes ac rydym wedi lleihau’r ôl-groniad o asesiadau ariannol ac wedi
gosod gweithdrefnau adfer dyledion newydd yn eu lle. Gwnaed gwelliannau
sylweddol o ran monitro taliadau uniongyrchol drwy ddefnyddio’r System Gofal yn
Gyntaf. Mae’r prosiect dibreswyl Gofal yn Gyntaf yn mynd rhagddo’n dda ac mae
cynllun MYND YN FYW bellach wedi cael ei ddatblygu. Fodd bynnag, bydd hyn yn
dibynnu ar weithredu’r system FiMS newydd. Yn ystod y flwyddyn nesaf, byddwn yn
dechrau gweithio ar uwchraddio’r system Gofal yn Gyntaf.
Fe wnaethom weithredu Gweithdrefnau Diogelu newydd Cymru a bwriadwn
integreiddio timau diogelu Plant ac Oedolion, fydd yn arwain at ymarfer mwy cyson a
chryfach, gan greu "un drws ffrynt" ar gyfer atgyfeiriadau ynghylch pobl sy’n agored i
niwed. Rydym wedi sefydlu’r dull Arwyddion Diogelwch yn ein gwaith a thros y
flwyddyn nesaf byddwn yn adolygu’r defnydd o’r model.
Fe wnaethom barhau i ddarparu gwasanaeth seibiant drwy Holly House a thrwy
ofalwyr maeth seibiant (ac rydym yn cydnabod bod prinder o’r rhain ar hyn o bryd).
Yr ydym yn parhau i gydweithio ag awdurdodau lleol eraill yn y rhanbarth, ar
ddatblygu cyfleuster preswyl rhanbarthol ar gyfer plant ag anghenion cymhleth. O
ganlyniad, byddwn yn cadw mwy o blant yn nes adref ac yn cynyddu’r gobaith y gall
y plant hynny ddychwelyd adref i ofal eu teuluoedd yn y tymor canol i’r tymor hir.
Rydym yn edrych ar amrywiaeth o fentrau eraill i recriwtio a chadw gofalwyr maeth,
gan y bydd hyn yn gwella sefydlogrwydd lleoliadau ac yn lleihau costau.
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Rydym yn parhau i ymgorffori dull sy’n seiliedig ar hawliau o ran y ffordd yr ydym yn
darparu gofal cymdeithasol, gan roi llais a dewisiadau gwybodus i deuluoedd (a
sicrhau bod eiriolaeth ar gael pan fo angen hyn) fel bod pobl yn cael rheolaeth dros
eu bywydau. Rydym wrthi’n datblygu siarter ar gyfer plant a phobl ifanc, yn ogystal â
theuluoedd, fydd yn egluro’r gwerthoedd y bydd staff yn eu dangos yn eu hymarfer.
Edrych i’r dyfodol
Mae gwasanaethau Gofal Cymdeithasol wedi parhau i weithredu drwy bandemig
COVID-19, gan weithio’n agos gyda chydweithwyr iechyd ac amddiffyn ein trigolion
mwyaf agored i niwed drwy gydol yr argyfwng. Un o’r datblygiadau mwyaf
arwyddocaol drwy gydol y cyfnod hwn fu’r ffordd yr ydym wedi gweithio gyda
chydweithwyr yn y trydydd sector a sefydliadau cymunedol i gadw pobl yn ddiogel a
darparu gwasanaethau i unigolion.
Mae’r ffordd hon o weithio – gan adeiladu ar sgiliau a chapasiti cymunedau - yn rhan
bwysig o ysbryd y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ac mae’n rhoi
profiad ymarferol inni o drawsnewid ar raddfa fawr o ran y ffordd yr ydym yn gweithio
a’n perthynas â chymunedau.
Yn ogystal â’r camau gweithredu yn y dyfodol a nodwyd gennym yn yr adran uchod
(megis cyfleoedd dydd neu ddatblygu cyfleusterau llety newydd) byddwn yn edrych i
mewn i fodel newydd o gymorth cymunedol, seiliedig ar lwyddiannau’r ganolfan
gymunedol, fydd yn gwella lles pawb ac yn eu cadw rhag gorfod defnyddio
gwasanaethau statudol gyhyd ag y bo modd.
Mesur Llwyddiant
SSWB18 Canran yr
ymholiadau amddiffyn
oedolion a gwblhawyd o
fewn cyfnodau statudol.
PAM025(SSWB19) Cyfradd
yr achosion o oedi cyn
trosglwyddo gofal (ar gyfer y
rhai 75+ oed) am resymau
gofal cymdeithasol fesul
1,000 o’r boblogaeth 75 oed
neu drosodd.
SSWB20a Canran yr
oedolion a gwblhaodd
gyfnod o ailalluogi ac sydd
â phecyn gofal a chymorth
llai, 6 mis yn ddiweddarach.
SSW20b Canran yr
oedolion a gwblhaodd
gyfnod o ailalluogi ac nad
oes ganddynt becyn gofal a
chymorth, 6 mis yn
ddiweddarach.
SSWB21 Hyd cyfartalog yr
amser y caiff pobl hŷn (65
oed neu drosodd) eu
cynorthwyo mewn cartrefi
gofal preswyl.

18/19
18/19
Gwirioneddol Cymru
90
80.5

19/20
Targed
80

19/20
19/20
Gwirioneddol Cymru
87.65

DO
P



Ch
RT
-

4.4

4.9

4

6.2



-

76.9

43.9

78

87.5



-

59.4

66.8

65

65.5



-

855

833

-

784



-
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Mesur Llwyddiant
SSWB22 Oedran cyfartalog
oedolion sy’n mynd i
gartrefi gofal preswyl.
SSWB23 Canran yr oedolion
sydd wedi cael cymorth gan
y gwasanaeth gwybodaeth,
cyngor a chymorth ac nad
ydynt wedi cysylltu â’r
gwasanaeth eto yn ystod y
flwyddyn.
PAM028(SSWB24) Canran
yr asesiadau a gwblhawyd
ar gyfer plant o fewn y
cyfnodau statudol.
SSWB25 Canran y plant
sy’n cael cymorth i barhau i
fyw o fewn eu teulu.
SSWB26 Canran y plant yn
derbyn gofal a ddychwelwyd
adref o ofal yn ystod y
flwyddyn.
SSWB27 Canran y plant a
ailgofrestrwyd ar Gofrestrau
Amddiffyn Plant (CPR).yr
awdurdodau lleol
SSWB28 Hyd cyfartalog yr
amser (diwrnodau) ar gyfer
pob plentyn a oedd ar y
CPR yn ystod y flwyddyn.
SSWB32 Canran y plant
sy’n derbyn gofal sydd wedi
symud ysgol unwaith neu
fwy o weithiau, yn ystod y
cyfnod neu gyfnodau o
dderbyn gofal, nad oeddent
o ganlyniad i drefniadau
pontio, yn y flwyddyn hyd at
31 Mawrth.
PAM029(SSWB33) Canran
y plant sy’n derbyn gofal ar
31 Mawrth sydd wedi bod
mewn tri lleoliad neu ragor
yn ystod y flwyddyn.

