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Rhan 1 - Cyflwyniad
1.1 Cyflwyniad gan Arweinydd y Cyngor a'r Prif Weithredwr

Ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr T udfu l, rydym y n fal ch o gyflwyno ein cynllun
llesiant corfforaethol diwygiedig "Ffocws ar y Dyfodol: Llesiant yn ein Cym uned".
Mae'n debygol mai hwn fydd y cynllun pwysicaf y mae'r Cy ngor hwn wedi'i ddatblygu
wrth i ni wella o bandemig y coronafeirws a p harhau ar ein taith o drawsnewid a gwella.
Yn ein cynllun, rydym yn nodi'r hyn a d disgwyliwn gan Aelodau Et holedig a Swyddogio n y
Cyngor i gyflawni ein hamcanion llesiant a'n blaenoriaethau co rfforaethol. Bydd y
cynllun hwn yn rhoi ffocws i ni ddarparu ein gwasanaethau yn gynaliadwy ac y n gyfartal i
ddiwallu anghenion ein trigolion a chefnogi'r cynllun rhanbarth o l ehangach.
Mae gennym 4 a mean llesiant, pob un
Ellis Coope r

Y Cynghorydd Lisa
Mytton

a chanlyniad sylfaen o l, gallwch gael r hagor o
a

wybodaeth yn Ad ran 2 o 'r cynllun hwn. Mae ein hamcanion wedi'u hintegreiddio

chynllun rhanbarthol y Bwrdd Gwasanaetha u Cyhoeddus - Cynllun Llesia nt - Ein Cwm Taf.

Prif Weith redwr Dros Dro

Arweinydd y Cyngor

9

Dechrau Gorau

a

Bywyd Gwaith

•

Llesiant

Amgylcheddol
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8

Bywyn Dda

Mae 2020 a dechrau 2021 wedi bod yn eithriadol o heriol i ni i gyd. Fel Cyngor, rydym wedi bod yn darparu gwasanaethau i'n trigolion, t ra'n ymateb yn gyntaf i lifagydd
mawr ac yna pandemig byd-eang. Mae hyn wedi galw am ymdrech ar y cyd gan Aelodau Etholed ig, Swyddogion a Phartneriaid. Mae wedi dangos sut y gallwn gydweithio i
oresgyn heriau mawr; rhywbeth rydym am adeiladu arno fel rhan o'r cynllun hwn yn y ffordd rydym yn gweithio yn y dyfadol.
Mae'r ffordd yr ymatebwyd i'r heriau hyn hefyd wedi rhoi cyfleoedd i wneud pethau'n wahanol neu'n wir wneud pethau gwaha nol. Rydym y n parhau i fad yn ym rwymedig
i weithio'n agos gyda'n cymunedau i'w cynnwys yn y ffordd rydym yn symud ymlaen. Fel Arweinydd y Cyngor a'r Prif Weithredwr, ryd ym am barha u i feit hrin cysy lltiada u
rhwng pobl a grymuso cymunedau i wella llesiant.
Ar 61 pennu cyllideb gytbwys ar gyfer 2019/2020, cymerwyd cam rhagweithiol gennym drwy ofyn i Lywodraeth Cymru ein cefnogi yn y cyfnod heriol hwn. Pe nod odd y
Gweinidog Tai a Llywodraeth Leal Fwrdd Gwella a Sicrwydd i gynnal ymarfer asesu cyflym. Er mwyn mynd i'r afael a chanlynia dau'r gwaith hwn, rydym w edi datblygu ein
'Cyn llun Adfer, Trawsnewid a Gwel la'. Mae hyn yn mynd i'r afael a'n risgiau uniongyrchol and hefyd y tymor hwy. Rydym w edi gweit hio, gyda' r cymorth a ddarperir, i no di
3 maes blaenoriaeth i'n helpu i gyflawni ein hamcanion a'n canlyniadau llesiant yn well. Credwn y bydd hyn yn mynd i'r afael a'r cw estiwn 'iawn, and felly beth y n union ?' Rydym yn ffocysu ar well a canlyniadau i'n trigolion ac mae hyn yn parhau i fad wrth wraidd yr hyn a w nawn. M ae gweithdai Ael odau Etholedig, Ael odau Craffu a
Swyddogion wedi ein galluogi i gytuno ar y meysydd hyn i'w gwella a ffyrdd o gefnogi'r newidiadau hyn ac yn unol a disgwyliada u Deddf Llesiant Cenedlaethau 'r Dyfadol
(Cymru) 2015.
Mae'r rhain yn gwella ein safanau addysg, gan gynyddu ein gwytnwch ym maes gofal cymdeithasol a chefnogi adferiad economaidd.

Gwellaein
Safonau Addysg

Cynydduein
gwytnwchymmaes

Gofal Cymdeilhaaol

Adferiad
Economaidd

Byddwn yn parhau i weithio gyda'n gilydd fel Aelodau Etholedig a Swyddogion i fireinio ein cynlluniau er mwyn sicrhau eu bod y n parhau i helpu ein hadferiad o bandemig y
coronafeirws a'n taith drawsnewid a gwella. Wrth wneud hyn rydym hefyd w edi ffocysu ar ein gwasanaethau cymorth a sut y gall yr adnodd hwn ein helpu i drawsnewid.
Bydd Cynghorwyr Etholedig yn parhau i arwain datblygiad cymunedol trwy ddod a phobl a chy mu nedau at ei gilydd. Bydd pawb sy'n rhan o hyn yn defnyddio ein
gwybodaeth, ein sgiliau a'n profiadau ein hunain i hyrwyddo cyfleoedd drwy gynnwys y gymuned i gyflawni newidiada u cadarn haol a pharhaol.
Rhaid i ni sicrhau body penderfyniadau a gymerwn yn galluogi gwelliannau cynaliadwy a chefnogi llesiant y bobl sy'n byw ac yn gweithio ym M erthyr Tudful heddiw ac yn y
dyfadol. Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn gweithio' n well drwy' r egwyddor datbygu cyna liadwy fel y nadir fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlae thau'r Dyfad ol (Cy m ru )
2015.
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Fel sefydliad, rydym yn ymwybodol iawn o effaith llymder ar bobl sy'n byw ac yn gweithio o fewn y Fwrdeistref Sirol. Yn y cynllu n hwn, fe we lwch sut rydym
wedi adeiladu ar y llynedd wrth nodi a ffocysu'r gwasanaethau sy'n cyfrannu at fynd i'r afael

a thlodi o fewn ein cymunedau; sy'n flaeno riaeth i b ob un o honom.

Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni'r cynllun hwn a'r adferiad, y trawsnewid a'r gwelliant a nodir isod, rhaid i ni hefyd ffocysu ar sut rydym

yn cefnogi cyflawni ac yn monitro ein perfformiad. Bydd gwella ein llywodraethu yn ffocysu ar y cyfnod nesaf er mwyn sicrhau ein bod yn
gwella'n effeithlon ac yn effeithiol. Bydd ein gwaith craffu, fel rhan o'n pwyllgorau llywodraethu mewnol a ffurfiol, yn chwa rae rhan fawr yn

Cefnogi

ein taith drawsnewid a gwella. Mae ein perfformiad staff a'u datblygiad hefyd yn bwysig. Felly, yn ddiweddar, fel rhan o'n cyn llun ariannol

Newid

tymor canolig, rydym wedi cynyddu ein buddsoddiad mewn datblygu staff, prentisiaethau a chapasiti ychwanegol mewn meysydd risg uchel
o'r Cyngor.

Er ei fod yn heriol, mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i ni wrth i ni ail-lunio'r sefydliad i ddiwallu anghenion ein trigolion nawr ac i mewn i'r dyfodol.

LLs.Cic Mv1ttol/\.,
V

E:LLLs. Couper

Arweinydd y Cyngor

Prif Weithredwr Dros Dro
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1.2 Ffocws ar y Dyfodol - Crynodeb
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1.3 Diben ein Cynllun Ffocws ar y Dyfodol
0 dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus yng Nghymru weithio mewn ffordd gynaliadwy i gyflawni' r weledigaeth
gyffredin er mwyn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol Cymru. Felly, rhaid sicrhau wrth wneud penderfyniadau, ein bod yn ystyried yr
effaith y gallent eu cael ar y bobl sy'n byw eu bywydau ym Merthyr Tudful yn awr ac yn y dyfodol. Nodir y rhain yn y 5 ffordd o weithio (egwyddor datblygu cynaliadwy).
Mae'r Ddeddf yn golygu bod gennym Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru. R61 y Comisiynydd yw gweithredu fel gwarcheidwad er budd cenedlae t hau'r dyfodol
yng Nghymru a chefnogi cyrff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf i weithio tuag at gyflawni'r saith Nod Llesiant cenedlaethol.
Yn ogystal

a dymuno eich hysbysu a'ch cynnwys yn ein cynlluniau, mae gennym ddyletswydd o dan 'Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015' i gyhoeddi ein

hamcanion llesiant a'n datganiad ategol (Ein Datganiad Llesiant) ar ddechrau'r flwyddyn ariannol, sy'n dangos sut rydym yn cyfra nnu at y 7 nod llesiant cened laethol. Fel
rhan o'r cynllun hwn, rydym hefyd yn cyhoeddi ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella.

Cymru
lewyrchus

Y Saith Nod Llesiant
Mae'r Ddeddf yn nodi am y tro cyntaf yn y gyfraith, bod cyrff cyhoeddus yn gweithio tuag at yr un pwrpas. Mae'r Ddeddf yn
rhoi 7 nod llesiant cenedlaethol ar waith sy'n cynrychioli'r weledigaeth gyffredin ar gyfer Cymru ac yn ei gwneud yn glir bod
yn rhaid i'r cyrff cyhoeddus rhestredig weithio i gyflawni'r holl nodau ac nid un neu ddau'n unig.

Cymru

gydnerth

Datblygu Cynaliadwy
Mae'r Ddeddf yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar gyrff cyhoeddus i fabwysiadu datblygu cynaliadwy fel yr egwyddor
drefniadol ganolog wrth osod amcanion llesiant ac wrth gymryd camau i gyflawni'r amcanion hynny.
Mae'r Ddeddfyn cadarnhau mai datblygu cynaliadwy yw'r brif egwyddor drefniadol y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus ei
chymhwyso wrth wneud penderfyniadau a chymryd camau i gyflawni eu hamcanion llesiant.

"rhaid i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio'n well gyda phobl, cymunedau
a'i gilydd, ac i atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd. "
Comisiynydd Cened/aethau 'r Oyfodo/: Sophie Howe
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Y Pum Ffordd a Weithio
Yn y Ddeddf, caiff datblygu cynaliadwy ei ddangos gan y pum ffordd o weithio. Dyma ffyrdd o weithio y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus eu mabwysiadu er mwyn dangos
tystiolaeth o sut y maent wedi defnyddio datblygu cynaliadwy fel eu prif egwyddor drefniadol. Mae dilyn y ffyrdd hyn o we ithio yn cynnig cyfle enfawr i wneud newid
cadarnhaol a pharhaol i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Mae manylion am y modd yr ydym wedi newid ein ffyrdd o weithio yn unol a'r egwyddorion datblygu
cynaliadwy isod yn y ddogfen hon.

