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Crynodeb Gweithredol 
 
Er mwyn bodloni'r gofynion statudol a gynhwysir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, cytunodd Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot (yn ei gyfarfod ar 21 Medi 2017), 
ddechrau cyfnod ymgynghori 12 wythnos ar y Cynllun Lles drafft (9 
Tachwedd 2017 tan 1 Chwefror 2018). 

 
Roedd y cynllun drafft yn cynnwys gweledigaeth ddrafft Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Castell-nedd Port Talbot a'r 5 
blaenoriaeth ddrafft a nodwyd o'r Asesiad Lles y cytunodd y Bwrdd y 
byddai'n elwa o weithredu ar y cyd ac y byddai'n cael effaith gadarnhaol 
ar les economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng 
Nghastell-nedd Port Talbot. 
 
Mabwysiadwyd ymagwedd ddwy haen gan y Bwrdd. Canolbwyntiodd 
haen 1 ar ddarparu cyfle i fynegi barn ar y fersiwn ddrafft a'r 
blaenoriaethau drafft a nodwyd gan y BGC i amrywiaeth eang o gyrff â 
diddordeb a'r cyhoedd. Derbyniwyd dros 144 o ymatebion (128 drwy 
holiadur a chyfanswm o 16 o ymatebion ysgrifenedig). Roedd 71% o 
ymatebwyr yr holiadur yn teimlo y byddai'r blaenoriaethau lles drafft, 
gyda'i gilydd, yn darparu ffocws da i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a ddiwylliannol pobl 
Castell-nedd Port Talbot. Roedd 20% o ymatebwyr yn cytuno 'i ryw 
raddau'. Dim ond 9% ddywedodd 'na' neu 'ddim yn gwybod'. Roedd 76% 
o ymatebwyr yr holiadur yn cytuno â'r weledigaeth ddrafft, roedd 18% yn 
cytuno i ryw raddau a dim ond 6% ddywedodd 'na' neu 'ddim yn gwybod'.  
 
Aed i'r afael â nifer o'r sylwadau a dderbyniwyd yn yr holiaduron yn ystod 
y cyfnod ymgynghori eisoes wrth i'r cynllun gael ei ddatblygu ymhellach. 
Maent yn cynnwys cysylltu'r blaenoriaethau drafft yn gliriach â 
chanfyddiadau'r asesiad lles, cysylltu'r blaenoriaethau â 7 nod lles 
Llywodraeth Cymru yn glir ac ychwanegu mwy o fanylion pendant at y 
camau gweithredu i'w cymryd er mwyn cyflawni pob un o'r blaenoriaethau 
drafft. Roedd sylwadau eraill yn gofyn i'r Bwrdd fabwysiadu 
blaenoriaethau ychwanegol nad oeddent yn adlewyrchu canfyddiadau'r 
asesiad lles. O ran y weledigaeth, gwnaed newidiadau yng ngoleuni 
adborth yr ymgynghoriad - ychwanegu'r gair "gwaith" at y paragraff 
agoriadol a newid y gair "os" i "pan" yn y paragraff olaf. 
 
Nid oedd nifer o'r ymatebion ysgrifenedig yn tynnu sylw'n benodol at y 
blaenoriaethau drafft na'r weledigaeth ddrafft, ond yn hytrach yn darparu 
cyngor ar sut y gallai eu sefydliadau perthnasol helpu i gyflwyno'r cynllun. 
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Roedd ymatebion eraill yn darparu adborth ar flaenoriaethau drafft 
penodol a darparwyd yr ymatebion hynny i'r swyddogion arweiniol i'w 
hystyried wrth ddatblygu manylion ar gyfer pob un o'u ffrydiau gwaith. 
Roedd nifer o ymatebion yn cyfeirio at ddiffyg gwybodaeth am ofynion 
adnoddau er mwyn ymgymryd â'r gweithgareddau. Ymdrinnir â hyn pan 
fydd manylion y gweithgareddau'n fwy clir ac mae deialog ar unrhyw ail-
gyfeiriad gofynnol o ran adnoddau gan Fyrddau Gweithredol perthnasol 
pob sefydliad partner. Roedd rhai ymatebion yn argymell bod y Bwrdd yn 
mabwysiadu blaenoriaethau ychwanegol nad oeddent yn adlewyrchu 
canfyddiadau'r asesiad lles. 
 
Yn unol â'r Ddeddf, ceisiwyd cyngor Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 
ar sut y gellir cymryd camau er mwyn bodloni'r amcanion lles drafft a 
nodwyd (mae copi o ymateb y Comisiynydd yn atodedig yn Atodiad 5).   
 
Gwnaed nifer o ddiwygiadau i'r cynllun o ganlyniad i gyngor y 
Comisiynydd ac mae'r rhain wedi'u crynhoi isod.  
 
Mae fersiwn derfynol y cynllun yn esbonio lle rydym wedi cyrraedd o ran 
gweithredu'r egwyddor datblygu cynaliadwy i'r ffordd rydym wedi gosod 
ein hamcanion a datblygu'r camau rydym yn bwriadu eu cymryd i 
gyflwyno'r amcanion hynny. 
 
Rydym wedi esbonio pam rydym wedi dewis ardal Gorllewin Sandfields a 
nodi model sydd wedi'i ddefnyddio'n llwyddiannus gan Pembury fel yr 
ymyriad rydym am arbrofi ag ef er mwyn atal plant rhag cael profiad 
andwyol yn ystod plentyndod.  
 
Rydym wedi nodi tystiolaeth academaidd sy'n cyfeirio'r ffordd rydym wedi 
datblygu ein ffordd o feddwl ymhellach ar gyfer y flaenoriaeth fwy diogel, 
hyderus a gwydn ac rydym hefyd wedi archwilio modelau sy'n gweithio 
mewn mannau eraill - Blaen-y-maes yn Abertawe a Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Wigan.  Rydym wedi cynnal dadansoddiad dyfnach er mwyn cael 
gwell dealltwriaeth o brofiad rhai pobl ag anghenion cymhleth iawn o gael 
mynediad i gymorth a chefnogaeth. 
 
Mae fersiwn derfynol y cynllun yn dangos yn gliriach sut bydd yr 
amcanion lles eraill yn ein helpu i wella canlyniadau ar gyfer ein 
preswylwyr hŷn. 
 
Roeddem yn falch o weld bod y Comisiynydd yn cytuno bod canolbwyntio 
ar ein rôl fel cyflogwyr yn cynnig cyfle arwyddocaol i ni gyflwyno newid. 
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Gellir gweld o fersiwn derfynol y cynllun hwn ein bod wedi dechrau ffurfio 
cysylltiadau cadarn rhwng y flaenoriaeth Isadeiledd Gwyrdd ag eraill ond 
nawr mae angen gwneud mwy i droi ein bwriadau'n ganlyniadau clir.  
 
 
Rhoddwyd i swyddogion arweiniol y dasg o gynnal ymgynghoriad Haen 2, 
a chynhaliwyd ymgynghoriad/gweithgarwch cynnwys â ffocws o'u ffrydiau 
gwaith penodol. Mae crynodeb manylach o'r canlyniadau wedi'i gynnwys 
yn y prif adroddiad. 
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1. Cefndir  
 

Er mwyn bodloni'r gofynion statudol a gynhwysir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, cytunodd Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot yn ei gyfarfod ar 
21 Medi 2017, ddechrau cyfnod ymgynghoriad 12 wythnos ar gyfer y 
Cynllun Lles Lleol drafft (cyfnod 9 Tachwedd 2017 tan 1 Chwefror 
2018). 
 