18/19
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-

-
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10
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-
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9.2

9

11.5



-
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Gwneud Sir Benfro yn gystadleuol, yn gynhyrchiol ac yn
ffyniannus yn economaidd, yn lle gwych i ymweld, byw a
gweithio.
Bydd gweithio i wneud Sir Benfro yn gystadleuol, yn gynhyrchiol ac yn ffyniannus yn
sail i les pawb sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â Sir Benfro. Mae’r cysylltiadau
rhwng ffyniant economaidd ac iechyd wedi’u dogfennu’n dda. Mae gwaith yn y maes
hwn yn brosiect tymor hirach a dim ond os bydd ein strategaethau’n gyson y gall fod
yn llwyddiannus.
Yn 2019-20 gwelwyd cynnydd sylweddol ar ddatblygiad economaidd Sir Benfro. Mae
hyn yn adeiladu ar argymhellion Her Cymheiriaid Adfywio Cymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru a gynhaliwyd ym Mehefin 2018, megis mynd i’r afael â materion capasiti.
Ar ddechrau’r flwyddyn, penodwyd Pennaeth newydd Datblygu Economaidd ac
Adfywio, gan greu capasiti ychwanegol i reoli rhaglenni a phrosiectau. Nodwyd
adnoddau ychwanegol ar gyfer adfywio o gronfa wrth gefn y Rhaglen Weinyddu yn y
flwyddyn hyd at fis Mawrth 2022. Rhan o’r dull newydd fu gwella’r broses o gyfleu ein
cynlluniau a’n huchelgais adfywio, gan feithrin hyder yn y bobl leol yn ogystal â
rhanddeiliaid eraill. Crëwyd adran bwrpasol ar ein gwefan o dan yr adran Trigolion /
Eich Cymuned ac mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y cynnydd diweddaraf, ar
gael ar y tudalennau hynny.
Gwnaed cynnydd sylweddol ar Fargen Dinas Bae Abertawe. Cafodd materion
llywodraethu eu datrys ac mae prosiectau allweddol, fydd o fudd i Sir Benfro yn y
tymor hir, yn symud ymlaen. Mae’r achos busnes dros Fenter Forol Doc Penfro
bellach wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Bydd
hyn yn arwain at ddatblygu gwelliannau i seilwaith y porthladd a chyfleusterau profi
ynni morol a chymorth ymchwil. Gallai’r prosiect gynhyrchu £73.5 miliwn y flwyddyn
ar gyfer economi Dinas-ranbarth Bae Abertawe a chreu mwy na 1,800 o swyddi yn y
15 mlynedd nesaf. Mae prosiectau eraill o fewn Bargen y Ddinas yn cynnwys y
prosiect Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer, sydd â’r potensial i leihau’r defnydd o ynni a
mynd i’r afael â thlodi tanwydd.
Fe wnaethom barhau i weithio gyda phartneriaid ochr yn ochr â phrosiectau ategol
sy’n archwilio potensial technoleg carbon isel a dim carbon. Mae Teyrnas Ynni
Aberdaugleddau yn astudiaeth gwerth £4 miliwn i’r potensial o gynhyrchu hydrogen
ar raddfa fawr yn Aberdaugleddau a’r cyffiniau. Mae Clwstwr Diwydiannol y Deorllewin ar raddfa ddaearyddol fwy, ac mae’n edrych ar y potensial ar gyfer
technolegau ynni gwyrdd newydd ac arloesol (gan gynnwys hydrogen a dal carbon)
ar gyfer defnyddwyr mawr ynni sydd yn y rhanbarth gan gynnwys cynhyrchwyr dur.
Un o effeithiau ymarferol Brexit, yn ogystal â bod yn gyfle sylweddol, yw’r cynnig gan
Lywodraeth y DU i ddatblygu Porthladdoedd Rhydd. Rydym yn cefnogi cais
Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau am statws Porthladd Rhydd, fydd yn adeiladu
ar ganlyniadau astudiaeth ddichonoldeb y mae’r Porthladd wedi ei chynnal. Ni
ddisgwylir penderfyniad gan Lywodraeth y DU tan ddiwedd 2021.
Gyda’i gilydd, mae gan y prosiectau hyn y potensial i osod Sir Benfro yng nghanol y
chwyldro ynni gwyrdd, gan ddod â manteision amgylcheddol enfawr yn ogystal â
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diogelu swyddi a sicrhau ffyniant y Sir yn y dyfodol. Mae’n enghraifft dda o ddatblygu
cynaliadwy, yn cyfrannu at nifer o’r nodau llesiant cenedlaethol, ond yn enwedig
Ffyniant a Gwytnwch.
Fe wnaethom barhau i ddatblygu prosiectau canol trefi ac adfywio. Er mwyn i’n
hadnoddau gael effaith ddigonol, rydym wedi canolbwyntio ar symud uwchgynlluniau
ymlaen y cytunwyd arnynt yn Hwlffordd a Phenfro.
Hwlffordd