Ein Cynllun Ffocws ary Dyfodol
Yn ein Datganiad Llesiant, rydym yn nodi cwmpas pob Amcan Llesiant ac yn amlinellu pam yr ydym o'r farn y bydd
cwrdd a'r Am can Llesiant yn cynyddu ein cyfraniad at gyflawni'r 7 Nod Llesiant cenedlaethol.
Yn y cynllun hwn, rydym yn nodi sut yr ydym yn bwriadu cyflawni ein hamcanion llesiant. Mae hyn yn cynnwys
blaenoriaethau cysylltiedig, manylion cynlluniau a strategaethau allweddol a sut yr ariennir y cynllun.
Rydym yn adolygu ein cynllun bob blwyddyn er mwyn sicrhau body blaenoriaethau, y cynlluniau a'r strategaethau
allweddol yn parhau i fod yn berthnasol ac yn cyd-fynd yn glir a'n hamcanion llesiant. Mae hyn yn dogfennu'r
newidiadau a wnaed fel rhan o'r adolygiad hwn a'r rhesymeg dros y newidiadau. Yn ogystal, byddwn hefyd yn
cyhoeddi Adroddiad Perffformiad Blynyddol, a fydd yn gwerthuso'r cynnydd a wnaethom.
Mae'r diagram gyferbyn yn enghraifft syml o ddychmygu sut mae ein cynllun yn eistedd mewn perthynas a'r gwaith
rhanbarthol ar draws Cwm Taf.
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1.4 Cynnwys ein Cymunedau
Maegan Fwrdeistref Sirol Merthyr Tudful boblogaeth o tua 60,000; hynny yw bod mwy o bobl fesul cilome dr sgwar na
sydd o ran Cymru gyfan. Mae crynodeb byr o'r Fwrdeistref Sirol, o'i gymharu a gweddill Cymru, yn dangos bod gan
Ferthyr Tudful y canlynol:

•
•
•
•

4ydd can ran uchaf y bob I o dan 16 oed yng Nghymru;
3ydd can ran isaf y bobI dros 65 oed yng Nghymru;
2; canran uchaf y bobl sy'n hawlio budd-daliadau yng Nghymru;
3ydd dreth gyngor band D gyfartalog uchafyng Nghymru.
1

(Ffynhonnell: Fv N!JhVn!Jor Lleol Chwefror 2027)

Mae 11 Adran Etholiadol (wardiau) ym Merthyr Tudful, a gynrychiolir gan 33 o Gynghorwyr Ward. Mae ein Cynghorwyr yn
chwarae r61 arweiniol fel llysgenhadon cymunedol, gan helpu i ddarparu gwybodaeth gymunedol a helpu i rymuso pobl leol i
wella eu cymunedau trwy ddarparu cyngor, arweiniad a chefnogaeth ymarferol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (CBS MT), sy'n awdurdod unedol, yn cyflogi 1,237 o staff corfforaethol a

1,133 o staff mewn ysgolion.
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gofyn am lefel fwy 'gweithredol' o gyfranogiad cymunedol er
mwyn cyflawni canlyniadau. Fel Cyngor, mae hyn yn golygu bod angen i ni gynnwys ein cymunedau yn y gwaith o gynllunio a ffurfio gwasanaethau, ynghyd a chynnwys
cymunedau i ddeall sut yr effeithir arnynt.

Beth ddywedodd ein hasesiad poblogaeth Cwm Taf a' n hasesiad llesiant Cwm Tafwrthym?
Mae Cwm Taf yn cynnwys 2 ardal awdurdod lleol, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Cynhyrchwyd asesiad llesian t Cwm Taf ac asesiad poblogaeth Cwm Taf ym mis
Mawrth 2017, gan osod sylfaen ein cynlluniau lleol a rhanbarthol. Rydym wedi parhau i adolygu ein hamcanion er mwyn sicrhau ein bod yn ffocysu ar ganlyniadau 'r
asesiadau hyn.
Cafodd Asesiad Llesiant Cwm Taf ei gynnal drwy'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) er mwyn cydweithio i wella gwasanaethau a chymunedau ar draws y rhan barth.
Mae'r adroddiad yn esbonio sut mae gan gymunedau eu hunaniaeth eu hunain ac mae'r data'n dangos demograffeg y boblogaeth a thueddiadau tebygol e.e. cynnydd
mawr a ragwelir yn yr ystod oedran dros 85 oed, gan newid y ffordd rydym yn ystyried gofal cymdeithasol yn y tymor hir. Roedd y gwa ith hwn yn llywio Cynllun Llesia nt y
BGC a'n themau a'n Hamcanion Llesiant.
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Cafodd Asesiad Poblogaeth Cwm Taf ei gynnal yn unol a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae'n ystyried 4 colofn y Ddeddf (sef Llesiant, Pobl,
Partneriaeth ac Atal) a 3 maes allweddol sef: 'Pa lefel o ofal a chymorth sydd ei hangen?'; 'Ble mae'r bylchau a sut i'w llenwi?'; 'Sut mae angen i wasanaethau newid er
mwyn sicrhau eu bod yn darparu'r lefel honno o ofal a chymorth a gwasanaethau ataliol?'. Daeth 6 thema gyffredinol i'r casglia d canlynol: Defnyddio ein Data'n fwy
effeithiol; Gwybodaeth - Darganfod mwy am wasanaethau cymorth; Cysylltiadau; Gweithio gyda'n gilydd; Atal problemau cyn iddynt ddechrau, neu waethygu; Ei wneud yn
bersonol - cael eich clywed a'ch deal I. Mae hyn yn llywio sut mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) a CBSMT yn gweithio. Mae hyn wedi llywio amcanion
rhanbarthol a lieol, gan gynnwys themau aliweddol yn ein Cynllun Adfer, Trawsnewid a Gwella.

Datblygu Gweithredu Cymunedol
Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth i'n cynghorwyr fel y gallant gyflawni gwaith yn y gymuned lie mae ei angen. Byddwn yn parhau i chwilio am gyfleoedd lie bydd
cynghorwyr yn cefnogi mentrau a arweinir gan y gymuned. Fe welwch enghreifftiau o waith grwp cymunedol sydd wedi digwydd ledled y Fwrdeistref Sirol drwy ymweld
a'n tudalen we 'Cylchgrawn Cyswl lt '.

Mae nifer o weithgareddau cydweithredol cymunedol eisoes yn cael eu datblygu ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae'r rhain yn cynnwys:
•

Datblygiad parhaus gweithgareddau o fewn Ardal Dreftadaeth Cyfarthfa;

•

Bydd ein strategaeth Codi Dyheadau Codi Safonau yn cael ei lansio ym mis Medi 2021, lie byddwn yn ymgysylltu a'n cymunedau;

•

Rydym yn ymgysylltu a'n cymunedau ynglyn a'n gweledigaeth economaidd 15 mlynedd ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, rydym yn arbennig o awyddus i gynnwys
busnesau;

•

Bydd ein prosiectau sy'n ymwneud a mynd i'r afael ag anghenion diweithdra a hyfforddiant yn parhau, i gefnogi ein cymu nedau.

Tudalen 10 o 68

Adran 2 - Ffocws ar y Dyfodol - Ein Cynllun
2.1 Ein Gweledigaeth a Rennir

Mae'r ffeithlun hwn yn dangos sut mae ein gweledigaeth gyffredin yn cyd-fynd a'n 7 nod cenedlaethol, ynghyd a sut mae ein hamcanion llesiant yn cyd-fynd a 'n hamcanion
llesiant BGC rhanbarthol.

mwyn sicrhau ein bod yn dal i ddiwallu anghenion ein cymunedau.
Bydd ein hamcanion llesiant lleol a rhanbarthol yn cael eu hadolygu a'u diweddaru fel rhan
o ymgysylltu a'r gymuned yn 61 y gofyn.

t

EIN GWELEOIGAETH A RENN IR

Byddwn yn adolygu ein gweledigaeth fel rhan o'n Cynllun Trawsnewid a Gwella Adferiad er
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2.2 Ein Themau a'n Ha mcanion Llesiant - Crynodeb
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus weithio'n well gyda'i gilydd a chymunedau d rwy gym ryd rhan a thrwy
weithredu ar y cyd. Mae hyn yn gynyddol bwysig i ateb yr heriau a wynebwn.
Er mwyn gosod ein hamcanion llesiant, fe wnaethom gyfrannu at ddatblygu asesiad anghenion ar y cyd ar draws Cwm Taf. Gallwch ddarllen mwy am yr asesiadau llesiant ar
y wefan 'Ein Cwm Taf' . Gwnaed hyn i lywio datblygiad y Datganiad Llesiant ac wedi hynny arweiniodd at ddatblygu amcanion llesiant y Cyngor. Mae'r pedair thema a'r
amcanion a gyflwynir yn fersiwn 2020/2021 o'r cynllun yn aros yr un fath ar gyfer 2021/2022.

Thema Llesiant

9

e

-.

Amcan

Canlyniad Sylfaenol

Dechrau Gorau

Mae plant a phobl ifanc yn cael y dechrau gorau i fywyd ac yn meddu ar y sgiliau y mae eu
hangen arnynt i fod yn ddysgwyr llwyddiannus ac yn unigolion hyderus.

Gwella'r canlyniadau addysgol i bob plentyn a pherson ifanc

Bywyd Gwaith

Mae pobl yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i ddatblygu'r sgiliau sy 'n ofynnol i ddiwallu
anghenion busnesau, gyda seilwaith diogel sy'n datblygu sy'n gw neud Merthyr Tudful yn
gyrchfan ddeniadol.

Datblygu' r amgylchedd a' r seilwait h er mwyn i fusnesau ffynnu.

Llesiant
Amgylcheddol

Mae cymunedau'n diogelu, gwella a hyrwyddo ein hamgylchedd a'n cefn gwlad.

Gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o ddeunyddiau ac adnoddau drwy gyfrwng
yr hierarchaeth wastraff

Maegan bobl y grym i fyw'n annibynnol yn eu cymunedau, lie maent yn ddiogel ac yn
mwynhau iechyd corfforol a meddyliol da.

Sicrhau bod pobl y n gallu byw'n anniby nnol ac yn ddiogel ofewn eu cy m unedau.