Roedd y cynllun drafft yn cynnwys gweledigaeth ddrafft Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Castell-nedd Port Talbot a'r 5 
blaenoriaeth drafft a nodwyd o'r Asesiad Lles y cytunodd y Bwrdd y 
byddai'n elwa o weithredu ar y cyd ac y byddai'n cael effaith 
gadarnhaol ar les economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol yng Nghastell-nedd Port Talbot. 

 
 

2. Ymagwedd 
 

Mabwysiadodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ymagwedd ddwy 
haen at yr ymgynghoriad: 

 
Haen 1: Rhoddwyd y dasg o ymgymryd â gweithgaredd cynnwys 
Haen 1 i Is-grŵp Cynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a 
roddodd Cynllun Cynnwys Dinasyddion y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus ar waith, sydd ar gael ar wefan Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru yn:                                                      
http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Amdanom-Ni/Gweithio-Gydag-Eraill/Pages/Bwrdd-
Gwasanaethau-Cyhoeddus.aspx  

 
Dyluniodd yr Is-grŵp ymgynghoriad cyhoeddus cyffredinol i roi cyfle i 
amrywiaeth eang o'r cyhoedd a chyrff â diddordeb gyflwyno sylwadau 
ar y weledigaeth ddrafft a'r blaenoriaethau drafft a nodwyd gan y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Datblygwyd a lledaenwyd prif 
negeseuon yr ymgynghoriad hwn drwy rwydweithiau presennol 
partneriaid gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau (e.e. holiadur ar-lein, 
cyfryngau cymdeithasol, holiaduron papur a digwyddiadau cynnwys y 
gymuned). 

  
Haen 2: eto, gan gyfeirio at y Cynllun Cynnwys Dinasyddion, 
cynhaliodd y swyddogion arweiniol ymgynghoriad/gweithgarwch 
cynnwys penodol ar eu ffrydiau gwaith arbennig. 

http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Work-with-Others/Pages/Public-Service-Boards.aspx
http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Work-with-Others/Pages/Public-Service-Boards.aspx
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3.  Haen 1 - Methodoleg 
 

Er mwyn helpu i sicrhau bod ymgynghoriad Haen 1 mor hygyrch â 
phosib, cafwyd 4 ffordd o gyflwyno barn: 
 
1. Ar-lein - cyhoeddwyd holiadur i'w gwblhau ar wefan y cyngor (drwy 

feddalwedd dadansoddi arolygion - SNAP) 
2. Pecynnau ymgynghori mewn adeiladau cyhoeddus - roedd 

pecynnau ymgynghori ar gael mewn canolfannau dinesig a phrif 
lyfrgelloedd. Roedd y pecynnau ymgynghori'n cynnwys cyflenwad o 
holiaduron i'w cwblhau, blwch post ar gyfer yr holiaduron a oedd 
wedi'u cwblhau a chopi o'r cynllun drafft. Roedd yr holiadur yn gopi 
o'r fersiwn ar-lein a chyflwynwyd yr ymatebion i SNAP i'w 
dadansoddi (hefyd ar gael yn Gymraeg).  

3. Hyrwyddwyd y cyfeiriad e-bost improvement@npt.gov.uk ar gyfer 
pobl a oedd am ymateb yn y ffordd hon. 

4. Cyfrifon cyfryngau cymdeithasol corfforaethol - monitrwyd cyfrifon 
Facebook a Twitter corfforaethol y cyngor am adborth. 
 

(Mae copi o'r holiadur ymgynghori yn Atodiad 1)  
 
 
 Hyrwyddwyd yr ymgynghoriad drwy: 
 

• Dudalen hafan gwefan y cyngor a gwe-dudalen benodol y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 

• Hysbysebion ar sgriniau teledu yng nghanolfannau dinesig Port 
Talbot a Chastell-nedd a'r Ceiau 

• Cyhoeddwyd datganiad i'r wasg gan y cyngor ar ran y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 

• Rhannwyd dolen ar gyfer yr ymgynghoriad ar-lein â phartneriaid y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac aelodau'r Is-grŵp Cynnwys i'w 
lledaenu drwy eu sianeli cyfathrebu sefydledig (e.e. drwy 
gylchlythyrau a gwefannau partneriaid) 

 
(Mae tabl sy'n darparu trosolwg o'r gweithgaredd cynnwys yn atodedig 
yn Atodiad 2) 

 
 

mailto:improvement@npt.gov.uk
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4.  Haen 1 - Ymatebion i'r ymgynghoriad 
 
 Derbyniwyd cyfanswm o 144 o ymatebion: 
 

i. 128 ohonynt ar-lein a thrwy flychau holiaduron (gan gynnwys un 
ymateb yn Gymraeg) 

ii. 1 ymateb ysgrifenedig gan Bwyllgor Craffu Polisïau ac Adnoddau'r 
cyngor 

iii. 15 ymateb ysgrifenedig (gan gynnwys 1 a dderbyniwyd yn hwyr) 
 
 

i. Ar-lein a blychau holiaduron 
 
 Ceir gwybodaeth cydraddoldeb am ymatebwyr yr ymgynghoriad yn 

Atodiad 3. 
 
 

Ymatebion: 
 
C1 - Gan ystyried yr holl flaenoriaethau lles drafft, a ydynt yn darparu 
ffocws da i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wella lles cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a ddiwylliannol pobl Castell-nedd Port 
Talbot? 

 

 
 

 Ymatebodd 91% o ymatebwyr naill ai "ydyn" neu "i ryw raddau"  
 

Darparwyd cyfle i'r ymatebwyr ychwanegu unrhyw sylwadau 
ychwanegol a chafwyd 40 o sylwadau. 
 
Gellir crynhoi'r prif themâu fel a ganlyn: 
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• 5 sylw - roeddent yn ddatganiadau yn hytrach na sylwadau y mae 
angen eu hystyried 

• 10 sylw - aethpwyd i'r afael â'r sylwadau hyn yn ystod y cyfnod 
ymgynghori wrth i'r cynllun drafft gael ei ddatblygu ymhellach. Mae 
hyn yn cynnwys cysylltu'r blaenoriaethau drafft yn gliriach â 
chanfyddiadau'r asesiad lles, cysylltu'r blaenoriaethau â 7 nod lles 
Llywodraeth Cymru yn gliriach ac ychwanegu mwy o fanylion mwy 
pendant at y camau gweithredu i'w cymryd er mwyn cyflawni pob un 
o'r blaenoriaethau drafft 

• Gellir crynhoi'r sylwadau sy'n weddill fel a ganlyn: 
• cyfeiriodd 4 sylw at y ffaith nad yw pobl ifanc yn cael eu 

cynnwys yn y blaenoriaethau drafft 
• cyfeiriodd 4 sylw at ddiffyg cyfeiriad at yr adnoddau sydd eu 

hangen er mwyn cyflawni'r blaenoriaethau drafft ac o ble y bydd 
yr adnoddau hynny'n dod 