Y Cei Gorllewinol. Cwblhawyd gwaith galluogi ar gyfer hen adeilad Ocky White yn
2019 ac mae prosiect cyffrous i adfywio hwn a’r amgylchfyd cyhoeddus cyfagos yn
cael ei ddatblygu. Wrth ymyl llyfrgell/oriel lwyddiannus Glan-yr-Afon, bydd y cynllun
yn allweddol i adfywiad y Dref. Nodwyd cyllideb o £6,287,168 ar gyfer y prosiect, y
bydd grant Llywodraeth Cymru yn talu oddeutu £2.3 miliwn ohono. Ym mis
Gorffennaf, cytunodd y Cabinet i wahodd tendrau ar gyfer gwaith ym mis Gorffennaf.
Castell Hwlffordd: Datblygwyd cynllun cyflawni prosiect i ddod â’r prosiect hwn yn
ei flaen yn raddol. Aflwyddiannus fu’r cais am grant a gyflwynwyd i Gronfa
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i ariannu cam cyntaf y rhaglen, er mwyn mynd i’r
afael â gwell cysylltedd rhwng y castell a’r dref. Rydym yn ystyried datblygu’r
prosiect mewn ffyrdd eraill ac mae gwaith ar Gynllun Rheoli Cadwraeth wedi
dechrau’n ddiweddar gyda’r nod o sicrhau caniatâd i gyflawni cam cyntaf y
weledigaeth ar gyfer y castell, tua dwy flynedd o waith cynllunio. Rydym yn
defnyddio cyllid grant ar gyfer gwelliannau tirlunio i derasau banc Deheuol y castell,
a adwaenir fel lleiniau bwrdais, sy’n wynebu maes parcio Llyn y Castell.
Prosiectau eraill yn Hwlffordd: Cwblhawyd Prosiect Treftadaeth y Treflun.
Sicrhawyd cyllid i weithredu prosiect Seilwaith Gwyrdd Hwlffordd. Plannwyd "wal
fyw" ac, ar ôl gosod pont newydd, crëwyd taith gerdded gylchol 2 cilometr, gan agor
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glan yr afon i gerddwyr a’i gwneud yn haws iddynt werthfawrogi bywyd gwyllt
Hwlffordd. Ymgymerwyd â gwaith atgyweirio brys yn Foley House er mwyn atal yr
adeilad rhag dirywio a’r cynllun o hyd yw gwerthu’r adeilad i berchnogion newydd
fydd mewn sefyllfa i’w gynnal. Rydym yn parhau i gefnogi prosiect Haverhub, er
enghraifft, drwy ailnegodi ad-dalu benthyciadau i gynorthwyo llif arian y prosiect.
Cei’r De Penfro. Comisiynwyd tîm dylunio llawn, ac mae gwaith yn mynd rhagddo i
gyflwyno cynllun wedi’i gostio’n llawn. Cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu â’r
gymuned ar 22 Awst 2019 i gasglu gwybodaeth ar gyfer y broses hon. Mae’r tîm
dylunio wedi cwblhau Cam 1 RIBA. Cynhaliwyd ymgynghoriad pellach ym mis
Chwefror 2020 a’r weledigaeth arfaethedig yw safle aml-ddefnydd fydd yn cynnwys:
Canolfan Harri Tudur; Llyfrgell (gan gynnwys gwybodaeth i dwristiaid); Caffi; a
Mynediad Cyhoeddus i erddi; Stryd Porth y Gogledd a lleiniau ‘bwrdais’ presennol.
Cwblheir y gwaith fesul cam, gyda’r cam cyntaf yn canolbwyntio ar wneud adeiladau
a strwythurau’n ddiogel a chaiff ei ariannu’n rhannol gan Adfywio wedi’i Dargedu
Llywodraeth Cymru. Cyflwynwyd cais cynllunio ym mis Medi 2020.
Bwyd ac amaeth. Rydym yn parhau i symud ymlaen â Pharc Bwyd Llwynhelyg ac
mae’r datblygiad hwn yn rhan bwysig o’n nod hirsefydlog o gadw mwy o’r gwerth
ychwanegol drwy gynhyrchu bwyd yn Sir Benfro. Cytunwyd ar Ganiatâd Cynllunio ar
gyfer cyfleuster newydd i Datws Puffin ac mae gan hyn y potensial i greu 75 o
swyddi. Hefyd, hwyluswyd agor busnesau bwyd lleol newydd. Er enghraifft, mae’r
hen Neuadd Farchnad yn Noc Penfro wedi cael ei throi’n fwyty ar ffurf Neuadd Fwyd.
Mae diwylliant yn agwedd bwysig ar waith adfywio. Mae’r prosiect Cysylltiadau
Hynafol, prosiect tair blynedd ar gyfer y celfyddydau, treftadaeth a thwristiaeth sy’n
cysylltu Gogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford, wedi penodi dau artist preswyl, fydd
yn gweithio ochr yn ochr ag archeolegwyr, haneswyr a chymunedau lleol, gyda’r
gwaith yn cael ei arddangos i’r cyhoedd yn derfynol yn y ddau le yng ngwanwyn
2022. Mae agor Canolfan Ddiwylliannol Glan-yr-Afon, gwerth £4.0 miliwn, yn
Hwlffordd yn dangos yr effaith gadarnhaol y gall y prosiectau hyn ei chael ar
fywiogrwydd canol trefi yn ogystal â hyder a balchder. Daeth bron i 300,000 o
ymwelwyr i’r ganolfan newydd yn y 12 mis cyntaf ar ôl ei hagor.
Twristiaeth. Cytunasom ar Gynllun Rheoli Cyrchfannau newydd i redeg o 2020 tan
2025. Roedd hwn yn disodli’r cynllun interim y cytunwyd arno’n gynharach yn y
flwyddyn. Mae’r cynllun yn uchelgeisiol a’i nod yw gwella marchnata, mynd i’r afael â
natur dymhorol twristiaeth, hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy, ailsefydlu Sir Benfro fel
cyrchfan a ffefrir ar gyfer gweithgarwch antur a gweithgarwch lles poblogaidd, yn