Byw yn Dda

Yn y cynllun hwn, rydym yn amlinellu'r camau a ddilynwn i sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o 'n cyfraniad at yr Amcanion Llesia nt. Bydd y cynllun hwn y n ffocysu a r yr
hyn a wneir i gyflawni'r Amcanion Llesiant, gan gynnwys blaenoriaethau allweddol a chynlluniau a strategaethau cysylltiedig.
Ers cyhoeddi fersiwn 4 (2020-21) o'n cynllun, rydym wedi datblygu ymhellach ein 'Cynllun Adfer, Trawsnewid a Gwella 2020 - 2025'. Yma rydym wedi nodi m eysydd y mae
angen i ni eu gwella er mwyn darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar ein trigolion nawr ac yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu ein bod wedi blaenoriaethu meysydd i
gyflawni ein hamcanion llesiant yn well mewn modd cynaliadwy a theg. Mae'r ad ran 'Adfer ➔ Trawsnewid ➔ Gwella - Ein Cynllun 2020 i 2025 ' isod y n rho i mwy o
fanylio n am y cynllun.
Rydym wedi gweithio gyda thimau o bob rhan o'r Cyngor er mwyn ailffocysu ein strategaethau. Rydym wedi defnyddio'r egwyddor datblygu cynaliadwy ac y n gwneud
pethau gwahanol neu'n gwneud pethau'n wahanol. Rydym yn parhau i ddefnyddio ein 'Strategaeth ar Dudalen ' hawdd ei deal I ar gyfer pob a mean lles ia nt i'n hel pu i
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gyflawni ein canlyniadau. Caiff y rhain eu hystyried gan bob tlm wrth iddynt gwblhau'r broses hunanwerthuso gorfforaethol: y prif gyfrwng a ddefnyddir i ystyried a ydym
yn gwneud gwahaniaeth ai peidio.
Fel yn y blynyddoedd blaenorol, rydym yn parhau i ddysgu gwersi a chryfhau'r ddarpariaeth ymhellach yn unol a'r canlyniadau y cytu nwyd arnynt. Mae nifer o
enghreifftiau o sut y byddwn yn gwneud hyn:
•

gweithdai pwyllgor craffu integredig i ffocysu ar agweddau neu bynciau allweddol ;

•

gweithgorau cydweithredol i archwilio cyfleoedd ar gyfer cynllunio ar y cyd, a darparu gwasanaethau gyda phartneriaid mewnol ac a llanol; a

•

sesiynau her gritigol ar draws gwasanaethau i 'brofi' ac archwilio syniadau, canfyddiadau allweddol gweithgareddau ac i rannu gwersi a ddysgwyd yn f wy eang.

Mae ein Cynllun Adfer, Trawsnewid a Gwella hefyd yn nodi ffyrdd y gall ein gwasanaethau cymorth helpu i gyflawni ein blaenoriaethau. Ni allwn gyflawn i hyn ar ein pen
ein hunain ac rydym wedi nodi ein partneriaid allweddol yr ydym yn cydweithio a hwy er mwyn cyflawni'r a mean ion llesiant a'r blaenoriaethau co rfforaethol.
Er mwyn datblygu mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r newidiadau sy'n digwydd, ac i alluogi staff a phartneriaid i nodi sut y maent yn gweithio y n y darlun ehangach,
mae gennym ddogfen 'Gweledigaeth a Rennir' sy'n cysylltu nid yn unig a blaenoriaethau'r Cyngor, ond hefyd a rhai Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Ta f a
blaenoriaethau'r Cabinet.

2.3 Ffocws ar y Dyfodol - Ein taith hyd yn hyn

Rydym wedi darparu crynodeb cam wrth gam isod o'n taith hyd yma wrth ddarparu ein gwasanaethau yn dilyn sefydlu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfod ol (Cym ru) 2015.
Rydym wedi gallu edrych ar yr hyn a wnawn a sut yr ydym yn ei wneud. Byddwch yn sylwi drwy fersiynau blaenorol o'n Cynllun Ffocws ar y Dyfodol (y cyfeirir ato weithiau
fel ein Cynllun Corfforaethol) ac Adroddiadau Perfformiad Blynyddol, ein bod wedi gallu ffocysu mwy ar ein hamcanion llesiant a' n canlyniadau. Atgyfnerthwyd hyn
ymhellach yn 2020/21 lle rydym wedi nodi meysydd allweddol i'w gwella fel rhan o'n Cynllun Adfer, Trawsnewid a Gwella.
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2015-2016

2016-2017

..
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol (Cymru) 2015 yn derbyn
Cydsyniad Brenhinol.

2017-2018

..

B

Cynhelir Asesiad Poblogaeth ar y
cyd i nodi anghenion cymunedol
ar draws Cwm Taf

Roedd Cynghorwyr a
swyddogion wedi
cydweithio i adeiladu'r
Cynllun Llesiant
Corfforaethol

Y Cynllun Llesiant Corfforaethol
- Ffocws ar y Dyfodol: Llesiant
yn ein Cymuned yn derbyn
cymeradwyaeth y Cyngor

Mae'r Cyngor yn dechrau cyflwyno
gweithgareddau/gwasanaethau i
wneud cynnydd yn erbyn ei
flaenoriaethau corfforaethol a'i

2018-2019

Craffu

..

Mae swyddogaeth graffu'r Cyngor yn
adolygu ac yn craffu ar yr Adroddiad Craffu
Blynyddol - adroddiad sy'n edrych yn 61 ar y
perfformiad a wnaed a'r effaith a gafwyd
drwy'r flwyddyn gyntaf o gyflawni'r Ffocws

Adolygu
Adnewyddu
Ailffocysu

Adolygu
Adnewyddu
Gweithio'n well gyda'n gilydd
Y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus yn cynhyrchu ei
Gynllun Llesiant cyntaf 'Ein
CwmTaf'

Gydag amcanion mwy integredig a gan
ddefnyddio gwersi a ddysgwyd yn ystod
Blwyddyn 1, mae'r Cyngor yn defnyddio'r
5 ffordd o weithio gyda'r bwriad o wneud
y mwyaf o'u heffaith ar ei ganlyniadau.

.. [Df ..

Ar ddiwedd Blwyddyn 2, aethom ati i adolygu
a newid pwyslais y Cynllun; bellach mae'n
dangos ein dull gweithredu sydd wedi newid
gan ddefnyddio'r 5 ffordd o weithio e.e.
darparu gwasanaethau'n fwy integredig;

Ail-lansio proses hunan-werthuso
corfforaethol i gefnogi adolygu
statws, cydnabod arfer da; a nodi
meysydd i'w datblygu a
blaenoriaethau ar gyfer gwella

WALES AUDIT OFFICE
SWYDDFA ARCHWIUO CYMRU

Yn dilyn ymweliad arholiad, mae
Swyddfa Archwilio Cymru (nawr yn
cael ei alw'n Archwilio Cymru) wedi
llunio adroddiad ar ddefnydd y
Cyngor o'r 5 ffordd o weithio.
Mae'r adroddiad yn dangos
cynnydd da ac yn cynnig camau

..

Ailffocysu

..

Ar ddiwedd Blwyddyn 1, gwnaethom
adolygu ac ailffocysu; mae'r 9 amcan
a osodwyd o fewn y Cynllun i
ddechrau wedi lleihau i 4 yn bared ar
gyfer Blwyddyn 2

Archwilio Cyfleoedd

Mae strategaeth ddrafft y Cyngor ar
gyfer Trechu Tlodi wrthi'n cael ei
datblygu ac mae swyddogion yn
archwilio'r cyfleoedd i integreiddio hyn
i'r Cynllun Corfforaethol er mwyn
manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd

Drwy gydol y flwyddyn gyflenwi gyntaf,
adolygodd pwyllgorau craffu'r Cyngor yn
gyson y cynnydd a wnaed yn erbyn y
cynllun, gan ddarparu her ac adborth.

..

2020-21
Rhestr Beth i Wneud
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Symud i 2021-22
wella
rawsnewid

□

Parhau i ymateb i bandemig y coronafeirws a phontio i'r cyfnod adfer

□

Cyflawni ein Cynllun Adfer, Trawsnewid a Gwella (gan ffocysu ar ein blaenoriaethau ar gyfer gwella)

□

Gweithio gyda'n Bwrdd Gwella a Sicrwydd drwy barhau i ffocysu ar ein sefyllfa lywodraethu, perfformiad ac ariannol

□

Sicrhau ein bod yn parhau i ffocysu ar fynd i'r afael a thlodi

□

Parhau i hunanarfarnu a pharatoi ar gyfer gofynion y Ddeddf Llywodraeth Leal ac Etholiadau

dfer

□

Sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu ein gwasanaethau drwy ddefnyddio'r 5 ffordd o weithio a chefnogi'r gwaith o gyflawni'r 7 nod cenedlaethol

□

Cyflawni newidiadau eraill i ddeddfwriaeth, er enghraifft y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol newydd a osodir ar y Cyngor

@

Ffocws ar ... Drechu Tlodi
Teulu mewn Tlodi

Yn ein hadroddiad Ffocws ar y Dyfodol y llynedd, gwnaethom gyflwyno ffocws trawsbynciol ar
fynd i'r afael a thlodi. Dyma un o brif achosion llawer o faterion sy'n ein hwynebu nawr ac i'r
dyfodol, yn enwedig yn dilyn pandemig y coronafeirws. Nodwyd y cylch tlodi gennym sy'n
dangos sut rydym yn gweithio ar draws ein hamcanion da a all effeithio'n gadarnhaol ar y cylch.

Pl ant yn t yfu i fyny
mew n Tl odi

O'r herwydd, mae angen i ni integreiddio ein strategaethau a chydweithio i fynd i'r afael a'r mater
ofnadwy hwn. Rydym yn defnyddio'r 5 ffordd o weithio i fynd i'r afael a thlodi, ac wrth wneud
hynny, ein helpu i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r 7 nod cenedlaethol yn well.

V Cylch Tlodi

Mae sawl adroddiad wedi amlinellu sut mae effeithiau pandemig y coronafeirws yn gallu cael
effaith andwyol ar gymunedau sydd eisoes yn profi lefelau uchel o amddifadedd. Cynhyrchodd y
'Ganolfan Trefi' eu hadroddiad o'r enw 'Effaith pandemig COVID-19 ar ein trefi a'n dinasoedd' ym
mis Ebrill 2020. Yn yr adroddiad hwn, nodwyd bod trefi sy'n dibynnu'n fawr ar fanwerthu a

Pan yn y gwait
swyddi fod ar gyflog
is o ganlyniad i
. . . el

Mae plant dan anfantais
sylweddol mewn
Addysg a Sgiliau

thafarndai a bwytai a chyn-drefi diwydiannol yn cael eu heffeithio'n sylweddol. Defnyddiwyd yr
adroddiad hwn, ac adroddiadau tebyg eraill, wrth ddatblygu ein blaenoriaethau yn ein Cynllun
ATG i ddeall yn well sut i flaenoriaethu ein trawsnewid (felly'r flaenoriaeth 'Adfer Economaidd'
sy'n cael ei datblygu). O'r herwydd, bydd Adferiad Economaidd yn chwarae rhan fawr wrth fynd
i'r afael a thlodi.
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Wrth adae l yr ysgo l ga ll
pob l ifa nc ei chae l hi' n
anodd dod o hyd i
swydd

Mae'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd yn ein galluogi i adnewyddu ein ffocws ar sut rydym yn asesu effeithiau ar anfantais economaidd-gymdeithasol ac yn
galluogi tegwch wrth wneud penderfyniadau. Bydd y Cyngor yn parhau i sicrhau bod gwasanaethau yn ystyried sut y gallwn fynd i'r afael a thlodi er mwyn lleihau'r effaith
ar ein cymunedau. Ar hyn o bryd rydym yn darparu llu o wasanaethau mewn partneriaeth a sefydliadau era ill sy'n helpu i wneud hyn.
Y llynedd, gwnaethom gynhyrchu rhestr o 8 o'r prif gyfranwyr i drechu tlodi a sut y maent yn ein helpu i gyfrannu at y 7 nod cenedlaethol. Rydym yn parhau a'r gwaith
hwn, gan adeiladu ar y gwaith rydym wedi'i wneud eleni. Mae rhywfaint o'r gwaith hwn wedi'i gynnwys yn ein Hadroddiad Perfformiad Blynyddol (APB) a gynhyrchwyd yn
gynharach eleni, a byddwn yn cynnwys mwy yn APB y flwyddyn nesaf.
Wrth gyflawni'r 8 rhaglen hyn byddwn yn mynd i'r afael a thlodi ac yn cyfrannu at y Cymru yr ydym yn dymuno, yn benodol i'r nodau llesiant cenedlaethol canlynol.