• cyfeiriodd 3 sylw at ddiffyg cyfeiriad at yr economi, sut y bydd 
statws economaidd pobl yn gwella, dim cyfeiriad at fusnesau 
bach sy'n cefnogi/cyflenwi gweithgareddau 

• cyfeiriodd 3 sylw at ddigartrefedd, angen helpu pobl ddigartref, 
angen adeiladu mwy o lochesau ar gyfer y digartref 

 
 
Gofynnwyd hefyd i'r ymatebwyr a oeddent yn meddwl bod unrhyw beth ar 
goll o unrhyw un o'r blaenoriaethau drafft, a darparwyd 20 sylw. Gellir 
crynhoi'r prif themâu fel a ganlyn: 
 

•  5 sylw - aethpwyd i'r afael â'r rhain yn ystod y cyfnod ymgynghori 
(fel yr uchod)  

•  cyfeiriodd 13 sylw ar bethau a gollwyd: 
• Tyfu cyfalaf cymdeithasol mewn cymunedau 
• Hyrwyddo cydlyniant cymunedol yn yr ardal 
• Cynnwys glan y môr - llawer o fuddion cadarnhaol 
• Parc sglefrio (Castell-nedd) 
• Hyrwyddo gweithgareddau corfforol drwy ysgolion a cholegau  
• Parciau a lleoedd chwarae 
• Clybiau ieuenctid, clybiau ffitrwydd i blant 
• Mwy o gaeau chwarae 
• Cloddio glo brig 
• Mapio busnesau bach sy'n gallu darparu gweithgareddau 

cefnogi yn y gymuned 
• Celfyddydau a diwylliant, gwella dysgu'r Gymraeg 
• Helpu'r digartref 
• Mwy o bwyslais ar drafnidiaeth 
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•  Darparwyd 2 sylw ar sut y gallem gyflawni ein blaenoriaethau 

drafft: 
 
• Mae angen mwy o adnoddau ar yr heddlu, iechyd a gofal 

cymdeithasol  
• Mae angen cyfathrebu â chymunedau 

 
 
C2 - Ydych chi'n cytuno â'r weledigaeth? 
 
 

 
 

 Ymatebodd 94% o ymatebwyr naill ai "ydw" neu "i ryw raddau"  
 

 
Rhoddwyd cyfle i'r ymatebwyr ychwanegu unrhyw sylwadau eraill at y 
fersiwn ddrafft a derbyniwyd 33 o sylwadau. Gellir crynhoi'r prif themâu fel 
a ganlyn: 
 

• Roedd 10 sylw yn cefnogi/cytuno â'r weledigaeth ond 
ychwanegwyd: 

• Os yw'n bosib ei chyflawni/troi'n realiti 
• Mae'r ffocws ar ganol trefi yn hytrach na chymunedau 

gwledig/a fyddai'n newid y gwahaniaeth cynyddol rhwng 
ardaloedd gwledig a threfol 

• Bydd yn galw am feddwl blaengar am amser hir 
• Ni ellir fforddio bod yn rhy uchelgeisiol 
• Sut mae cau ysgolion a dod â gwasanaethau i ben yng 

Nghwm Afan Uchaf yn cyd-fynd â'r weledigaeth 
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• 6 sylw - roeddent yn ddatganiadau yn hytrach na sylwadau y mae 
angen eu hystyried 

• Gwnaed 5 sylw ar yr iaith a ddefnyddiwyd yn y weledigaeth, gormod 
o jargon, anodd ei deall. 

• Gwnaed 2 sylw ar yr angen am fwy o fannau cymdeithasol i gwrdd a 
thrafod materion 

• 2 sylw - aethpwyd i'r afael â'r rhain yn ystod y cyfnod ymgynghori 
(fel yr uchod) 

 
O ystyried yr uchod, gwnaed newidiadau i'r fersiwn ddrafft - ychwanegu'r 
gair "gwaith" at y paragraff agoriadol a newid y gair "os" yn "pan" yn y 
paragraff terfynol. 
 
 
C3 - Ydych chi'n meddwl y bydd y blaenoriaethau drafft yn cael 
effaith ar gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg? 
 
Ydw - 65 (52%) 
Nac ydw - 19 (15%) 
Ddim yn gwybod - 26 (21%) 
I ryw raddau - 16 (13%) 
 
Derbyniwyd 23 o sylwadau ychwanegol a gellir crynhoi'r prif themâu fel a 
ganlyn:  
 

•   5 sylw negyddol - yn ymwneud â chost a lefel y flaenoriaeth a roddir 
i'r Gymraeg  

•   4 sylw - yn ymwneud â phwysigrwydd y Gymraeg mewn ysgolion a 
chyfleodd dysgu eraill  

•   3 sylw - cytuno y bydd y blaenoriaethau drafft yn cael effaith ar 
gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg  

 
 

C3 - Ydych chi'n meddwl y bydd yr amcanion lles drafft yn cael 
effaith ar drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal? 
 
Nac ydw - 49 (39%) 
Ydw - 40 (32%) 
Ddim yn gwybod - 24 (19%) 
I ryw raddau - 12 (10%) 
 
Derbyniwyd 16 o sylwadau ychwanegol a gellir crynhoi'r prif themâu fel a 
ganlyn: 
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•     5 sylw - o ran nad oes nifer uchel o siaradwyr Cymraeg yng 

Nghastell-nedd Port Talbot/y cyngor  
•     2 sylw - mae hyn yn dibynnu ar ddewis personol a chyfrifoldeb y 

siaradwyr Cymraeg yw sicrhau bod yr iaith yn parhau  
•     2 sylw yn awgrymu y dylai gwasanaethau a phobl gael eu 

blaenoriaethu dros yr iaith Gymraeg  
 
Gofynnodd yr holiadur hefyd i ymatebwyr adael eu manylion cyswllt os: 
 

• Oes ganddynt unrhyw gyfraniadau yr hoffent eu gwneud ynghylch 
cyflwyno'r cynllun 

• Oes ganddynt unrhyw awgrymiadau o ran sut i wella lles pobl 
Castell-nedd Port Talbot 
 

Gadawodd 21 o ymatebwyr eu manylion a chysylltir â hwy'n fuan i gael 
mwy o wybodaeth am eu cyfraniadau a'u syniadau er mwyn gwella lles.  
 
 
 
ii. Ymateb gan Bwyllgor Craffu Polisïau ac Adnoddau'r cyngor 
 
Dewiswyd Pwyllgor Craffu Polisïau ac Adnodda'r cyngor (Castell-nedd 
Port Talbot) fel y pwyllgor a fydd yn arfer y pwerau i archwilio gwaith y 
Bwrdd fel a nodwyd yn Adran 35 y Ddeddf. Yn ychwanegol at y pwerau 
hynny, mae'r pwyllgor hefyd wedi'i nodi fel ymgynghorai statudol. 
 