ogystal â sicrhau bod y "pethau sylfaenol" fel meysydd parcio a thoiledau cyhoeddus
yn cael eu darparu’n dda.
Ail-strwythurwyd hefyd y ffordd yr ydym yn cefnogi ein diwydiant twristiaeth, sy’n
cynhyrchu oddeutu £585 miliwn y flwyddyn ac sy’n cefnogi 11,634 o swyddi cyfwerth
ag amser llawn. Drwy gyfuno adnoddau rhwng partneriaid, rydym wedi creu un
Sefydliad Rheoli Cyrchfannau ar gyfer Sir Benfro. Bydd hyn yn gwella ymgysylltiad
â’r diwydiant ac yn sicrhau bod adnoddau pob sefydliad yn cael eu defnyddio mewn
ffordd gyflenwol. Dyma benllanw prosiect tymor hwy, a archwiliwyd gyntaf yn 2014 /
15 ac yn fwy diweddar ganlyniadau astudiaeth ddichonoldeb a ariennir yn rhannol
gan Arwain Sir Benfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.
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Fe wnaethom barhau i ddarparu prosiect cymorth cyflogaeth sydd wedi’i gynllunio i
gael pobl yn ôl i waith, naill ai drwy Futureworks a Workways/Cyflogaeth â Chymorth
(sy’n cael ei redeg drwy Norman Industries). Rydym yn gweithio’n galed i ddod â
phrentisiaid i mewn (er enghraifft, ym maes cynllunio prosiectau a gweinyddu
busnes) i gynnig cyfleoedd i’n pobl ifanc a mynd i’r afael â phroblem amrywiaeth
oedran yn y sefydliad. Rydym wedi cynnig profiad gwaith a chyfleoedd gwaith i
unigolion anabl ac unigolion niwroamrywiol yn ein cymuned. Llwyddasom i sicrhau
statws Arweinydd Anabledd o ganlyniad i’r newidiadau a derbyniasom ddyfarniad
‘cyflogwr hynod o ysbrydoledig’.
Gwnaethom gais hefyd am gyllid yr UE ar gyfer prosiect Trechu Tlodi, sydd wedi ei
fwriadu i leihau tlodi pobl sydd eisoes mewn gwaith. Bydd y fenter, a lansiwyd ym
mis Gorffennaf 2020, yn helpu i leihau ‘tlodi mewn gwaith’ sy’n ganlyniad anabledd,
afiechyd, amodau gwaith, gofal plant a chyfrifoldebau gofalu.
Yn ystod 2019-20 roedd cryn ansicrwydd ynghylch Brexit a’r hyn y byddai yn ei olygu
i economi’r Sir. Sefydlwyd Panel Parodrwydd Brexit gennym, a edrychodd ar risgiau,
yn enwedig y rhai sy’n gysylltiedig â senario dim bargen. Mae cadarnhad o Brexit ar
delerau Cytundeb Tynnu’n Ôl gyda Chyfnod Pontio wedi llyfnhau’r newidiadau a
ddigwyddodd ar ôl i’r DU adael yr UE ar 31 Ionawr 2020. Mae’n debyg y bydd angen
gwneud rhagor o waith yn awr gan mai lleihau mae’r gobaith y caiff y DU gytundeb
masnach cynhwysfawr â’r UE pan ddaw’r trefniadau pontio i ben.
Mae gwella cysylltedd, yn enwedig cysylltedd digidol, yn un o gydrannau ein dull
gweithredu ac, yn ystod y flwyddyn, gwnaeth Aelod y Cabinet faint ein huchelgais yn
glir – mae arnom eisiau i’r Sir fod yr un â’r cysylltedd digidol gorau ac i gartrefi a
busnesau gael mynediad at fand eang all drosglwyddo data ar gyfradd gigabeit.
Bu ein cais i’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon am Rwydwaith Ffibr
Llawn Lleol yn llwyddiannus, a bydd yn gwella cwmpas a chyflymder Band Eang
ledled y Sir. Mae mentrau ategol fel LoraWAN (sy’n defnyddio amleddau radio o
drosglwyddyddion ar adeiladau cyhoeddus) a mynediad i’r ‘Rhyngrwyd pethau’ hefyd
yn cael eu datblygu gyda chefnogaeth Bwrdd Ardal Fenter Aberdaugleddau. Mae
dau aelod o staff wedi’u recriwtio ar gyfer cysylltu â chymunedau gwledig, gan annog
pobl i fanteisio ar dalebau’r llywodraeth i wella a datblygu cysylltedd gwledig.
Edrych i’r dyfodol
Yn dilyn cyfnod o gymorth ariannol cyfyngedig a gostyngiadau sylweddol mewn
capasiti, gwelodd y 18 mis diwethaf ddechreuad ‘newid’ ac ailganolbwyntio ar
ddatblygu a chyflawni yn unol â’r uchelgais a nodwyd yn y Rhaglen Weinyddu.
Yng nghyfarfod mis Medi, cytunodd y Cabinet ar Strategaeth Adferiad ac Adfywiad
Economaidd. Mae’r strategaeth yn adeiladu ar ein dull yn y gorffennol ond mae
hefyd yn edrych i’r dyfodol, yn enwedig buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, y
mae’n bosibl iddo ddarparu’r genhedlaeth nesaf o swyddi ynni a pheirianneg yn Sir
Benfro.
Mae’r rhagolygon ar gyfer yr economi ar ôl COVID-19 yn ansicr ac yn heriol – bydd
pa mor heriol yn union yn dibynnu ar gyflymder yr adferiad o ddirwasgiad COVID-19
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yn ogystal ag effaith ffactorau eraill, megis y math o drefniadau masnach fydd yn eu
lle ar gyfer y dyfodol pan ddaw trefniadau Pontio Brexit i ben ar 31 Rhagfyr 2020.
Mesur Llwyddiant
PIA030 Canran y
gwariant gyda
chyflenwyr Sir Benfro
am y flwyddyn
PA12 Canran y
defnydd o unedau
diwydiannol sy’n eiddo
i’r Cyngor