Cymru Lewyrchus

Cymru Wydn

• •
Cymru lachach

Cymru sy'n fwy Cyfart,

Cymru o Gymunedau
Cydlynol

•

Cymru sy'n Gyfrifol
yn Fyd-eang

2.4 Ein Hamcanion Llesiant - Y manylion

Fel y nodwyd uchod, rydym yn gosod ein themau llesiant drwy ddatblygu'r asesiad o anghenion ar y cyd ar draws Cwm Taf a'r canfyddiadau sy'n deilio ohono. Mae hyn
hefyd yn llywio'r Datganiad Llesiant a datblygiad amcanion llesiant y Cyngor.
Mae'r tablau yn yr adrannau isod yn amlinellu'r gwasanaethau o bob rhan o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a'n partneriaid sy'n cydweithredu i gyflawni'r
amcanion llesiant a'r blaenoriaethau corfforaethol. Crynhoir y manylion isod yn ein dogfennau 'Crynodeb o'r Cynllun Corfforaethol ' a'r 'Gweledigaeth a Rennir'. Er mwyn
ffocysu ar ein trawsnewid, rydym hefyd wedi cynnwys ein blaenoriaethau gwella eleni.
Manylir ar themau ac amcanion llesiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful isod:
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Dechrau Gorau

Aelod Portffolio

Amcan

Mae plant a phobl ifanc yn cael y dechrau gorau i fywyd ac yn meddu ar y sgiliau y
mae eu hangen arnynt i fad yn ddysgwyr llwyddiannus ac yn unigolion hyderus.

Canlyniad Sylfaenol

Gwella'r canlyniadau addysgol i bob plentyn a pherson ifanc

Swyddog Arweiniol

Prif Swyddog - Dysgu

Ffocws Gwella

Gwella ein Safanau Addysg

Y Cynghorydd Lisa
Mytton

Mae llesiant ein plant a'n pobl ifanc o'r pwys mwyaf, hyd yn oed yn fwy felly wrth i ni symud al Ian o bandemig y coronafeirws. Pan fydd gan blant a phobl ifanc well iechyd
a llesiant maent yn fwy tebygol o fad yn barod i ddysgu ac yn y pen draw sicrhau safanau academaidd gwell. Mae codi safanau cyrhaeddiad yn flaenoriaeth allweddol i'r
Cyngor and mae'n rhaid gosod hyn yng nghyd-destun yr adfer ar 61 y pandemig a gweithio mewn partneriaeth. O'r cyfle cyntaf posibl, rydym yn cydnabod yr angen i
weithio gyda theuluoedd i sicrhau bod ein plant yn cael y cymorth gorau i fad a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyrraedd eu nodau a'u potensial academaidd.

lsod ceir enghreifftiau o sut mae adrannau CBSMT yn cyfrannu at yr a mean llesiant hwn.
Codi Safanau
Gwella Ysgolion
Anghenion Dysgu Ychwanegol
Blynyddoedd Cynnar
TTm Diogelu
Adran Wastraff
Trwyddedu / Cludiant i'r ysgol
Cydraddoldeb

Dysgu Oedolion yn y Gymuned
Gwasanaethau leuenctid
Cynhwysiant a Llesiant
Cynllunio Ysgolion ac Adnoddau
Cymorth
TTm Pobl lfanc nad ydynt mewn Addysg,
Cyflogaeth na Hyfforddiant
Adran Ystadau
Adnoddau Dynol
Diogelwch ar y Ffyrdd a Rheoli Traffig

Rhaglenni cyflogadwyedd
Adran y Parciau
TTm Plant sy'n Derbyn Gofal
TTm Datblygu Chwaraeon, Treftadaeth a Diwylliant
TTm Rhianta
Cymorth Ymyrraeth Luosog / TTm o Amgylch y Teulu
Hawliau Tramwy / Teithio Llesol
Y Gymraeg
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Disgyblion sy'n dysgu Saesneg fel laith
TGCh / TGCh Ysgolion
Adran Gerddoriaeth
Ychwanegol
Mae partneriaid eraill sy'n cyfrannu at gyflawni'r amcan llesiant hwn, rhestrir y rhain isod.
Penaethiaid ac athrawon
ESTYN
Bwrdd lechyd Cwm Taf Morgannwg
Gwasanaeth Tan ac Achub
Ymddiriedolaeth Hamdden (gan gynnwys
gwasanaethau llyfrgell)
Cyrff arholi (CBAC)

Llywodraethwyr Ysgol
Awdurdodau Lleol Eraill
Coleg Merthyr Tudful
Ymgynghorwyr addysgol
Prifysgolion

Consortiwm Canolbarth y De
Fforwm leuenctid Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Llywodraeth Cymru
Gweithgareddau awyr agored (e.e. Rock UK)
Dug Caeredin

Mae'r amcan llesiant hwn yn cynnig ymagwedd gyfannol a chynaliadwy i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc. Mae'r dull hwn yn bwysig i bob plentyn, hyd yn oed yn fwy
felly oherwydd y pandemig coronafeirws, a bydd o fudd arbennig i blant sy'n wynebu anfantais neu sydd a risg uchel o ganlyniadau gwael yn ddiweddarach mewn bywyd.
Mae addysg yn un o ragfynegwyr cliriaf o ran canlyniadau bywyd, megis cyflogaeth, incwm a statws cymdeithasol, ac mae'n rhagfynegi agweddau a llesiant. Mae'r a mean
yn integreiddio'r daith addysgol gyflawn, o'r blynyddoedd cynnar hyd at addysg ysgol orfodol, ac 61-16 gyda'r nod o roi sgiliau a phriodoleddau i blant a phobl ifanc i'w helpu
gwella eu bywydau eu hunain.
Y canlyniadau allweddol y mae Dechrau Gorau am eu cyflawni yw
•

Mae plant yn byw mewn amgylchedd cartrefol ac ysgogol;

•

Mae plant yn cael mynediad i addysg cyn ysgol ac oedran ysgol o ansawdd uchel;

•

Gwella'r canlyniadau addysgol i bob plentyn a pherson ifanc; a

•

Bod plant a phobl ifanc yn mwynhau iechyd a llesiant emosiynol da.

Byddwn yn cyflawni'r canlyniadau hyn drwy ein strategaeth allweddol Codi Dyheadau Codi Safonau (CDCS) a thrwy ffocysu ar y themau a'r nodau trosfwaol canlynol:
Thema 1: Partneriaeth a Chydweithio

Nod 3: Cefnogi lechyd a Llesiant Dysgwyr

Thema 2: Adfer ar 61 Pandemig

Nod 4: Gwella Cyflawniad a Dilyniant

Nod 1: Rheoli Perfformiad a Llywodraethu Systemau

Nod 5: Datblygu'r Amgylchedd ar gyfer Dysgu

Nod 2: Datblygu'r Gweithlu Addysg
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Sut y gwyddom foci pethau'n gwella?
Mae pob amean yn defnyddio fframwaith rheoli perfformiad cyson a nodir ar adnodd o'r enw Strategaeth ar Dudalen. Mae'r ddogfen hon yn nodi'r a mean llesiant, y
canlyniadau a'r dangosyddion perfformiad allweddol (DPA) ac mae'n sail i hunan-werthuso a Chynlluniau Gwella Busnes yr adrannau. Mae'n bwysig nodi ar gyfer
blynyddoedd academaidd 2019/20 a 2020/21 na fydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ystod o fesurau perfformiad ar draws gwasanaethau, gan gynnwys yr holl fesurau
cyrhaeddiad (Dechrau'n Deg, Ysgolion, Gwasanaethau leuenctid) a ffigurau presenoldeb. Mae hyn yn effeithio ar y Dangosyddion Perfformiad Allweddol presennol fel y
nodwyd ar y Strategaeth ar Dudalen.

Byddwn yn gwybod bod pethau'n well pan fydd pob p/entyn a pherson ifanc:

•

Adyheadau a disgwyliadau uchel drostynt eu hunain;

•

Yn dechrau addysg statudol ar 61 cael dechrau da i ddysgu gartref ac mewn addysg cyn ysgol lle bo hynny'n briodol;

•

Yn cael profiadau addysg sy'n eu cyffroi ac yn eu hysbrydoli i ddysgu a chyflawni;

•

Yn cael eu haddysgu mewn lleoliadau sy'n berthnasol ac yn briodol i ddiwallu anghenion cwricwlwm yr 21ain ganrif;

•

Yn gadael ysgolion cynradd yn llythrennog, yn rhifog ac yn gymwys yn ddigidol, yn barod i barhau a'u haddysg yn hyderus ac yn llwyddiannus;

•
•

Yn gadael addysg statudol gyda'r priodoleddau a'rsgiliau bywyd angenrheidiol i'w galluogi i bontio'n llwyddiannus i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant;
Yn teimlo'n ddiogel a bod ganddynt lesiant emosiynol cryf;

•

Yn cael Ila is mewn cynlluniau sy'n effeithio ar eu hiechyd a'u llesiant eu hunain yn y dyfodol a chynlluniau ar gyfer datblygiadau eu hamgylchedd lleol yn y dyfodol; a

•

Bod a'r sgiliau i addasu i heriau ac maent yn gallu gweithio fel dinasyddion annibynnol a rhyngddibynnol.

Sut mae'r thema 'Dechrau Gorau i Fywyd' yn cefnogi cyflawni'r blaenoriaethau ehangach?