Cyflwynwyd y Cynllun Lles drafft mewn Seminar aelodau ar 9 Ionawr 
2018. Fodd bynnag, yn dilyn y seminar, roedd y Pwyllgor Craffu Polisïau 
ac Adnoddau'n teimlo nad oedd ganddo ddigon o wybodaeth er mwyn 
llunio ymateb a gwahoddwyd y swyddogion arweiniol i gyflwyno mwy o 
wybodaeth am y gweithgareddau sy'n cael eu cynnwys yn y cynllun drafft 
i'r pwyllgor, sut bydd y gweithgareddau arfaethedig yn gwneud 
gwahaniaeth ac er eglurder yr ymrwymiad y mae ei angen ar y cyngor er 
mwyn cyflawni'r gweithgareddau arfaethedig. Yn dilyn y cyflwyniad, 
cyflwynodd y pwyllgor ymateb. 
 
(Atodir copi o'r ymateb yn Atodiad 4).  
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iii. 15 ymateb ysgrifenedig (gan gynnwys 1 ymateb hwyr) 
 
Derbyniwyd ymatebion ysgrifenedig gan y partneriaid/sefydliadau 
canlynol: 
 
1. Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru  
2. Cyngor Celfyddydau Cymru 
3. Polisi Cynllunio (CBSCNPT)  
4. Llywodraeth Cymru 
5. Cyngor Pobl Hŷn (CBSCNPT) 
6. NSPCC Cymru/Wales 
7. Cyngor Iechyd Cymunedol (PABM) 
8. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 
9. Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin 
10. Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru - Partneriaeth Natur Leol 
11. Cymdeithas Cymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig CNPT 
12. 3ydd sector yng Nghastell-nedd Port Talbot (CGG CNPT) 
13. RSPB Cymru/Wales 
14. Sylwadau gan rywun a oedd yn bresennol yng ngweithdy 3ydd 

Sector CGG CNPT 
15. Gweithredu Cenedlaethol ar Ynni Cymru 
 
(Atodir copi o'r ymatebion yn Atodiad 5) 
 
 
Nid oedd nifer yr ymatebion yn tynnu sylw'n benodol at y blaenoriaethau  
na'r weledigaeth ddrafft, ond yn hytrach yn darparu cyngor ar sut y gallai 
eu sefydliadau perthnasol helpu i gyflwyno'r cynllun. Roedd ymatebion 
eraill yn darparu adborth ar y blaenoriaethau drafft penodol a darparwyd 
copïau o'r rhai hynny i'r swyddogion arweiniol i'w hystyried wrth ddatblygu 
manylion ar bob un o'u ffrydiau gwaith. Roedd nifer o ymatebion yn 
cyfeirio at ddiffyg gwybodaeth am ofynion adnoddau er mwyn ymgymryd 
â'r gweithgareddau. Ymdrinnir â hyn pan fydd manylion y 
gweithgareddau'n fwy clir ac mae deialog ar unrhyw ail-gyfeiriad gofynnol 
o ran adnoddau gan Fyrddau Gweithredol perthnasol pob sefydliad 
partner.  Roedd sawl ymateb yn argymell bod y Bwrdd yn mabwysiadu 
blaenoriaethau ychwanegol ac roedd rhai yn darparu adborth defnyddiol 
ar gyd-destun y cynllun. 
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5. Haen 2 - Methodoleg ac Ymatebion i'r ymgynghoriad  
 
Blaenoriaeth Ddrafft 1: Cefnogi plant yn eu blynyddoedd cynnar, yn 
enwedig y rheiny sydd mewn perygl o brofiadau andwyol yn ystod 
plentyndod 
 
Cyfarfu'r Grŵp Cyfranogi (sy'n cynnwys swyddogion gweithredol) ar 7 
Tachwedd a lluniwyd 3 chwestiwn eang: 
 

 Beth ydych chi'n ei hoffi am Sandfields? 

 Beth nad ydych chi'n ei hoffi am Sandfields? 

 I bwy fyddech chi'n gofyn am gymorth, pe bai angen help 

arnoch? 

Cyfanswm o 216 o ymatebion, 79 o ddisgyblion (37%), 137 o oedolion 
(63%). 
 
 
Gofynnodd aelodau o'r Tîm Chwarae'r cwestiynau hyn i ddisgyblion mewn 
4 ysgol gynradd yn Sandfields: 

 Rhosafan 

 Awel y Môr 

 Ysgol Gynradd Sandfields 

 Ysgol Gynradd Tywyn 

 

Dyma'r cymylau geiriau sy'n cynrychioli eu hymatebion: 

 

Beth ydych chi'n ei hoffi am Sandfields? 
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Beth nad ydych chi'n ei hoffi am Sandfields? 
 

 
 
 
I bwy fyddech chi'n gofyn am gymorth, pe bai angen help arnoch? 
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Blaenoriaeth Ddrafft 2- Creu cymunedau diogel, hyderus a chadarn 
(gan ganolbwyntio ar y rhai mwyaf bregus) 
 
Bydd gwaith ymgynghori/cynnwys â ffocws yn cael ei gynnal wrth i'r 
flaenoriaeth gael ei datblygu ymhellach 
 
 
Blaenoriaeth Ddrafft 3: Annog Heneiddio'n Dda 
 
Yn ychwanegol at ddatblygu'r blaenoriaethau allweddol o fewn y ffrwd 
waith Heneiddio'n Dda, mae'r Grŵp Strategaeth hefyd wedi ceisio barn gan 
amrywiaeth o ffynonellau er mwyn sicrhau bod y cynllun terfynol yn 
adlewyrchu pob rhanddeiliad gan gynnwys y cyhoedd, ymarferwyr, y sawl 
sy'n llunio polisïau a'r cynrychiolwyr etholedig. I'r perwyl hwnnw, ystyriodd 
Grŵp Strategaeth Heneiddio'n Dda farn y canlynol: 
 

 Ymatebion yr Ymgynghoriad i'r Cynllun Lles Drafft  

 Digwyddiad Cynnwys Heneiddio'n Dda a gynhaliwyd yng Ngwesty 

Traeth Aberafan ar 26 Ionawr 2018 

 Pwyllgor Craffu Polisïau ac Adnoddau (Arbennig) Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Castell-nedd Port Talbot a gynhaliwyd ar 31 Ionawr 2018 

 Gweithdy Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Castell-nedd Port Talbot a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2018 

 
Roedd hi'n glir o edrych ar bob un o'r uchod bod cefnogaeth eang ar gyfer 
cynnwys Heneiddio'n Dda fel maes blaenoriaeth ar gyfer y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn y dyfodol. Yn ychwanegol, amlygwyd y prif 
themâu canlynol gan nifer o ymatebwyr:  
 

 Yr angen i weld pobl hŷn fel ased yn hytrach na gwastraff ar 

adnoddau.    

 Pwysigrwydd rôl cludiant cyhoeddus wrth gefnogi'r prif feysydd 

ffocws yn y Cynllun Heneiddio'n Dda.    

 Adeiladu ar y mentrau presennol mewn cymunedau a'u datblygu 

ymhellach.  

 Datblygu cynlluniau rhwng y cenedlaethau er mwyn datblygu 

gwydnwch a lles cymunedau. 

 Cynnwys cymunedau ac ymarferwyr lleol wrth ddatblygu mentrau.  