RG31 Canran y
siopau sy’n wag yn a)
Abergwaun; b)
Hwlffordd; c)
Aberdaugleddau; d)
Arberth; e) Penfro; f)
Doc Penfro; g)
Dinbych-y-pysgod

18/19
Gwirioneddol
49.9

18/19
Cymru
-

19/20
Targed
50

19/20
Gwirioneddol
52.9

19/20
Cymru
-

DOP

ChRT
T;M;L

Mae hyn yn welliant ar ffigurau diweddar y flwyddyn ariannol ac mae’n fwy na’n
targed cychwynnol o 50%
90
94
92.4



2
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Roedd 15,498m allan o gyfanswm o 16,488m wedi’i feddiannu ar 31 Rhagfyr
2019; mae meddiannaeth wedi gwella i 94% o 92.4%. Mae canran
meddiannaeth yng NGOGLEDD y sir wedi aros yr un fath, ar 75.7%; mae hyn
yn bennaf oherwydd bod uned 1 yng Nghastell Feidr (y mwyaf o’r holl unedau
yn y gogledd) yn wag. Mae’r ardal GANOL yn parhau i fod wedi ei meddiannu’n
llawn ac yn y DE mae meddiannaeth wedi gwella o 92.4% i 95.3%.
17
19
17

17
21
17

19
22
19


9
15.8
14.8
11
9

9
15
9

25
24
25
7
Mae canran yr unedau dosbarth A gwag wedi cynyddu ers mis Mawrth 2019 ar
draws yr holl ganol trefi ac eithrio Doc Penfro. Mae cyfraddau’r siopau gwag yn
parhau’n uwch na chyfartaledd cenedlaethol Cymru ym mhob tref ac eithrio
Penfro, Arberth a Dinbych-y-pysgod. Sylwer bod arolwg canol y dref wedi’i
gynnal ym mis Mawrth 2020 cyn cyfnod clo pandemig COVID-19. Ni chasglwyd
unrhyw ddata ar gyfer Dinbych-y-pysgod ar gyfer 19/20.
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Darparu tai o ansawdd da i roi diogelwch, lles ac ansawdd
bywyd i drigolion Sir Benfro
Gosodasom amcan llesiant i alluogi a hwyluso amrywiaeth o dai fforddiadwy a thai
marchnad mewn ardaloedd trefol a gwledig. Mae tai yn sylfaenol i iechyd a lles.
Darparu tai fforddiadwy yw un o’r ffyrdd yr ydym yn mynd i’r afael â thlodi sy’n un o
benderfynyddion allweddol lles pobl. Mae’n un o brif themâu’r Rhaglen Weinyddu.
Rydym yn adeiladu’r tai Cyngor cyntaf yn Sir Benfro ers pedwar degawd. Rydym
wedi trefnu bod tir sy’n eiddo i’r Cyngor ar gael ar gyfer tai fforddiadwy megis safle
Brynhir yn Ninbych-y-pysgod, a chyn-ysgolion cynradd yn Johnston a Chas-lai.








Brynhir Dinbych-y-pysgod – Hwn yw’r cynllun mwyaf a bydd yn arwain at dai
fforddiadwy, y mae eu gwir angen, yn un o’n cymunedau arfordirol sydd â
chyfran uchel o ail gartrefi. Rydym wedi llunio cynllun ar gyfer y safle, a
dderbyniodd ganiatâd cynllunio amlinellol gan Awdurdod Parc Cenedlaethol
Arfordir Sir Benfro ym mis Mehefin 2020. Yn seiliedig ar ein hamserlen
wreiddiol, cyn COVID-19, disgwylid i gam 1 y cynllun ddechrau adeiladu tua
24 mis ar ôl y dyddiad hwn.
Ailddatblygu byngalos ar gyfer ailalluogi yn Hillside, gan gefnogi ein cynnig
gofal cymdeithasol.
Rydym wedi caffael safle Ty Haverfordia i’w droi’n llety gwarchod a gwelyau
ailalluogi.
Johnston Housing – datblygu 33 eiddo ym Mharc Cranham. Dyfarnwyd y
tendr ac ar y safle ym mis Ionawr 2020.
Stryd Charles – Cwblhawyd y gwaith o ddymchwel yr adeilad gwreiddiol a
rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer llety 17-uned i bobl hŷn.
Cafwyd yr hen ysgolion yng Nghas-lai, Hakin a Hubberston ar gyfer datblygu
rhagor o dai.