Ffocws ar y Dyfodol

e
•

Cynllun Llesiant y BGC
Bywyd Gwaith

Mae cefnogi plant a phobl ifanc i ennill sgiliau uwch yn cefnogi marchnad lafur
mwy medrus

•

Gwytnwch a Llesiant Cymunedol

•

Mae ysgolion yn darparu amgylchedd dysgu ac yn rhoi cymorth o ran datblygu
sgiliau i alluogi plant a phobl ifanc i fad yn fwy hu nandd ibynnol/gwydn

Mae ysgolion yn cyflwyno plant a phobl ifanc i'r cysyniad o le, ac yn helpu i
ehangu eu dealltwriaeth o'u treftadaeth a'u diwylliant
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Llesiant Amgylcheddol

Ffyrdd o Fyw, lechyd a bod yn Agored i Niwed

Tudalen 19 o 68

•
•

•

Codi ymwybyddiaeth mewn perthynas a'r angen i sicrhau eu bod yn ailgylchu
deunyddiau

•

•

fyw

Darparu a chynnal a chadw mannau gwyrdd y gall plant, pobl ifanc a'u teuluoedd
eu defnyddio'n ddi-dal

Mae ysgolion yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu am wahanol fathau o
chwaraeon a gweithgareddau, gan gefnogi gwell iechyd a dewisiadau ffordd o

•

Cynllun effeithlonrwydd ynni "Re:fit" a fydd yn lleihau allyriadau carbon mewn
ysgolion a gwella cynaliadwyedd ariannol y defnydd o ynni

Mae ysgolion yn darparu cyfleoedd i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd fad yn f wy
egn"iol yn gorfforol, drwy amrywiaeth o bartneriaethau yn lleol ac yn rhanbarthol

Darparu adeiladau ysgol cynaliadwy, carbon isel ac ynni effeithlon gyda chostau
cynnal a chadw isel drwy Raglen Ysgolion yr 2pin Ganrif

e
•

Bywyn Dda

Maegan bobl ifanc sydd a chymwysterau gwell ddewis ehangach o opsiynau o
ran gyrfaoedd a chyflogaeth: gall gwaith a chyflog da arwain at welliant yn eu

Economi a Seilwaith

•

Nod y cynllun Dechrau Gorau yw codi dyheadau ymhlith pobl ifanc a'u gwneud
yn ymwybodol o opsiynau gyrfaol a'r llwybr y mae angen iddynt gymryd er
mwyn gwella'u cyfleoedd i gyflawni eu nodau

•

Mae Rhaglen buddsoddi cyfalaf Ysgolion yr 21";" Ganrif yn darparu ysgolion
arloesol newydd eu hadeiladu neu eu hadnewyddu sy'n cefnogi 'r economi drwy

cyfleoedd i fyw'n annibynnol a chael lies meddyliol cadarnhaol
•

Mae ymarferwyr Dechrau Gorau yn gweithio'n agos gyda'r nm Datblygu
Chwaraeon i sicrhau mynediad cyfartal i weithgareddau, gan gefnogi gwell
llesiant corfforol a meddyliol.

gaffael lleol, manteision cymunedol a darparu asedau cymunedol
Mynd i'r afael ag Unigrwydd ac Unigedd

•

Mae ysgolion a chlybiau ieuenctid yn cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc
wneud a chynnal cysylltiadau y tu allan i amgylchedd yr ysgol
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Bywyd Gwa ith

Mae pobl yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i ddatblygu'r sgiliau sy'n ofynnol i
ddiwallu anghenion busnesau, gyda datblygiad; seilwaith diogel sy'n gwneud
Merthyr Tudful yn gyrchfan ddeniadol
Datblygu'r amgylchedd a'r seilwaith er mwyn i fusnesau ffynnu.
Dirprwy Brif Weithredwr
Aelod Portffolio

Adferiad Economaidd

Y Cynghorydd Geraint
Thomas

Fel Cyngor rydym yn ffocysu ar gefnogi ein trigolion, ein busnesau a'r economi. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n gilydd i gyflawni ein 3 chanlyniad allweddol: 'Mae
Merthyr Tudful yn gwireddu ei botensial economaidd II awn, gyda gweithlu medrus a gwell cyfleoedd cyflogaeth'; 'Mae pobl yn gwerthfawrogi ac yn mwynhau'r amgylchedd
adeiledig a naturiol, gan ddiogelu a gwella ein hasedau diwylliannol ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol'; 'Mae gennym gymunedau cryf, gwydn a chefnogol lle
mae pobl yn cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd eu hunain a sut maent yn effeithio ar eraill'.

lsod ceir enghreifftiau o sut mae adrannau CBSMT yn cyfrannu at yr amcan llesiant hwn.
Timau Rhaglenni Cyflogadwyedd a Sgiliau
Adfywio Strategol
TTm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol
TTm Trwyddedu
TTm Refeniw a Budd-daliadau
TTm Priffyrdd
Adran Ystadau
Adran Blynyddoedd Cynnar
TTm Cyllid a Chyfrifo

TTm Cymorth Busnes a Mewnfuddsoddi
Seilwaith Strategol
lechyd yr Amgylchedd
Diogelwch Cymunedol
Tai, Digartrefedd a Grantiau Cymorth Tai
TTm Peirianneg
Timau Cefn Gwlad, Parciau a Bioamrywiaeth
Dysgu Oedolion yn y Gymuned
Adnoddau Dynol
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TTm Datblygu Chwaraeon, Treftadaeth a Diwylliant
TTm Rheoli Cyrchfannau
TTm Safonau Masnach
Safonau Masnach
Adran Gynllunio
Gwasanaethau Cymdeithasol
Adran Addysg
Timau Perfformiad a Chraffu
Adran TGCh

Adra n Gyfreithiol

Tim Cyfathrebu Corfforaethol

Cynrychiolwyr ysgolion lleo l

Mae partneriaid era ill sy'n cyfrannu at gyflawni'r a mean llesiant hwn, rhestrir y rhain isod.
Adran Gwaith a Phensiynau
Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Heddlu De Cymru
Tasglu'r Cymoedd

Y Coleg, Merthyr Tudful
Bargen Ddinesig Prifddinas Rhanbarth Caerdydd

Rhentu Doeth Cymru
Nwy Prydain

Consortiwm Hyfforddiant Tudful
Partneriaeth Adfywio Taf Bargod

Canolfan Mentergarwch Mert hyr Tudf ul
Partneriaeth Canol y Dref

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful
Bwrdd lechyd Cwm Taf Morgannwg
Fforwm Microbiolegol Bwyd Cymru

Cymdeithas Tai Wales & West
Ffos y Fran
Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful

Merthyr Valley Homes
Sefydliad Bevan
Liu Ffiniau'r DU

Canolfan Soar
Clwb Bechgyn a Merched Penydarren
Timau lechyd Galwedigaethol Cymunedol

Pwyllgor Cyswllt Gorfodi Cyfraith Bwyd Cymru
BAWSO

Lywodraeth Cymru
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Merthyr Tudful Mwy Diogel

Gyrfa Cymru
Busnes Cymru
Penaethiaid Safonau Masnach Cymru
Ad ref
Penseiri Ian Ritchie

Llamau
Canolfan Cyngor ar Bopeth
Partneriaeth Canol y Dref
MIND Cwm Taf Morgannwg
Cyngor Dylunio Cymru
The MEANS

Asiantaeth Safonau Bwyd
The Roost, Troedyrhiw
Alzheime r's Society
The Urbanists
CADW

Mae'r amean llesiant hwn yn cynnig ymagwedd gyfannol a chydweithredol i leihau anfantais gymdeithasol trwy gefnogi datblygiad par ha us yr econom i lleol; cynnal a gwella
ymwybyddiaeth y gymuned o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt tra'n cynnig cyngor a chefnogaeth ar sut i'w cyrchu.
Mae tystiolaeth yn awgrymu nad yw llesiant personol a llesiant materol ar wahan: mae'r ddau wedi'u cysylltu, gyda rhyddid a chyflawni personol yn adlewyrchu adnoddau
pobl yn fawr iawn. Drwy ddatblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig yn yr economi mae cyfleoedd cyfoeth a chyflogi yn cael eu creu, gan ganiatau i bobl fanteisio ar y rhain
trwy dderbyn cefnogaeth i gael gwaith teg. Bydd darpariaeth sy'n galluogi gwasanaethau megis cludiant cyhoeddus o help i gyflawni hyn.
Mae Gwasanaethau Amddiffyn a Diogelwch y Cyngor yn parhau i chwarae rhan bwysig o ran cadw cymunedau 'n ddiogel yn ystod y pandemig parhaus. Bydd gwaith yn
parhau i helpu i sicrhau bod defnyddwyr yn cael eu hamddiffyn rhag masnachu annheg a bod busnesau y maen t yn eu defnyddio yn parhau i fod yn ddiogel ac yn
gyfreithlon. Bydd gweithgareddau fel darparu cyngor a chymorth yn parhau i fod yn fusnesau lleol; eiddo trwyddedig a sefydliadau era ill yn cynnig gwasanaethau i
breswylwyr dros y 12 mis nesaf; eu helpu i barhau i fasnachu'n ddiogel, gan gynnal eu busnesau.
Y canlyniadau allweddol y mae Bywyd Gwaith am eu cyflawni yw:
•

Mae Merthyr Tudful yn cyflawni ei photensial economaidd llawn, gyda gweithlu medrus a gwell cyfleoedd cyflogaeth;
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•

Mae pobl yn gwerthfawrogi ac yn mwynhau'r amgylchedd adeiledig a naturiol, gan ddiogelu a gwella ein hasedau diwylliannol ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r
dyfodol; ac

•

Mae gennym gymunedau cryf, gwydn a chefnogol lle mae pobl yn cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd eu hunain a sut maent yn effeithio ar eraill.

Byddwn yn cyflawni'r canlyniadau hyn drwy weithgareddau wrth ymateb i'n strategaeth allweddol, y Strategaeth Twf Economeg ac wrth fynd i'r afael a'n blaenoriaethau
allweddol:
Gwella mynediad i addysg fydd yn arwain at gynyddu nifer y
trigolion a chymwysterau

Cefnogi datblygiadau twristiaeth, hamdden ac adloniant addas
gan wneud y defnydd gorau o'n hamgylchedd naturiol a'n
hasedau treftadaeth/diwylliannol;

Cynyddu nifer pobl leol sy'n cael mynediad i, sicrhau a chynnal
cyflogaeth, gan wella argaeledd y gweithlu i'r farchnad leol;

Cynyddu'r cyfleoedd ar gyfer tai cynaliadwy ac adnewyddadwy, a
datblygiadau ynni adnewyddadwy;

Cynyddu'r gyfran o fusnesau newydd a rhai sydd wedi goroesi
gan gynnwys mentrau cymdeithasol;

Creu cymunedau cynaliadwy sydd ag ymdeimlad cryf o le ac sydd
ganddynt botensial economaidd cynyddol; a

Cynyddu cynhyrchiant y sector busnes

Gwella cludiant cyhoeddus a moddau cludo cynaliadwy

Suty gwyddom fad pethau'n gwella?

Byddwn yn gwybod bod pethau 'n well pan fydd:
•

Drwy fonitro dangosyddion perfformiad allweddol, byddwn yn gwybod bod pethau'n well pan fydd:

•

Pobl ym Merthyr yn cael gafael ar y sgiliau i fodloni anghenion newidiol cyflogwyr;

•

Ein hamgylchedd a seilwaith yn newid er mwyn diwallu'r angen dynodedig ac yn hyrwyddo mewnfuddsoddiad a chefnogi trethi busnes i'w helpu i oroesi;

•

Ein hasedau treftadaeth a diwylliannol yn parhau i gael eu gwerthfawrogi, eu diogelu, a'u hyrwyddo ac yn hybu gweithgarwch economaidd newydd;

•

Pobl sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld a Merthyr Tudful yn teimlo'n ddiogel ac yn cael eu cynnwys; a

•

Y rhai mwyaf difreintiedig yn y farchnad dai yn teimlo eu bod yn gysylltiedig, ac yn cael cymorth.
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Sut mae'r thema 'Bywyd Gwaith ' yn cefnogi cyflawni' r blaenoriaethau ehangach?

Ffocws ar y Dyfodol

Cynllun Llesiant y BGC
Dechrau Gorau

•
•

Gwytnwch a Llesiant Cymunedol

Sicrhau body sgiliau a ddysgir yn yr ysgol yn cael eu datblygu ymhellach, gan
wneud y mwyaf o gyfle'r person ifanc i sicrhau cyflogaeth
Sefydlwyd ein Partneriaeth Busnes, Addysg a Hyfforddiant a bydd yn tyfu

•
•

cysylltiadau rhwng y sector busnes a darparwyr addysg Merthyr Tudful

9
•
•

Cynnig gwasanaethau hygyrch fel y gall aelodau o'r gymuned dderbyn cymorth
wedi'i dargedu drwy ganolfannau cymunedol
Rhoi cyngor, arweiniad a chymorth ynghylch materion sy'n effeithio ar
deuluoedd e.e. tai, cludiant i'r ysgol ac ati.