 



17 

 

Blaenoriaeth Ddrafft 4: Hybu lles drwy'r gweithle ac ynddo 
Datblygiad y Nod Llesiant hwn 

 

Ymgymerwyd â phedwar gweithgaredd allweddol fel rhan o'r 

gweithgaredd cynnwys â ffocws yn y ffrwd waith hon: 

 

1. Gweithdy gyda chynrychiolwyr o asiantaethau'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid eraill, gyda'r nod o 
gynnwys prif randdeiliaid wrth ddatblygu cynllun gweithredu er 
mwyn hyrwyddo lles drwy waith a'r gweithle, gan gynnwys yr 
allbynnau a'r canlyniadau sydd i'w cyflawni. 

 
Canolbwyntiodd y gweithdy ar dri gweithgaredd: 

a. Asesu'r cyd-destun presennol a chyd-destun y dyfodol  
b. Cytuno ar flaenoriaethau 
c. Dadansoddiad sefyllfaol o weithio mewn partneriaeth yn 

lleol:  
 

2. Ymgynghoriad ag ystod eang o randdeiliaid yn seiliedig ar frîff 
cynnwys (ar gael ar gais) wedi'i greu o allbwn a thrafodaethau'r 
gweithdy. Cafodd hwn ei ddosbarthu i aelodau'r BGC a'r partneriaid 
i'w raeadru drwy eu rhwydweithiau er mwyn iddynt ddarparu 
sylwadau ac adborth arno dros gyfnod o 6-8 wythnos.  
 

3. Cyfres o gyfweliadau - cynhaliwyd cyfweliadau wyneb yn wyneb neu 
dros y ffôn â phrif randdeiliaid er mwyn sicrhau cynrychiolaeth eang 
ac i gael barn er mwyn cyfeirio'r cynnig/cynllun gweithredu terfynol.  

 
4. Gweithdy a gynhaliwyd gan CGG CNPT ac roedd nifer o 

gynrychiolwyr o'r trydydd sector hefyd yn bresennol. Roedd 
gweithgareddau'r gweithdy'n canolbwyntio ar wneud defnydd o'r 
pwyntiau canlynol: 

 Perthnasedd yr amcan hwn a chanlyniadau i'r trydydd 
sector 

 Cyfleoedd i'r trydydd sector gyfrannu 

 Eu safbwynt hwy ar les yn y gwaith yn y sector 

 Deall sut ac a ydynt am barhau i gael eu diweddaru am yr 
agenda wrth symud ymlaen, ac a ydynt am fod yn rhan 
ohoni. 

 
Rhannwyd y rhai a oedd yn bresennol i dri grŵp a rhoddwyd y cyfle iddynt 
ymateb/gymryd rhan a darparu adborth ar y gwaith hyd yn hyn.  



18 

 

 
Canlyniadau'r gweithgareddau 
 
Roedd yn glir o weithgareddau'r ymgynghoriad fod hwn yn cael ei ystyried 
fel maes blaenoriaeth ar gyfer gweithredu lleol, ac er bod rhaid cael 
swydd ac incwm, mae lles yn ymwneud â mwy na hyn. Roedd cael 
ymdeimlad o bwrpas yn bwysig, fel y mae ein perthynas â lle a'r bobl o'n 
cwmpas - p'un ai bod hyn drwy waith neu drwy ein cymunedau a/neu 
ymdrech wirfoddol. Yn sicr, nodwyd bod pwysau gwaith a disgwyliadau 
cyflogwyr yn aml yn golygu erydu agweddau eraill sy'n cyfrannu at les, 
megis cydbwysedd bywyd a gwaith; amser rhydd i ddilyn diddordebau 
eraill; a chyfraniad cymunedol/cyfleoedd gwirfoddoli.  
 
Arweiniodd hyn at gytuno ar 2 ganlyniad allweddol, sef: 
 

 Gwasanaethau cyhoeddus effeithlon ac effeithiol drwy weithlu 
cynaliadwy ac iach 

 Pobl a chymunedau ag ymdeimlad o ddiben a lle, drwy 
gyfleoedd/fynediad at waith da yn lleol a/neu weithgareddau a 
chysylltiadau pwrpasol a chysylltiadau drwy waith neu unrhyw 
ymdrech/weithgaredd gwirfoddol 
 

 

Blaenoriaeth Ddrafft 5: Adnabod rôl isadeiledd gwyrdd a'i hyrwyddo 
er mwyn cefnogi lles economaidd, cymdeithasol a diwylliannol pobl 
Castell-nedd Port Talbot 
 
Mae'r ymrwymiad cyhoeddus a gynhaliwyd fel rhan o ddatblygu'r asesiad 
lles yn dangos bod isadeiledd gwyrdd yn bwysig i bobl: 
 

 Mae'n darparu buddion trawsbynciol ar draws holl feysydd pwnc 
dadansoddi ymatebion a'r holl nodau llesiant; 

 Mae mannau gwyrdd Castell-nedd Port Talbot yn ased enfawr - prin 
yw'r lleoedd sydd ag asedau o'r fath - ac mae llawer o'r tir dan 
berchnogaeth gyhoeddus. Mae'r potensial i wella lles yn sylweddol; 

 Mae mannau gwyrdd yn darparu ffordd gost-effeithiol o wella iechyd 
meddwl a chorfforol pawb yn CNPT;  

 Mae rhwydwaith o isadeiledd gwyrdd yn hanfodol i'n helpu i addasu 
ac ymateb i'r heriau a wynebwn yn y dyfodol, gan ein helpu i fod yn 
wydnach; 
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 Mae isadeiledd gwyrdd yn elfen hanfodol o ddylunio lleoedd yn dda. 
Mae'n galluogi teithio llesol a mwy o gydlyniant cymunedol ac yn 
annog mewnfuddsoddi; ac 

 Os bydd mesurau cyni'n parhau, yna mae mannau gwyrdd sy'n 
hygyrch i'r cyhoedd dan fygythiad heb ffynonellau ariannu amgen. 

Mae'r canfyddiadau hyn wedi helpu i ddatblygu'r flaenoriaeth ddrafft 
ymhellach a bydd yr ymgynghoriad ychwanegol/gwaith cynnwys yn cael eu 
cynnal wrth i'r flaenoriaeth gael ei datblygu ymhellach. 
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Atodiad 1  
 
 
 
 
 

 Holiadur ar ymgynghoriad  
y Cynllun Lles  

Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  
Castell-nedd Port Talbot 

 

I wireddu’r Castell-nedd Port Talbot a garem, y canlynol yw’r hyn y mae’r 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn credu y dylai ei flaenoriaethau drafft 

fod:  

i. Diogelu plant yn eu blynyddoedd cynnar yn enwedig plant sydd 

mewn perygl o brofiadau andwyol yn ystod plentyndod  

ii. Creu cymunedau diogel, hyderus a chadarn (gan ganolbwyntio ar 

y rhai mwyaf bregus) 

iii. Hybu heneiddio’n dda  

iv. Hyrwyddo lles yn y gweithle 

v. Adnabod rôl isadeiledd gwyrdd a'i hyrwyddo* er mwyn cefnogi 

lles economaidd, cymdeithasol a diwylliannol pobl Castell-nedd 

Port Talbot.   
 