Mae lleihau allyriadau carbon o dai yn her i’r dyfodol. Mae’r Cyngor wrthi’n newid
deg cartref ansafonol am dai newydd sbon yn Tiers Cross, gan na fyddai wedi bod
yn economaidd eu hadnewyddu i fodloni safonau adeiladu modern. Er ei bod yn
debygol y gellid uwchraddio’r rhan fwyaf o’n stoc dai bresennol, mae hyn yn costio’n
sylweddol. Y mwyaf o arian sy’n cael ei neilltuo ar gyfer lleihau allyriadau carbon, y
lleiaf o arian sydd ar gael ar gyfer adeiladu cartrefi newydd.
Mae’n bosibl y bydd prosiect Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer, sy’n rhan o Fargen Dinas
Bae Abertawe, yn lleihau ôl troed carbon tai ar draws Sir Benfro. Mae dyluniadau
nifer o ddatblygiadau adeiladu newydd a gynlluniwyd gan y cyngor yn mynd y tu hwnt
i Ran L o Reoliadau Adeiladu, o ran effeithlonrwydd ynni, gydag angen i sicrhau sgôr
EPC o A, gan gynnwys paneli haul, inswleiddio drosodd, a batris storio ynni.
Mae cymhareb enillion a phrisiau tai Sir Benfro yn gymharol uchel ond, yn wahanol i
lawer o leoedd yn Lloegr, mae prisiau tai yn gymharol isel. Mae hyn wedi ysgogi
cynnydd yn nifer yr ail gartrefi ac mae rhywfaint o dystiolaeth fod hyn wedi’i ddwysáu
gan COVID-19. Mae premiwm y dreth gyngor ar ail gartrefi wedi darparu cyllid ar
gyfer cartrefi ychwanegol. Rydym wedi llunio trefniant partneriaeth gydag
Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol i ddarparu cartrefi ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor yn
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Solfach, gan ddefnyddio arian y Dreth Gyngor ar Ail Gartrefi ar gyfer adeiladu
oddeutu 18 o gartrefi newydd.
Mae Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Ddigartrefedd yn cadw o fewn yr amser, ac
mae’r rhan fwyaf o’r elfennau a gynlluniwyd ar gyfer blwyddyn 1 y strategaeth wedi
eu cwblhau a darpariaeth yn y dyfodol yw’r brif flaenoriaeth erbyn hyn. Mae papur
dewisiadau wedi’i gwblhau ac mae datrysiad dros dro posibl wrthi’n cael ei archwilio.
Yn ystod cyfnod cynllunio argyfwng COVID-19, cymerasom gamau i sicrhau bod y
rheiny oedd yn ddigartref yn cael eu cynorthwyo a’u hamddiffyn.
Rydym yn parhau i wella ac ehangu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, er enghraifft,
yng Nghomin Kingsmoor, lle dyfarnwyd y contract ar gyfer Cam Dau y gwelliannau
ym mis Hydref 2019.
Rydym hefyd wedi gwella’r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig i’n cwsmeriaid ein
hunain. O ganlyniad i ymgyrch ar y cyd i recriwtio mwy o grefftwyr, rydym wedi
lleihau’r amser trwsio. Dengys data perfformiad welliant o dros 23 diwrnod yn
2018/19 i ffigur sy’n nes at y targed o 15 diwrnod ar ddiwedd Chwarter 3.
Rydym hefyd wedi buddsoddi yn ein meddalwedd rheoli tai. Mae modiwlau
meddalwedd newydd wedi’u caffael i wella, symleiddio a digideiddio prosesau ar
gyfer Tai a Chynnal a Chadw Adeiladau. Bydd hyn yn lleihau ein risg, o ran rheoli
data a chontractwyr, yn gwneud gwell defnydd o ddata rheoli drwy adrodd, a’r gallu i
ehangu’r gwasanaeth digidol y gallwn ei gynnig i gwsmeriaid Tai a Chynnal a Chadw
Adeiladau.
Rydym hefyd wedi gwella ac ehangu ein cynnig rheoli tai, gan ganolbwyntio ar
gyfathrebu gwell, yn cynnwys defnyddio cyfryngau cymdeithasol megis Facebook,
gan gryfhau’r teimlad o gymuned.
Edrych i’r dyfodol
Mae gennym nifer o brosiectau tai fforddiadwy ar y gweill i ddiwallu anghenion
cyffredinol ac anghenion cwsmeriaid mwy agored i niwed. Mae hwn yn brosiect
tymor hir a, hyd yma, mae llawer o’r gwaith wedi canolbwyntio ar gaffael tir, sicrhau
caniatâd cynllunio ac yn y blaen, ar gyfer adeiladu a chwblhau prosiectau yn y
blynyddoedd i ddod.
Bydd lleihau allyriadau carbon o dai yn gymorth i leihau tlodi tanwydd yn y dyfodol,
yn ogystal ag arwain at fanteision amgylcheddol ac rydym wedi sicrhau cyllid allanol
ar gyfer y buddsoddiad angenrheidiol.
Mae argyfwng COVID-19 wedi dangos grym y gymuned. Byddwn yn parhau i
ganolbwyntio ar ddarparu cartrefi mewn cymunedau bywiog, nid tai ac ystadau yn
unig.
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Mesurau
Mesur Llwyddiant
TAI GWAG Nifer
cyfartalog y diwrnodau
calendr a gymerwyd i
osod unedau llety y gellid
eu gosod yn ystod y
flwyddyn ariannol ar gyfer
llety parhaol (ac eithrio
eiddo oedd angen gwaith
cyfalaf neu waith
strwythurol mawr)

18/19
Gwirioneddol

18/19
Cymru

19/20
Targed

19/20
Gwirioneddol

35.2

-
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Byddwn yn hyrwyddo balchder yn Sir Benfro gan geisio
gwella enw da’r Sir fel lle am ansawdd amgylcheddol
eithriadol
Yn ystod 2019-20, enillodd materion amgylcheddol broffil cyhoeddus llawer uwch yn
ogystal â mwy o flaenoriaeth wleidyddol. Ceir tystiolaeth gynyddol bod cyflymder y
newid yn yr hinsawdd tuag at ben uchaf yr amcangyfrifon blaenorol o dueddiadau
cynhesu (o leiaf). Mae yna dystiolaeth hefyd fod effaith hyn, boed ar bobl neu ar yr
amgylchedd naturiol, yn mynd yn fwy difrifol.
Ar ddechrau 2019-20, fe wnaethom ddatgan ‘Argyfwng yr Hinsawdd’. Mae gweithgor
wedi’i sefydlu ac mae’n edrych ar ffyrdd y gallwn ddod yn ddi-garbon net erbyn 2030.
Mae hwn yn darged tra uchelgeisiol ac mae’r gweithgor wedi sefydlu pedwar is-grŵp
i ddatblygu camau gweithredu.
Gwnaethom sylwadau yn yr adran datblygu economaidd ar gynlluniau i wneud Sir
Benfro’n ganolog i chwyldro ynni Gwyrdd Cymru – ac mae hyn yn pwysleisio nad
oes rhaid i leihau carbon fod ar draul twf economaidd yn y dyfodol. Yn ystod y
flwyddyn, fe wnaethom barhau ag ystod eang o brosiectau i arbed ynni, neu i ddod o
hyd i gyfleoedd newydd i gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae hyn yn cynnwys:






gosod boeleri mwy effeithlon gan gynnwys rhai’n cyfuno gwres a phŵer.
hunan-gynhyrchu a gwerthu trydan o ffermydd solar ar ein tir. Dechreuwyd
astudio hen safleoedd tirlenwi, ein tir fferm a safleoedd tai arfaethedig.
Dengys astudiaethau gynllun paneli haul (Photo Voltaic) hyfyw a chyswllt â’r
grid yng Nghanolfan Arloesi’r Bont a’r posibilrwydd ym maes awyr Hwlffordd.
cytuno i drosi pob golau stryd i LED. Bydd oddeutu 11,231 o lusernau yn
lleihau 322 tunnell y flwyddyn o allyriadau carbon ac yn arbed £205,000 y
flwyddyn mewn costau trydan.
gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan (gennym ni mae’r nifer fwyaf o bob
awdurdod lleol yng Nghymru) a gwneud cais am arian i barhau â’r rhaglen
hon.