Llesiant Amgylcheddol

Ffyrdd o Fyw, lechyd a bod yn Agored i Niwed

Hyrwyddo cyfleoedd i fusnesau a mewnfuddsoddwyr o ran defnyddio adnoddau
cynaliadwy, gan gynnwys defnyddio ynni adnewyddadwy
Yr ydym yn ailffocysu ein cynlluniau ynglyn a'n Rhaglen Fasnachol er mwyn deall

•

Rhoi cyngor, arweiniad a chymorth ymarferol i gymunedau drwy ein
gwasanaethau Amddiffyn a Diogelu

yn well sut y gallwn symud ymlaen yn effeithiol ac yn effeithlon

Bywyn Dda

•
•
•

•

Economi a Seilwaith

Darparu llwybrau gwaith/dysgu wedi'u targedu i blant sy'n derbyn gofal mewn
partneriaeth a phartneriaid/rhanddeiliaid allweddol
Mae gwasanaethau amddiffyn a diogelwch yn diogelu aelodau'r gymuned yn eu
bywydau bob dydd
Darparu cymorth tai i rieni a gofalwyr gan sicrhau amgylchedd mwy diogel i
deuluoedd, gan gynorthwyo pawb i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu
hunain
Rydym yn cryfhau ein cydweithrediad ymhellach er mwyn cyflawni ein
canlyniadau'n well e.e. adeiladu llwybrau cyflogaeth

•

Arwain ar thema Economi a Seilwaith BGC Cwm Taf. Drwy ddarparu ei
wasanaethau, mae'r thema Bywyd Gwaith yn llwyr gefnogi'r maes hwn o gynllun
y BGC
Mynd i'r afael ag Unigrwydd ac Unigedd

•
•

Bydd y t1m Diogelwch Cymunedol yn cynnig cymorth o ran cydlyniant
cymunedol, troseddu ac ofn troseddau
Mae'r nm Trwyddedu a Safonau Masnach yn helpu i ddiogelu aelodau'r
gymuned yn eu bywydau bob dydd

Tudalen 24 o 68

Bywyn Dda

Aelod Portffolio
Y Cynghorydd Chris Davies

Amcan

Mae pobl yn cael eu galluogi i fyw'n annibynnol yn eu cymunedau, lle maent yn
ddiogel ac yn mwynhau iechyd corfforol ac iechyd meddwl da.

Canlyniad Sylfaenol

Sicrhau bod pobl yn gallu byw'n annibynnol ac yn ddiogel o fewn eu cymunedau.

Swyddog Arweiniol

Prif Swyddog - Gwasanaethau Cymdeithasol

Ffocws Gwella

Cynyddu ein gwytnwch ym maes Gofal Cymdeithasol

Fel y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol, rwyf i, ochr yn ochr a'r Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol, cydweithwyr yn y TTm Rheoli
Corfforaethol, Cabinet y Cyngor ac Aelodau ehangach y Cyngor, yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod amcanion llesiant y Cyngor yn cael eu cyflawni'n llwyddiannus.
Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldeb am yr amcan 'Byw yn Oda', sy'n ceisio sicrhau bod 'pobl yn cael eu grymuso i fyw'n annibynnol yn eu cymunedau, lle maent yn ddiogel ac yn
mwynhau iechyd corfforol a meddyliol da'.
Byddwn yn parhau i weithio ar ein strategaethau a'n cynlluniau, gan ffocysu ar dri phrif ganlyniad blaenoriaeth: 'Mae pobl yn byw'n annibynnol yn eu cymunedau'; 'Mae
plant ac oedolion yn cael eu diogelu rhag niwed ac yn teimlo'n ddiogel'; 'Mae plant a phobl ifanc yn byw'n ddiogel gyda'u teulu neu'n agos i'w cartrefi ac wedi trosglwyddo'n
dda i fad yn oedolion'.
Mae ffocws allweddol ar draws y Gwasanaethau Oedolion a Phlant ar waith Ymyrraeth Gynnar ac Atal, fel yr amlinellir yn y manylion yn y cynllun hwn. Mae gwaith
mewnol cadarnhaol yn cael ei wneud ar draws cyfarwyddiaethau, gwell perthynas a'r trydydd sector a gwaith partneriaeth da ar draws y rhanbarth. Mae gweithio mewn
partneriaeth ag awdurdodau cyfagos, Bwrdd lechyd Cwm Taf Morgannwg a'r Trydydd Sector wedi bod yn hanfodol ac rwy'n teimlo body berthynas yn gryfach nag erioed o
ganlyniad. Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau i'n pobl fwyaf agored i niwed.

Isod ceir enghreifftiau o sut mae adrannau CBS Merthyr Tudful yn cyfrannu at yr amcan llesiant hwn.
Llwyddiant a Phontio Cynaliadwy
nm Diogelu
Hyb Cymorth Cynnar

Atal ac Ymyrraeth Gynnar
nm Cefnogi Newid
Gofal Preswyl

Ymateb a Galluogi Cychwynnol
Pobl Hyn ac Anabledd
Comisiynu Gwasanaethau
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lechyd Meddwl Cymunedol
Ad ran Addysg
Adran Drwyddedu
TTm Plant ag Anableddau
Adran Gyfreithiol

Plant sy'n Derbyn Gofal
Cyflogadwyedd a Sgiliau
Gwasanaethau leuenctid
Tim Datblygu Chwaraeon, Treftadaeth a Diwylliant
Tim Cymorth i Deuluoedd

Gw asanaethau Gofal Gwell
Diogelwch Cymunedol
Tai a Chefnogi Pobl
TTm o Amgylch y Teulu
Adran Refeniw

Mae partneriaid era ill sy'n cyfrannu at gyflawni'r a mean llesiant hwn, rhestrir y rhain isod.
Barnardos
Gofal a Thrwsio
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol
Bw rdd Partneriaeth Rhanbarthol
Uamau
Gw asanaeth a'r Bwrdd Rheoli Troseddau leuenctid Cw m Taf
Gw asanaeth Prawf Cenedlaethol
Cyngor ar Bopeth Merthyr Tudful
VAMT

Adref
Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont
Cydweithio ar Fabw ysiadu Rhanbarthol
Drws Ffrynt Rhanbarthol ar gyfer Maethu
Heddlu De Cymru
Tim Dyletswydd Argyfwng Cwm Taf a Phen-y-bont
Grwp Llywio Traw snewid
Bwrdd Offer ar y Cyd

Gofal
YColeg, Merthyr Tudful
Rhondda Cynon Taf
Cyngor Bro Morgannwg
Fframwaith Maethu Cenedlaethol
Bwrdd lechyd Prifysgol Cwm Taf Morgan nwg
Fframwaith Comisiynu 4CS
Datblygu Gw eithlu Gofal Cymdeithasol
Merthyr Tudful Mw y Diegel

Mae'r Amcan Llesiant Byw yn Dda yn ymwneud a chodi nifer yr unigolion, teuluoedd a chymuned au i sicrhau'r canly niadau gorau iddynt hwy eu hunain. M ae'n ymwneud

a

chodi gwytnwch a darparu lefel briodol cefnogaeth cyn i broblemau godi neu gynyddu. Bydd hyn yn he lpu lleihau'r an gen i fod ynghlwm ag unrhyw argyfwng ac yn helpu
mwy o waith ataliol.
Mae gweithio'n agos a'n partneriaid i fynd i'r afael a phrofiadau bywyd gwael plant yn gynnar yn sicrhau bod teuluoedd m wy bregus yn aros gyda'i gily dd; cynydd u ni fer y
plant sy'n gallu byw gartref yn ddiogel (neu'n agos i gartref) ac yn eu rhwystro nhw rhag gorfod bod mewn gofal.
Bydd darparu'r wybodaeth gywir a chefnogaeth ar yr adeg gywir i bobl hyn bre gus yn eu galluogi n hw i gael gwell reolaeth d ros eu bywydau nhw eu hunain, y n hel pu atal
rhag bod yn unig ac yn eu helpu i fyw yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain. Drwy wasanaethau megis 'Ymateb Dechreuol ac Ailallu ogi' a '@Gwasa naeth Cartref cefnogir po b l
i gadw'n iach a byw yn annibynnol gartref, gan osgoi'r angen i fynd i ysbyty. Pan fydd yn angenrheidiol i bobl fynd i'r ysbyty, cefnogir unigolio n i d dychwelyd i'w ca rt refi
mewn modd diogel ac amserol.
Y canlyniadau mae Byw yn Dda eisiau eu cyflawni yw:
•

Mae pobl yn byw bywydau diogel ac annibynnol yn eu cymunedau;

•

Gwarchod plant ac oedolion rhag niwed a gofalu eu bod yn ddiogel;

•

Mae a phobl ifanc yn byw yn ddiogel gyda'u teuluoedd neu yn agos at eu cartref a throsglwyddo'n dda i fywyd oedo ly n;

Byddwn yn cyflawni'r canlyniadau hyn drwy ffocysu ar ein blae noriaethau ar gyfer gwella: (gan ystyried goblygiadau Covid-19).
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Gwella gwasanaeth ymyrraeth gynnar ac atal (oedolion, plant a
theuluoedd);

Cymryd camau i amddiffyn a diogelu pobl rhag camdriniaeth,
esgeulustod neu niwed;

Lleihau' n ddiogel nifer y plant sy'n derbyn gofal;

Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn
cymdeithas;

Galluogi nifer cynyddol o oedolion i fyw'n annibynnol;

Cynorthwyo pobl i ddatblygu a chynnal yn ddiogel perthnasau
cart ref, teu lu a phersonol iachus;

Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-gynhyrchu canlyniadau
llesiant personal y mae pobl yn dymuno eu cyflawni;

Mae gweithio gyda phobl a'u cefnogi i sicrhau mwy oles
economaidd yn cael bywyd cymdeithasol ac yn byw mewn llety
add as sy'n diwallu eu hanghenion;

Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddiogelu a hybu iechyd a
llesiant corfforol, meddyliol ac emosiynol pobl.

Mae yna nifer o gynlluniau a strategaethau rhanbarthol sy'n helpu i gyflawni'r amcan hwn, gan gynnwys 'Cynllun Rhanbarthol 2018-2023' Bwrdd Partneriaeth
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cwm Taf a Chynllun Blynyddol Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg 2019-2020. Bydd gwaith yn cael ei wneud gyda swyddogion
allweddol a rhanddeiliaid eraill er mwyn adolygu a symleiddio cynlluniau a strategaethau presennol. Bydd hyn yn helpu i fynd i'r afael
newydd ar gyfer cydweithio.

adyblygu ac yn nodi cyfleoedd

Sut y gwyddom fad pethau'n gwella?
Mae pob a mean yn defnyddio fframwaith rheoli perfformiad cyson, a gaiff ei gipio ar adnodd a elwir yn Strategaeth ar Dudalen. Mae'r ddogfen hon yn nodi amean ion
llesiant, canlyniadau a dangosyddion perfformiad allweddol; ac yn ffurfio sail i hunan-werthuso.