*Mae isadeiledd gwyrdd (IG) yn cyfeirio at y strwythur cyfunol, y lleoliad, y 
cysylltedd a’r mathau o leoedd gwyrdd (a glas) gan gynnwys parciau, 
mannau agored, caeau chwarae, coetiroedd, gwlyptiroedd, ymylon ffordd, 
rhandiroedd a gerddi preifat. 

 
1. Wrth feddwl am yr holl flaenoriaethau lles drafft, a ydynt yn ffocws 

da i'r BGC wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 

ddiwylliannol y sir? 

o Ydynt 

o Efallai 

o Nac ydynt  

o Ddim yn gwybod 
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Defnyddiwch y lle hwn i gynnwys sylwadau eraill: 

Os credwch ein bod wedi anghofio rhywbeth o ran ein 

blaenoriaethau drafft neu os hoffech wneud sylw ar sut y gallwn 

gyflawni'r rhain, defnyddiwch y blwch hwn: 

2. Ydych chi'n meddwl y bydd yr amcanion lles drafft yn cael effaith ar 

gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg? 

 

3. Sut ydych chi'n meddwl y bydd yr amcanion lles drafft yn cael effaith 

ar drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal? 

 

Gweledigaeth 

Rydym am i Gastell-nedd Port Talbot fod yn lle bywiog ac iach lle mae 
gan bobl gyfle cyfartal i ddatblygu yn eu bywydau - rhywle y mae pobl am 
fyw, dysgu a buddsoddi ynddo ac ymweld ag ef am genedlaethau i ddod. 

Rydym am i wasanaethau cyhoeddus lleol, sy'n cynnwys y Trydydd 
Sector, fod yn effeithiol ac yn werth da am arian, yn hawdd i bobl eu 
defnyddio a chynnig cyflogaeth o safon lle caiff pobl eu gwerthfawrogi am 
y gwaith maent yn ei wneud. Gyda dinasyddion, byddwn yn adeiladu ar 
ein cymunedau cryf a chydlynol lle caiff hawliau pawb eu parchu a'u 
diogelu. 

Rydym am i'n gwasanaethau cyhoeddus ganolbwyntio ar alluogi pobl a 
chymunedau i fod yn wydn a bydd yn arferol i ddinasyddion brofi 
gwasanaethau llyfn, wedi'u personoli ac o safon. Bydd cyflwyno 
gwasanaethu cyhoeddus yn creu'r amodau cywir ar gyfer buddsoddi a 
fydd yn galluogi i'r fwrdeistref sirol ddenu a chynnal cyflogaeth gynaliadwy 
o safon i bobl leol. 
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Bydd ein cymunedau wedi'u cysylltu'n dda trwy isadeiledd digidol a 
chludiant o'r radd flaenaf a chaiff ein hamgylchedd naturiol ei warchod a 
hefyd ei ddatblygu i gefnogi byw iach a buddsoddi. 

Byddwn wedi cyflawni ein gweledigaeth os bydd pob plentyn a pherson 

ifanc yn cael y dechrau gorau mewn bywyd; os bydd gan yr holl bobl ifanc 

ac oedolion y sgiliau a'r gwydnwch i fod yn iach ac yn ffyniannus; os bydd 

pobl yn ddiogel ac yn teimlo'n ddiogel; os bydd ein holl gymunedau'n 

ffynnu ac yn cefnogi'r bobl sy'n byw ynddynt ac yn fannau lle gall pobl 

dderbyn cymorth gan gymdogion neu rwydweithiau cymdeithasol sydd 

wedi'u datblygu'n dda. 

Ydych chi'n cytuno â'r weledigaeth hon? 

o Ydw 

o Efallai 

o Nac ydw  

o Ddim yn gwybod 

Os hoffech ychwanegu unrhyw beth neu wneud sylwad, defnyddiwch y 

blwch hwn.  

Os ydych yn teimlo y gallwch ein cynorthwyo, gallwch wneud hynny 

yn y ffyrdd canlynol:    

 Os hoffech gyfrannu at unrhyw un o'r 5 blaenoriaeth a restrir uchod, 

cysylltwch â'r Tîm Strategaethau Corfforaethol ar 01639 763677 

neu improvement@npt.gov.uk a fydd yn eich cysylltu â'r Aelod BGC 

sy'n arwain y flaenoriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddi  

 Rydym yn awyddus i glywed eich awgrymiadau cyfredol ar sut i 

wella lles pobl Castell-nedd Port Talbot.  Os hoffech fod yn rhan o 

ddigwyddiadau cynnwys y cynllun hwn yn y dyfodol, rhowch eich 

enw a'ch manylion cyswllt i ni.   

 

mailto:improvement@npt.gov.uk
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Enw: 

Manylion cyswllt: 

 

 

Yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, bydd y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn defnyddio'ch manylion cyswllt at ddibenion penodol yr 

ymgynghoriad mewn perthynas â datblygu'r Cynllun Lles yn unig.  Ni fydd 

eich manylion cyswllt yn cael eu rhannu ag unrhyw drydydd parti. 

Diolch am gwblhau'r holiadur hwn. 
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FFURFLEN MONITRO CYDRADDOLDEB 

Mae'r cyngor yn gweithredu polisïau cydraddoldeb sy'n ceisio sicrhau bod pawb yn 
cael ei drin yn deg ac yn gyfartal.  I sicrhau nad yw pobl yn profi gwahaniaethu wrth 
ddefnyddio'n gwasanaethau, rydym yn mynd ati i fonitro ac felly byddem yn ddiolchgar 
pe baech yn gallu ateb y cwestiynau canlynol.  Mae'r wybodaeth rydych yn ei darparu 
yn gwbl gyfrinachol.   
Ticiwch y blychau priodol: 
 
Rhyw 

Gwryw  Benyw  
 

Trawsrywiol   Mae'n well gen i beidio â dweud  

 
Oed 

Dan 16 oed   16-24   25-29  
      

30-39   40-49   50-59  
      

60-74   75-85   85+  
      

Mae'n well gen i 
beidio â dweud 

      

 

Anabledd  
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio rhywun sy’n anabl fel rhywun â nam 
corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith andwyol sylweddol a thymor hir (h.y. wedi para 
neu disgwylir iddi bara am o leiaf 12 mis) ar allu'r person i wneud gweithgareddau 
arferol o ddydd i ddydd.  
 

Oes gennych anabledd yn eich barn chi? 