Bydd y newid yn yr hinsawdd yn cynyddu’r perygl o lifogydd, gan beryglu lles
cymunedau. Ni allwn ond rheoli perygl llifogydd, nid yw’n bosibl atal pob digwyddiad
yn y dyfodol. Ein nod yw cydweithio â chymunedau i ddod o hyd i atebion cynaliadwy
i broblemau lleol. Rydym yn gweithio i ddiweddaru ein Cynllun Rheoli Perygl
Llifogydd Lleol 2015 ac rydym yn parhau i gymryd rhan yn Adolygiad Llifogydd
Arfordirol Cymru. Mae gwaith Cynllun Addasu Niwgwl ar y gweill. Penderfynwyd ar y
llwybr a ffefrir ac, fel cynlluniau priffyrdd mawr eraill, caiff ei ddatblygu drwy
fethodoleg WeTAG. Mae’n debygol y bydd y cynllun yn denu lefel sylweddol o grant
gan Lywodraeth Cymru, ond bydd angen inni, er hynny, ddod o hyd i arian cyfatebol.
Un o’r newidiadau mwyaf arwyddocaol a wnaethom yn ystod 2019-20 oedd
gweithredu ein hadolygiad gwastraff arfaethedig. Yr ymgyrch bolisi ar gyfer hyn oedd
cynyddu cyfraddau ailgylchu. Fe wnaethom ddechrau ailgylchu deunyddiau
ychwanegol o ochr y ffordd yn ogystal â gwasanaeth newydd casglu cynnyrch
hylendid amsugnol, sy’n diwallu anghenion rhai pobl anabl yn well, yn ogystal â
lleihau amlder casglu gwastraff bagiau du i unwaith bob tair wythnos.
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Dim ond un rhan o’r newidiadau i wella ailgylchu oedd y newidiadau i gasglu
gwastraff ar ochr y ffordd. Roedd newidiadau eraill yn cynnwys gweithio’n
uniongyrchol gyda chymunedau i harneisio eu hegni i wneud eu cymunedau’n fwy
cynaliadwy, gan ehangu’r ystod o ddeunyddiau a gesglir i’w hailgylchu a gwneud
newidiadau mewn safleoedd amwynder dinesig i hyrwyddo mwy o ailgylchu.
Cafodd y newidiadau effaith gyflym a sylweddol ar gyfraddau ailgylchu; rhwng mis
Hydref a mis Rhagfyr 2019, ailgylchodd Sir Benfro 72.66% o’i gwastraff, o gymharu â
60.67% yn ystod yr un cyfnod y flwyddyn flaenorol. Roedd y gwasanaeth newydd i
gasglu cynnyrch hylendid amsugnol yn fwy poblogaidd nag yr oeddem wedi’i
ragweld i ddechrau gyda 5,750 o gwsmeriaid. Mae hyn yn dargyfeirio dros 100
tunnell o wastraff o’r casgliad gwastraff gweddilliol. Mae hyn yn golygu ein bod wedi
cyrraedd ein targedau ailgylchu statudol a’n bod mewn sefyllfa dda i gyrraedd
targedau yn y dyfodol, gan osgoi dirwyon sylweddol.
Cawsom ein cefnogi gan WRAP Cymru – menter gymdeithasol sy’n arbenigo mewn
gwella rheoli gwastraff drwy gydol yr adolygiad. Eu hasesiad oedd bod ein
gweithrediad ni wedi mynd yn fwy didrafferth nag awdurdodau eraill. Serch hynny,
roedd hwn yn un o’r newidiadau mwyaf y mae’r awdurdod wedi’i wneud i’r
gwasanaeth ers 1996 ac mae’n anochel bod yna rai problemau cychwynnol. Roedd
rhai o’r rhain o ganlyniad i’r ffaith nad oedd pob cerbyd newydd yn barod mewn pryd
(a cherbydau dros dro wedi cael eu defnyddio yn y cyfamser). Fodd bynnag, roedd
rhai problemau o ganlyniad i gwsmeriaid yn ansicr ynghylch rhai agweddau ar y
newidiadau i wasanaethau, a hynny wedi arwain at gynnydd byrhoedlog ond
sylweddol yn y galw ar ein Canolfan Gyswllt.
Roeddem wedi rhagweld yr angen am gyfathrebu da ac wedi sefydlu dau Grŵp
Cyfathrebu ar gyfer y newid yn y gwasanaeth, y naill yn canolbwyntio ar gynhyrchu
deunyddiau cyfathrebu papur i gwsmeriaid, a’r llall yn cydgysylltu cyfathrebu o fewn
yr awdurdod. Cyflogwyd dau Eco-Hyrwyddwr gennym i weithio gyda chymunedau i
hyrwyddo ailgylchu a lleihau gwastraff ynghyd â chynghorwyr amgylcheddol lleol.
Defnyddiwyd ystod eang iawn o ddulliau cyfathrebu a chyfryngau gennym: taflenni,
baneri, cyfarfodydd wyneb yn wyneb a chyflwyniadau a digwyddiadau cymunedol,
fideos, y cyfryngau cymdeithasol, tudalennau gwefannau a negeseuon SMS.
Rhagwelwyd y byddai’r strategaeth hon yn ateb llawer o ymholiadau er na fyddai
byth yn bosibl dileu’r cyfan. Asesiad WRAP oedd bod "CSP wedi defnyddio’r holl
sianeli cyfathrebu oedd ar gael iddo ac wedi gwneud pob ymdrech i hysbysu ac
ymgysylltu â thrigolion a rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Bu’r negeseuon yn glir ac
yn gyson cyn a thrwy gydol y newid yn y gwasanaeth.”
Cafodd cynnydd ac effaith yr adolygiad gwastraff ei fonitro gan y Pwyllgor Trosolwg
a Chraffu Polisi a Chyn-penderfynu o ddechreuad y prosiect drwodd hyd at ei
werthusiad. Yn yr adroddiad a ystyriwyd gan y Pwyllgor ar 17 Mawrth 2020 ceir mwy
o fanylion am y newidiadau a wnaethom a’r effaith a gawsant.
Er bod newidiadau i wasanaethau Gwastraff yn weladwy iawn, nid yw ond un o nifer
o fentrau eraill y gwnaethom ymgymryd â hwy yn ystod y flwyddyn i wella ansawdd
yr amgylchedd. Ar ddechrau 2019-20 fe wnaethom adolygu a chraffu ar y trefniadau
ar gyfer rhoi hysbysiadau cosb benodedig am daflu sbwriel. Mae’r cynllun yn ei
gyllido’i hun a defnyddir yr incwm o ddirwyon ar gyfer gweithio ar bob mater sy’n
ymwneud â Gorfodi Ardal, gan gynnwys cwynion ac ymgysylltu â’r gymuned. Rydym
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hefyd wedi newid amserlenni lle y ceir mwy o sbwriel. Dyrannwyd cyllid ychwanegol
hefyd yng nghyllideb 2020-21 ar gyfer y maes hwn mewn cydnabyddiaeth o’r
pwysigrwydd y mae cymunedau yn ei osod arno. Mae effaith gronnol y mentrau hyn
wedi bod yn gadarnhaol. Yn eu harolwg blynyddol o Ansawdd yr Amgylchedd Lleol,
canfu Cadwch Gymru’n Daclus fod gwelliant sylweddol o ran gollwng sbwriel a
chafwyd rhai o’u canlyniadau gorau yn eu trefn o raddio strydoedd glân ers 2014-15.
Gwnaethom gynnydd da o ran diweddaru ein Cynllun Datblygu Lleol, sy’n sail i’r
ffordd yr ydym yn penderfynu ar geisiadau cynllunio. Mae yna broses ragnodedig ar
gyfer cytuno ar gynllun newydd ac yn ystod y flwyddyn gwnaethom gynnydd da o ran
cwblhau’r sylfaen dystiolaeth ac ymgynghori ynghylch Safleoedd Ymgeisiol a
chytunwyd ar y Strategaeth a Ffefrir gennym. Fe wnaethom gytuno hefyd ar ein
Cynllun ar Adnau ym mis Rhagfyr 2019 ac ymgynghori arno yn gynnar yn 2020. Fel
arfer, byddem wedyn wedi symud i’r cam Archwilio Cyhoeddus. Fodd bynnag, yng
ngoleuni’r newidiadau economaidd o ganlyniad i COVID-19, rydym yn comisiynu
astudiaethau pellach ar gyfer Newidiadau â Ffocws fel bod y Cynllun newydd yn
adlewyrchu’r heriau yn dilyn COVID-19. Yn adran y Cynllun Datblygu Lleol ar ein
gwefan y ceir y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y CDLl. Bydd y Cabinet yn
ystyried Cytundeb Cyflawni diwygiedig (cynllun prosiect yn ei hanfod) yn ei gyfarfod
ar 5 Hydref.
Cytunwyd ar Gynllun dyletswydd Adran 6, sy’n asesu sut y mae’r Awdurdod wedi
cyflawni ei ddyletswyddau ar gyfer bioamrywiaeth, ac mae hwn wedi ei gynhyrchu yn
ogystal ag adroddiad ar gynnydd yr awdurdod o ran cyflawni’r ddyletswydd hon
hefyd. Hefyd yn berthnasol i fioamrywiaeth, gwneir sylwadau yn adran yr Economi ar
Brosiect Seilwaith Gwyrdd Hwlffordd a ariennir â grant.
Edrych i’r dyfodol
Rydym wedi ymrwymo i argyfwng y Newid yn yr Hinsawdd a byddwn yn datblygu
rhaglen eang i gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn. Caiff adroddiad ar wahân ei
gyflwyno i’r Cyngor. Bydd symud tuag at sefyllfa o ddim carbon net erbyn 2030 yn un
o’r rhaglenni mwyaf o newid a gynhaliwyd gan y Cyngor erioed.
Bydd angen inni ystyried dull mwy cynhwysfawr o ymdrin â gwastraff – hyrwyddo
economi gylchol ochr yn ochr â lleihau gwastraff ac ailgylchu. Dengys y ffigurau isod
welliant sylweddol yn ein perfformiad ailgylchu ac efallai y bydd angen gwahanol
fathau o gamau gweithredu i ysgogi gwelliannau pellach.
Mesurau
DOP