Byddwn yn gwybod bod pethau'n well oherwydd y canlynol:
•

Gostyngiad diogel yn nifer y plantar y Gofrestr Amddiffyn Plant neu sy'n derbyn gofal

•

Bydd nifer y plant sy'n gallu byw gartref yn ddiogel yn cynyddu

•

Bydd nifer y plant sydd mewn gofal ac yn cael bywyd mwy sefydlog yn cynyddu

•

Bydd nifer pobl hyn sy'n aros mewn ysbyty yn hirach nag sydd angen oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol yn lleihau

•

Bydd nifer yr oedolion sy'n gallu byw yn annibynnol ar 61 cyfnod o ailgartrefu yn cynyddu

•

Bydd mwy o bob I sydd wedi dioddef trais yn y cart ref yn nodi gwelliant yn ansawdd eu bywyd

•

Cynnydd yn nifer y teuluoedd sy'n cael cymorth cynnar

•

Cynnydd yn nifer y bobl sy'n cael cymorth i aros gartref yn ystod Cam 2 Cadw'n lach Gartref; a

•

Byddwn yn hyrwyddo defnyddwyr gwasanaethau i gael Ila is drwy gynyddu ein cynigion eiriolaeth.
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Sut mae'r the ma 'Byw yn Oda' yn cefnogi cyflawni'r blaenoriaethau ehangach?

Ffocws ar y Dyfodol

Cynllun Llesiant y BGC

Dechrau Gorau

•
•
•

Gwytnwch a Llesiant Cymunedol

Mae ein rhaglen faethu newydd ei datblygu yn anelu at gynyddu ein cyflenwad o
ofalwyr maeth ym Merthyr Tudful.
Rydym yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd i sicrhau diogelwch a
lleihau'r risg o niwed i les plant.
Rydym yn gweithio gyda'n gilydd gydag addysg i hyrwyddo'r Hyb Cymorth Cynnar ac

•
•

Byddwn yn sicrhau bod pobl ifanc sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal yn
trosglwyddo'n sefydlog ac yn llwyddiannus i fyd oedolion.
Mae'r Hyb Cymorth Cynnar yn hyb atal amlasiantaethol sy'n gweithio ar y cyd

a phartneriaid allweddol ar draws y Cyngor, gwasanaethau cyhoeddus a'r
trydydd sector i gynyddu gwytnwch yn y boblogaeth sy'n agored i niwed.

Atal.

e
•

•

Bywyd Gwaith

Ffyrdd o Fyw, lechyd a bod yn Agored i Niwed

Drwy brosiect ar y cyd, rydym yn datblygu proses llwybr at waith ar gyfer pobl ifanc
brofiadol a fydd yn gwneud y gorau o'u potensial i weithio ac yn gwella lies fel
oedolion ifanc.
Mae Gofal Cymdeithasol yn creu cyflogaeth o fewn yr ardal.

•

•
•

Mae llawer o ofalwyr a darparwyr maeth yn gwneud defnydd da o'r awyr
agored yn eu gwaith gyda phobl ifanc i adeiladu gwytnwch a gwella iechyd a
lies.
Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr iechyd i ddatblygu timau llesiant
cymunedol.
Rydym yn darparu gwasanaethau cymorth (gan gynnwys therapi) i wella
iechyd emosiynol pobl ifanc sy'n derbyn gofal.

9
•
•
•
•

Llesiant Amgylcheddol

Economi a Seilwaith

Cefnogi plant sy'n derbyn gofal i ddod yn ddinasyddion mwy gweithgar ac yn fwy
cymdeithasol gyfrifol.
Mynd i'r afael thlodi tanwydd drwy hyrwyddo rhaglenni cartrefi cynnes.
Rydym yn gweithio gyda Gofal a Thrwsio drwy'r Prosiect Cartrefi lach.
Rhoddir ystyriaeth i nodweddion amgylcheddol mewn unrhyw adeiladau newydd.

a

•
•

Gweithio gyda phobl hyn i ddatblygu ystod o gartrefi mewn cymunedau sy'n
deall dementia.
Mynd i'r afael thlodi tanwydd drwy hyrwyddo rhaglenni cartrefi cynnes.

a

Mynd i'r afael ag Unigrwydd ac Unigedd

•

Gweithio gyda Thai a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i gynyddu'r
cyflenwad o lety chymorth.
Gweithio gyda'r Bwrdd Rhianta Corfforaethol a phartneriaid i leihau'r

a

•

unigrwydd, yr effaith a'r stigma sy'n ymwneud
gadael gofal.
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a derbyn gofal neu'r rhai sy'n

Llesiant Amgylcheddol

Mae cymunedau'n diogelu, gwella a hyrwyddo ein hamgylchedd a chefn gwlad
Gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o ddeunyddiau ac adnoddau drwy'r hierarchaeth
wastraff
Prif Swyddog - Gwasanaethau Cymdogaeth

Aelod Portffolio
Y Cynghorydd David Hughes

Llesiant Amgylcheddol

Mae'r amean Llesiant Amgylcheddol hwn yn darparu ymagwedd gyfannol i fodloni anghenion llesiant Merthyr Tudful. Ein blaenoriaeth yw gweithio tuag at y targed Cymru
gyfan o ddod yn genedl dim gwastraff erbyn 2050 a chwarae ein r61 yn sector cyhoeddus Cymru gan ddod yn garbon niwtral erbyn 2030. Bydd ein gweithredoedd, a sut yr
ydym yn defnyddio'r amgylchedd, yn hanfodol i ddyfodol cynaliadwy i Ferthyr Tudful a bydd pawb yn teimlo buddion gwella ein hamgylchedd. Drwy gynyddu ein gwytnwch
i risgiau newid yn yr hinsawdd, byddwn yn lleihau ein hamlygrwydd i ddifrod llifogydd a achosir i adeiladau, seilwaith a gwasanaethau, tra'n gwella mannau gwyrdd.

lsod ceir enghreifftiau o sut mae adrannau CBS MT yn cyfrannu at yr amcan llesiant hwn.
Gwasanaethau Gwastraff
Polisi a Gweithredu
Cyllid Ewropeaidd ac Allanol
Glanhau Strydoedd
Rheoli Adeiladu
Tipio Anghyfreithlon
Canolfan Ailddefnyddio Dodrefn
Diogelwch Cymunedol
Treftadaeth, Twristiaeth a Diwylliant

Bioamrywiaeth
Rheolaethau Datblygu (gan gynnwys ardaloedd cadwraeth)
Gwasanaethau Tirwedd
Priffyrdd a Pheirianneg
Adfywio Strategol
lechyd yr Amgylchedd
Parciau a Phrofedigaeth
Tai a Chefnogi Pobl
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Gwasanaethau Eiddo
Asedau Treftadaeth a Diwylliannol
Mannau Agored
Safleoedd Amwynder Dinesig
Seilwaith Strategol
Adran Addysg
Adfywio Cymunedol
Cymorth Busnes a Mewnfuddsoddi

Mae yna bartneriaid era ill sy'n cyfrannu at gyflawni'r amcan llesiant hwn, rhestrir y rhain isod.
WRAP Cymru
Caru Cymru
Cymdeithas Syrfewyr Sirol

Rheolaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol
Cyfeillion Taf Bargod
Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Bw rdeistref Sirol Caerffili
Cadwch Gymru'n Daclus
Rhondda Cynon Taf

Asiant Cefnffyrdd De Cymru
Capita
Cyfoeth Naturiol Cymru
Barod
Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Merthyr Valleys Homes
Llif Data Gwastraff
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerfyrddin
Redstart
Grwp Rheolwyr Rheoli Datblygu De-ddwyrain Cymru (ac ehangach)
Viridor Waste Management Ltd

Taclo Tipio Cymru
Heddlu De Cymru
Cymdeithas Arolygon Sirol Cymru
Cyngor Dinas Caerdydd
Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cyna liadwy
Ynni o Wast raff

Biogen Ltd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Heddlu Gwent
Rheilffordd Model Cyfarthfa

Cyngor Dinas Casnewydd
Grwp Rheoli Perygl Llifogy dd De-ddwyrain Cymru
Mannau Gwyrdd Cymru
Cymdeithas Bysgota Merthyr

DwrCymru
Gwasanaeth Tan ac Achub De Cymru
Caffi (Scoops) ym Mharc Taf Bargod
Dwr Cymru

Cyfeillion Pare Cyf arthfa
Bro Morgannwg

Cyfeillion Pare Taf Bargod
Trafnidiaeth Cymru

Elusen Trychineb Aberfan
Grwp Cymunedol Pontsticill

Mae'r amean llesiant hwn yn cynnig ymagwedd gyfannol i fodloni anghenion llesiant ym Merthyr Tudful. Dylid dehongli'r anghenion hynny i gynnwys man na u gwyrdd o
ansawdd dda a chysylltedd, diogelu cynefinoedd a bioamrywiaeth, systemau eco gwydn, tirwedd ac atal llygredd. Er bod yr ymagwedd hon yn bwysig i'r amgylchedd yn ei
grynswth, bydd yn fuddiol i ardaloedd ble mae problemau neu risgiau amgylcheddol allweddol.
Ffocws yr a mean llesiant hwn yw'r gwaith a wnawn a'n cymunedau i warchod, gwella a hyrwyddo'r amgylchedd a chefn gwlad. Bydd y ffordd yr ydym yn ymddwyn t uag at
yr amgylchedd a chefn gwlad yn ffactor hanfodol o ddyfodol cynaliadwy ym Merthyr Tudful oherwydd bydd y manteision o wella ein hamgylchedd i'w gweld ar draws ein
holl amcanion llesiant.
Y canlyniadau allweddol y mae Llesiant Amgylcheddol am eu cyflawni yw:
•

Lleihau difrod trwy atal llygredd

•

Gwneud y gorau o ddefnyddio deunyddiau ac adnoddau ailgylchadwy trwy'r hierarchaeth wastraff;

•

Bod gan Ferthyr Tudful seilwaith mannau agored a mannau gwyrdd o ansawdd dda a bioamrywiaeth gysylltiedig; a

•

Datgarboneiddio ein hadeiladau drwy leiha u gwastraff ynni a defnyddio technolegau adnewyddadwy a charbon isel lie bo hynny' n bosibl.
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Byddwn yn cyflawni'r canlyniadau hyn trwy'r Cynllun Rheoli Gwastraff, y Cynllun Rheoli Carbon (CRhC) a'r Cynllun Adfer Natura thrwy ffocysu ar fynd i'r afael a'n
blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella:
Cynyddu swm yr holl ailgylchu yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn
cwrdd, a rhagori ar, y targedau ailgylchu a osodwyd ga n
Lywodraeth Cymru.

Lleihau lefelau tipio anghyfreithlon

Lleihau'r cilogramau o wast raff gweddilliol a gynhyrchir fesul
person

Cynyddu nifer y Mannau Ago red a Blaenoriaeth (allan o 23 o
Fannau Ago red a Blaenoriaeth) sy'n bodloni neu'n rhagori ar y
safon ansawdd: Yn lach, yn Saff ac yn Ddiogel

Gwella safon glanweithdra ar ein priffyrdd

Lleihau Allyriadau Carbon mewn adeiladau a'r fflyd

Mae sbardunau strategol pwysig eraill a fydd yn ein helpu i gyflawni'r amcan hwn yn cynnwys y Cynllun Datblygu Lleol, y Cynllun Adfer Natur, y Cynllun Rheoli Carbon a'r
Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol.