Oes   Nac oes  Mae'n well gen i beidio 
â dweud 

 

 
Y Gymraeg: 

Siarad ac ysgrifennu'n rhugl  Siarad ac ysgrifennu'n weddol rhugl   
    

Siaradwr rhugl   Siaradwr gweddol rhugl  
    

Dysgwr   Ychydig neu ddim gwybodaeth  

 
Crefydd/Cred 

Cristion  Mwslemaidd  

    

Hindŵaeth  Siciaeth  

    

Iddewiaeth  Bwdhydd  

    

Dim crefydd  Unrhyw grefydd arall  
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Dewis peidio â dweud    

 
 
Tueddfryd rhywiol  

Gwahanrywiol  Lesbiaidd  

    

Hoyw  Deurywiol  

    

Mae'n well gen i beidio â 
dweud 

   

 
Cenedligrwydd  
   

  Cymreig 

  

  Albanaidd  

  

  Saesneg 

  

  Prydeinig 

  

  Gwyddelig 

  

  Arall (nodwch) 

 

  

  Dewis peidio â dweud 

 
 
Tarddiad Ethnig 
Gwyn 

  Prydeinig  
  

  Gwyddelig 
  

  Unrhyw gefndir Gwyn arall, nodwch 

  
 

Cymysg 

  Gwyn a Du Caribïaidd 
  

  Gwyn a Du Affricanaidd 
  

  Gwyn ac Asiaidd 
  

  Unrhyw gefndir Cymysg arall, nodwch 
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Asiaidd 

  Indiaidd 
  

  Pacistanaidd 
  

  Bangladeshaidd 
  

  Unrhyw gefndir Asiaidd arall, nodwch  

  
 

Du 

  Affricanaidd  
  

  Caribïaidd 
  

  Unrhyw gefndir Du arall, nodwch  
  
 

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall 

  Tsieineaidd  
  

  Unrhyw gefndir arall, nodwch  

  

  Dewis peidio â dweud 

 



Atodiad 2 
 

Manylion Gweithgaredd Cynnwys Haen 1 

ar gyfer ymgynghoriad Cynllun 

 Lles Lleol drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot.   

(9 Tachwedd 2017 i 1 Chwefror 2018) 

 

GWEITHGAREDD CYNNWYS HAEN 1 

DYDDIAD GWEITHGAREDD CANLYNIAD 

 

Tachwedd 

2017 

 

Gosodwyd pecynnau ymgynghori 
yn y ddwy Ganolfan Ddinesig yng 
Nghastell-nedd a Phort Talbot.  
Hefyd yn y prif lyfrgelloedd ym 
Mhontardawe, Castell-nedd a Phort 
Talbot.  Roeddent yn cynnwys:  

 Cyflenwad o holiaduron i'w 
cwblhau'n unigol (Cymraeg a 
Saesneg) a oedd yn efelychu'r 
holiad ar-lein; 

 Blwch post ar gyfer yr holiaduron 
a gwblhawyd; 

 Copi cyfeirio o Gynllun Lles Lleol 
drafft y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

 

Er gwaethaf y cyhoeddusrwydd helaeth, dim ond 2 ymatebwr 

gwblhaodd yr holiaduron a phostio eu hadborth drwy'r 

blychau post hyn.    
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GWEITHGAREDD CYNNWYS HAEN 1 

DYDDIAD GWEITHGAREDD CANLYNIAD 

 

Tachwedd 

2017  

 

Ymgynghoriad electronig -  

Roedd holiadur yr ymgynghoriad ar 

gael ar wefan y cyngor, gan 

ddefnyddio'r feddalwedd 

dadansoddi arolygion - SNAP  

 

Derbyniwyd 128 o holiaduron drwy'r dull hwn, sy'n cynnwys 2 

gopi caled o'r holiadur safonol a dderbyniwyd drwy'r blychau 

post y soniwyd amdanynt uchod.   

 

Dywedodd y partneriaid/sefydliadau canlynol eu bod wedi 

mewnbynnu copïau caled o'r holiaduron i'r system 

meddalwedd SNAP.    

 Swyddog Cynnwys Plant a Phobl Ifanc Bwrdeistref Sirol 

CNPT - 30 o holiaduron  

 Tai Tarian - 6 holiadur.  

 Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

- 24 holiadur 

 

Tachwedd 

2017 –  

Chwefror 1 

2018 

 

 

Ymatebion ysgrifenedig - 

Ymatebion nad ydynt ar yr holiadur 

safonol, a dderbyniwyd drwy e-bost, 

yn y post neu a gafwyd mewn 

grwpiau ffocws/cyfarfodydd 

rhanddeiliaid.  

 

Derbyniwyd 15 o ymatebion drwy lythyr/adroddiad 

(derbyniwyd un yn hwyr)  
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GWEITHGAREDD CYNNWYS HAEN 1 

DYDDIAD GWEITHGAREDD CANLYNIAD 

 

Tachwedd 

2017 –  

Diwedd mis 

Ionawr 

2018  

 
Cyfryngau cymdeithasol - Cysylltu 
ag ystod eang o randdeiliaid, gan 
gynnwys y cyhoedd. 

 

Cynyddodd partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

ymwybyddiaeth y cyhoedd a'u rhanddeiliaid drwy eu cyfrifon 

cyfryngau cymdeithasol amrywiol, megis Facebook, Twitter a 

llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill.   

 

 

Tachwedd 

2017 –  

Chwefror 1 

2018  

 
Gwefannau -  
Gwefan y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus, gyda'r nod o gyrraedd 
ei randdeiliaid.   

 

Cyhoeddodd y partneriaid yr ymgynghoriad ar eu mewnrwyd 
fewnol a/neu'r wefan allanol, a oedd yn cynnwys dolen i'r 
ymgynghoriad ar dudalen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
y cyngor.https://www.npt.gov.uk/psb    

 

Tachwedd 

2017 - 

Ionawr 

2018  

 
E-bost gan Gadeirydd y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus - E-
bost gan Gadeirydd y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn 
gwahodd yr ymgyngoreion statudol i 
gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.  

 
Sicrhaodd yr ymarfer hwn fod yr holl ymgyngoreion statudol a 
restrwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
yn cael gwybod am yr ymgynghoriad.   
 
Yn ychwanegol, cylchredwyd yr e-bost gan aelodau Is-grŵp 
Cynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i randdeiliaid y 
sefydliad.http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/section/38/enacted   

  
 

https://www.npt.gov.uk/psb
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/section/38/enacted
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GWEITHGAREDD CYNNWYS HAEN 1 

DYDDIAD GWEITHGAREDD CANLYNIAD 

 

Tachwedd 

2017 i 

Ionawr 

2018  

 
Datganiadau i'r Wasg 

 
Cyhoeddwyd datganiad i'r wasg drwy Wasanaethau 
Cyfathrebu a Digidol y cyngor ar ran y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
 

 

2 Ionawr 

2018 

 
Adolygiad yn ystod 
ymgynghoriad  
Nodwyd ymateb isel ar ddechrau 
mis Ionawr 2018.  

 
Gofynnwyd i holl aelodau Is-grŵp Cynnwys y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i ailadrodd a/neu wella eu 
hymdrechion cynnwys er mwyn annog mwy o bobl i ymateb.  
Hefyd i gynyddu ymdrechion i weithio gyda grwpiau ffocws a 
grwpiau cyfranogi sefydledig, yn enwedig y rheiny a 
gefnogodd pobl â nodweddion gwarchodedig.   
 

 

Tachwedd 

2017 i 

Ionawr 

2018  

 
Digwyddiadau Cynnwys/Grwpiau 
Ffocws   
 
 

 
Cynhaliodd partneriaid y BGC sawl digwyddiad cynnwys 
rhanddeiliaid a grwpiau ffocws er mwyn hysbysebu'r 
ymgynghoriad ac i annog grwpiau ac unigolion i ymateb, naill 
ai fel unigolion neu i gyflwyno ymateb fel 'grŵp'.     
 