ChR
T

18/19
18/19
Gwirioneddol Cymru

LPAM031(WMT004b
) Canran y gwastraff
trefol a anfonir i
safleoedd tirlenwi

8.5% fel yn

Chwarter 3
Bu gostyngiad sylweddol iawn yng nghanran y gwastraff sy’n mynd i
safleoedd tirlenwi yn seiliedig ar ffigurau hyd at ddiwedd Rhagfyr 2019.

PAM030 % y
gwastraff trefol a

19/20
Targed

19/20
19/20
Gwirioneddol Cymru

Mesur
Llwyddiant

18.4

-

20.0

62

-

64

70.3% fel yn
Chwarter 3
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19/20
Targed

19/20
19/20
Gwirioneddol Cymru

DOP

ChR
T

Mesur
Llwyddiant

18/19
18/19
Gwirioneddol Cymru

gesglir gan
awdurdodau lleol ac
a baratowyd i’w
ailddefnyddio a/neu
ei ailgylchu, gan
gynnwys biowastraff
a ddidolir wrth ei
ffynhonnell a’i
gompostio neu ei
drin yn fiolegol mewn
ffordd arall.
WMT011 Canran y
gwastraff trefol a
dderbyniwyd ym
mhob safle gwastraff
cartref sy’n cael ei
ailddefnyddio, ei
ailgylchu neu ei
gompostio.

Bu cynnydd sylweddol yng nghanran y gwastraff a ailgylchwyd. Mae’r ffigur
fel ar ddiwedd mis Rhagfyr 2019 ac mae rhywfaint o’r gwelliant i ffigurau
ailgylchu oherwydd newidiadau mewn safleoedd amwynder dinesig (gweler
y ffigurau isod). Dim ond dau fis llawn o’r trefniadau newydd ar ochr y ffordd
sy’n cael eu hadlewyrchu yn ffigurau Ch3. Bydd ffigurau’r flwyddyn gyfan yn
dangos gwelliant mwy. Bydd ffigurau 2020-21 yn dangos effaith y flwyddyn
lawn.

80.2% fel yn

Chwarter 3
Mae’r gwelliannau mewn ailgylchu mewn safleoedd amwynder dinesig
(canolfannau ailgylchu) yn adlewyrchu’r newidiadau a wnaed, megis gofyn i
gwsmeriaid ddidoli bagiau i sicrhau nad yw deunydd y gellir ei ailgylchu yn
mynd i wastraff gweddilliol.
67.7

-

68.0
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