Roedd y rhain yn cynnwys: 
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Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Castell-nedd Port Talbot 

 
Cyflwyniadau i:  
• Glybiau Ieuenctid a gynhelir gan y cyngor ym Maglan, Sandfields a 

Chimla, Ionawr 2018  

 Grŵp Yovo (Mae'ch Llais yn Cyfrif) Cyngor Ieuenctid Plant sy'n 
Derbyn Gofal, 20 Rhagfyr 2017  

 Grŵp Ffocws y Gwasanaeth Ieuenctid gyda phobl ifanc 18-25 oed, 
Ionawr 2018 

 Her Pobl Ifanc Cymru, 1 Rhagfyr 2017  

 Staff y Gwasanaeth Ieuenctid, 5 Rhagfyr 2017 

 Cyngor Pobl Hŷn CNPT, 25 Ionawr 2018  

 Fforwm LGBT, 17 Ionawr 2018 

 Cynllun Datblygu Gwledig, Grŵp Gweithredu Lleol Adfywio CNPT a 
Grŵp Gweithredu Preswylwyr Bryn, 18 Ionawr 2018 

 Rhanddeiliaid y Cynllun Datblygu Lleol, 17 Ionawr 2018  

 
Gwasanaeth Tân ac 
Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru  

 

 Cyfarfod Rheolwyr Castell-nedd a Phort Talbot, 14 Rhagfyr 2017 

 Grŵp ffocws gyda phersonél Gorsaf Dân Castell-nedd a oedd yn 
cynnwys personél corff cynrychiadol, 11 Ionawr 2018  

 Digwyddiad cynnwys yng Nghynllun Cadlanciau Diffoddwyr Tân Ifanc 
Blaendulais, 23 Ionawr 2018. 

 Digwyddiad cynnwys yng Ngorsaf Dân Glyn-nedd, 23 Ionawr 2018. 
Wedi'i hysbysu ar-lein, ond nid oedd unrhyw un yn bresennol.   

 Digwyddiad cynnwys yng Ngorsaf Dân Dyffryn Aman, 29 Ionawr 
2018. Wedi'i hysbysu ar-lein, ond nid oedd unrhyw un yn bresennol.   

 Digwyddiad cynnwys yng Ngorsaf Dân Pontardawe, 29 Ionawr 2018. 
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Wedi'i hysbysu ar-lein, ond nid oedd unrhyw un yn bresennol.   

 O ganlyniad i broblem weithredol annisgwyl, ni chynhaliwyd y ddau 
ddigwyddiad a drefnwyd yng Ngorsafoedd Tân y Cymer a Castell-
nedd.  

 
Bwrdd Iechyd PABM 

 
 Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid, 10 Ionawr 2018 

 Grŵp Cyfeirio Anabledd, 29 Rhagfyr 2017 

 Ieuenctid ABM, 17 Ionawr 2018 

 Cyngor Iechyd Cymunedol ABM, 23 Ionawr 2018 

 Rhwydwaith y Trydydd Sector, 25 Ionawr 2018 

 Fforwm Partneriaeth, 24 Ionawr 2018 

   

 
Cyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Castell-nedd 
Port Talbot  

 

 Fforwm Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol CNPT, 13 Tachwedd 2017    

 Fforwm Sector Gwirfoddol Plant a Phobl Ifanc CNPT. 21 Tachwedd 
2017  

 Gweithdy Ymgynghoriad y Trydydd Sector (Fforwm Strategol 
Trydydd Sector) 25 Ionawr 2018   

 Cymdeithas Gymunedol BME CNPT, 30 Ionawr 2018  

 Fforwm Sector Gwirfoddol Plant a Phobl Ifanc CNPT, 30 Ionawr 2018  

 
Tai Tarian - 
Cymdeithas tai  

 

 Grŵp Academi Tai Tarian, Ionawr 2018  

 Unigolion o Grŵp Academi Tai Tarian, Ionawr 2018  

 
Cyfoeth Naturiol Cymru  

 
Partneriaeth Bioamrywiaeth CNPT/Tîm Cefn Gwlad CBSCNPT, 7 
Rhagfyr 2017  
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Iechyd Cyhoeddus 
PABM 

Mae'r tim yn ymgysylltu ag ymgynghoriad Haen 2, yn benodol drwy 
grŵp thematig Lles a Gweithio. Hyrwyddwyd yr ymgynghoriad gyda'r tîm 
iechyd cyhoeddus lleol a'i ddosbarthu i'r sefydliadau partner.   
 
Rhoddodd Tîm Iechyd Cyhoeddus PABM wybod ei fod wedi anfon yr 
ymgynghoriad i'r Tîm Iechyd Cyhoeddus Lleol er mwyn ei anfon ymlaen 
at bartneriaid eraill i'w rannu; Tîm Ysgolion Iach i'w gylchredeg i 
ysgolion CNPT; a'r Tîm Gweithio'n Iach a gweithgor thematig y gweithle.   

 
ADRAN GWAITH A 
PHENSIYNAU  

 
Rhoddodd yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chanolfan Byd Gwaith 
Castell-nedd wybod nad oeddent yn gallu cynnal unrhyw ddigwyddiadau 
wyneb yn wyneb yn ystod y cyfnod hwn, felly mae pob gweithgaredd 
wedi cael ei gynnal dros e-bost.   

 
Heddlu De Cymru  

 
Dogfen a rannwyd â Phartneriaeth 'Castell-nedd Port Talbot Mwy 
Diogel' gyda chais i'w hanfon at bartïon â diddordeb o fewn eu grŵp.    
Rhannwyd yr wybodaeth yn eang â rhanddeiliaid eraill.    
 



Atodiad 3 
  
Gwybodaeth monitro cydraddoldebau ymatebwyr holiadur: 
 

Rhyw: 
Benyw - 54% (68) 
Gwryw - 42% (52) 
Dewis peidio â dweud - 4% (5) 

 
Oedran: 
Dan 16 oed - 34% (42) 
16-24 – 4% (5) 
25-39 – 13% (16) 
40-59 – 34% (42) 
60-74 – 11% (13) 
75+ - 3% (3) 
 
Anabledd: 
Nac oes - 69% (86) 
Oes - 24% (30) 
Dewis peidio â dweud - 7% (8) 
 
Y Gymraeg: 
Dysgwr - 40% (50) 
Ychydig neu ddim gwybodaeth - 40% (50) 
Siarad ac yn ysgrifennu'n rhugl - 7% (8) 
Siarad ac ysgrifennu'n weddol rugl - 7% (8) 
Siaradwr gweddol rhugl - 4% (5) 
Siaradwr rhugl - 2% (3) 
 
Crefydd / Cred: 
Dim crefydd - 46% (55) 
Cristion - 41% (50) 
Dewis peidio â dweud - 10% (12) 
Mwslemaidd - 2% (2) 
Unrhyw grefydd arall - 2% (2) 
 
Tueddfryd rhywiol: 
Gwahanrywiol/syth - 87% (107) 
Dewis peidio â dweud - 10% (12) 
Deurywiol - 2% (3) 
Hoyw - 1% (1) 
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Cenedligrwydd: 
Cymreig - 66% (81) 
Prydeinig - 25% (30) 
Saesneg - 3% (4) 
Dewis peidio â dweud - 3% (3) 
Albanaidd - 2% (2) 
Gwyddelig - 2% (2) 
 

 