Sut y gwyddom fad pethau'n gwella?
Mae pob a mean yn defnyddio fframwaith rheoli perfformiad cyson a nadir ar adnodd o' r enw Strategaeth ar Dudalen. Mae'r ddogfen hon yn nodi'r a meanion llesiant, y
canlyniadau a'r dangosyddion perfformiad allweddol sy'n ffurfio'r sail ar gyfer hunan-werthuso. Bydd gwaith yn cael ei wneud hefyd i adolygu a datblygu cynlluniau gwella
busnes cadarn.
Byddwn yn gwybod bod pethau'n well pan:
•

Ansawdd yr aer ar Twynyrodyn Road yn gwella;

•

Allyriadau C02 yr awdurdod lleol yn gostwng 3% o'i hadeiladau (y flwyddyn);

•

Yr amser a gymerir i glirio achosion o dipio anghyfreithlon a gofnodir ar dir y Cyngor yn gwella;

•

Mae glendid ein strydoedd yn gwella;

•

Mae ein cyfraddau adfer yn gwella; a

•

Cheir cynnydd o Fannau Agored a Blaenoriaeth (allan o 23 o Fannau Agored

a Blaenoriaeth) sy'n bodloni neu'n rhagori ar y safon ansawdd: Yn lach, yn Saff ac yn

Ddiogel.
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Sut mae'r thema 'Llesiant Amgylcheddol' yn cefnogi cyflawni'r blaenoriaethau ehangach?

Ffocws ar y Dyfodol

Cynllun Llesiant y BGC
Dechrau Gorau

•
•

Gwytnwch a Llesiant Cymunedol

Cefnogi ysgolion mewn unrhyw waith codi ymwybyddiaeth a wnaed ganddynt

•

Cyflawni dyletswydd statudol y Cyngor o gynnal a chadw goleuadau stryd yn y

mewn perthynas a'r angen i sicrhau eu bod yn ailgylchu deunyddiau.

fwrdeistref sirol, gan helpu i greu amgylchedd mwy diogel ar gyfer cymunedau

Darparu a chynnal a chadw mannau gwyrdd y gall plant, pobl ifanc a'u teu luoedd

lleol.
•

eu defnyddio'n ddi-dal.

Sicrhau diogelwch ac amddiffyniad cymunedau drwy sicrhau bod adeiladau a
threftadaeth newydd a rhai wedi'u newid yn cydymffurfio a'r rheoliadau
adeiladu presennol.

e
•

Bywyd Gwaith

Ffyrdd o Fyw, lechyd a bod yn Agored i Niwed

Darparu rheolaeth ar wastraff; gwasanaethau ailgylchu a glanhau strydoedd,
cryfhau ymrwymiad y dref i foci yn lie i ymfalchi'o ynddo a sicrhau bod yr
amgylchedd yn ddiogel, yn Ian ac yn rhydd o risg.

•

Darparu a chynnal a chadw mannau gwyrdd y gall plant, pobl ifanc a'u teuluoedd
eu defnyddio'n ddi-dal.

•

Cydweithio'n agos a'r timau Adfywio Cymunedol i ddarparu gwell llwybrau a
mannau i gerddwyr ac annog pobl i deithio'n llesol.

e
•

Bywyn Dda

Economi a Seilwaith

Darparu a chynnal a chadw mannau gwyrdd y gall plant, pobl ifanc a'u teu luoedd

•

eu defnyddio'n ddi-dal.
•

•

Cydweithio'n agos gyda'r timau Adfywio Cymunedol i greu mannau ar gyfer

fforddiadwy i ateb y galw a nodwyd.

digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol cost isel.
•

Sicrhau seilwaith diogel a glan a gwneud Merthyr Tudful yn gyrchfan atyniadol
i'r rhai sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld a hi.
Sicrhau bod pob datblygiad tai newydd yn cynnwys nifer ddyranedig o unedau

Yn ystod y pandemig i ddefnyddio man agored gwyrdd glan i gerdded drwyddo a'i
ddefnyddio i gynorthwyo gydag iechyd meddwl.

Mynd i'r afael ag Unigrwydd ac Unigedd

•

Cydweithio'n agos gyda'r timau Adfywio Cymunedol i greu mannau ar gyfer
digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol cost isel.
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2.5 Cyfrannu at y Nodau Cenedlaethol
Y 7 nod llesiant cenedlaethol (gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf a Nodau Llesiant yn y Can ll aw hwn) yn dangos y math o Gymru yr ydym am gael. Gyda'i gilydd
maent yn darparu gweledigaeth ar y cyd i gyrff cyhoeddus yng Nghymru weithio tuag ati. Mae'r siart isod yn rhoi crynodeb byr o ble mae ein Hamcanion Llesian yn cyd-fynd
yn bennaf a'r Nod au Llesiant.
Wrth ddatblygu'r Cynllun hwn, mapiwyd yr ymateb cychwynnol a gynlluniwyd i'r nodau llesiant cenedlaethol. Rydym nawr dros y pwynt cyflawni hanner ffordd mewn
perthynas a'r Cynllun hwn, ac yn parhau i sicrhau ei fod yn cael adnoddau effeithiol. Rydym wedi adolygu ein cyfraniad presennol at y nod au llesiant er mwyn canfod a
allwn, drwy wneud pethau gwahanol, ddangos mwy o gyfraniad at y nodau llesiant cenedlaethol.

Amcan Llesiant

9

e

o
@

Cyfraniadau at Nodau
Llesiant yn 2017

Cyfraniadau at Nodau Llesiant
yn 2020

■ ■
■
■
■■

Y Dechrau Gorau i Fywyd
Bywyd Gwaith
Llesiant Amgylcheddol
Bywyn Oda

Cyfraniadau at Nodau
Llesiant yn 2021

■
■
■
■■

Trwy fyfyrio a gwerthuso, rydym wedi nodi nifer o enghreifftiau o sut y mae ein cyfraniadau wedi datblygu o ganlyniad i ni'n gweithio mewn ffyrdd gwahanol. Mae ein
Hadroddiad Perfformiad Blynyddol yn cynnig enghreifftiau o sut rydym wedi gwneud hyn. Wrth ymateb i bandemig y coronafeirws, rydym wedi cynyddu ein cyfraniad i
Gymru o gymunedau cydlynol drwy'r gwaith a wneir gydag ysgolion rhydd a chynyddu cynhwysiant digidol i'n dysgwyr. 0 fewn Byw yn Oda, rydym wedi cynyddu'r ffordd
rydym yn cyfrannu at Gymru ffyniannus drwy gydweithio i ddefnyddio ein hadnoddau cyfyngedig yn well.
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Ad ran 3 - Cyflawni'r Cynllun
3.1 Adfer ➔ Trawsnewid ➔ Gwella - Ein Cynllun 2020 i 2025
Ar 61 pennu cyllideb gytbwys ar gyfer 2019/2020, cymerwyd cam rhagweithiol gennym a gofyn i Lywodraeth Cymru ein cefnogi yn y cyfnod heriol hwn. Penododd y
Gweinidog Tai a Llywodraeth Leal Fwrdd Gwella a Sicrwydd i gynnal ymarfer asesu cyflym. Er mwyn ymateb i ganlyniadau'r asesiad hwn, datblygwyd Cynllun Adfer,
Trawsnewid a Gwella (ATG) .

. ____-

~

wella

rawsnewid

dfer

Datblygwyd y Cynllun ATG yn 2020, yn ystod Pandemig y Coronafeirws. Fel gyda'r rhan fwyaf o sefydliadau, yn gyntaf bu'n rhaid i ni ymateb i
anghenion ein trigolion yn ystod y pandemig. Yn dilyn hyn, byddwn yn trosglwyddo i'r cyfnod adfer. Adlewyrchir hyn yn y Cynllun ATG.

Mae'r Cynllun ATG yn ddogfen fyw sy'n ein galluogi i ffocysu ar gynaliadwyedd wrth wella o'r pandemig, trawsnewid y ffordd rydym yn gweithio a gwella'r modd y cyflawnir
canlyniadau i'n trigolion. Bydd y cynllun hwn yn darparu llwybr gwella 5 mlynedd ar gyfer CBS MT.
Mae ein Cynllun ATG yn nodi 3 maes y mae angen i ni fynd i'r afael

ahwy ar frys er mwyn gallu cyflawni ein hamcanion llesiant yn well, sy'n golygu gwell canlyniadau i'n

trigolion.

Dyma'n 3 blaenoriaeth
ar gyfer gwella:
Gwella ein
Safonau Addysg

Cynyddu ein
gwytnwch ym maes
Gofal Cymdeithasol

Bydd y rhain yn mynd
i'r afael a'n
canlyniadau
blaenoriaeth:

Adferiad
Economaidd

Gwella'r canlyniadau

Sicrhau bod pobl yn gallu byw'n

Datblygu'r amgylchedd a'r

addysgol i bob plentyn a

annibynnol ac yn ddiogel o fewn

seilwaith er mwyn i fusnesau

pherson ifanc

eu cymunedau.

ffynnu.
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Gan weithio gyda'n Bwrdd Gwella a Sicrwydd, rydym wedi ystyried ytymor byr, ytymor canolig a'r hirdymor. Rydym wedi blaenoriaethu ein gwelliant, gan ganiatau i ni
ddefnyddio ein hadnoddau cyfyngedig i ddiwallu anghenion ein trigolion yn y ffordd orau. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Aelodau Etholedig, ein Staff a'n
Partneriaid byddwn yn creu Cyngor modern a hyblyg sy'n ffocysu ar ddarparu gwasanaethau o safon i bobl Merthyr Tudful.

Cefnogi
Newid

Er mwyn cyflawni ein canlyniadau'n well, rhaid i ni newid y ffordd rydym yn gweithio. Cefnogir y Cynllun ATG gan 4 rhaglen waith trawsnewid ar
draws y cyngor. Mae'r rhain yn ein helpu i ystyried ein cyfleoedd digidol, i ddod yn fwy masnachol ymwybodol, i gael yr adnoddau cywir
(Sefydliad lach) a llywodraethu da (yffordd rydym yn gweithio).

Mae ein Cynllun ATG hefyd yn ffocysu ar leihau allyriadau carbon a bodloni ein targedau ailgylchu wrth gefnogi Llesiant Amgylcheddol.
Llesiont
Amgylcheddol

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth gyffredin, mae'n rhaid i ni ddarparu ein gwasanaethau'n wahanol - mae angen i ni edrych ar sut rydym yn gweithio'n well gyda'n gilydd,
gyda meddwl mwy cydgysylltiedig, mwy o bartneriaeth a chroesawu technoleg ac arloesedd newydd. Mabwysiadwyd y dull hwn i'n helpu i ymateb i Bandemig y
Coronafeirws.
Mae'r egwyddorion a'r blaenoriaethau hyn yn sail i'r Cynllun ATG ac fe'u cefnogwyd gan bob Aelod Etholedig mewn gweithdy ym mis Medi 2020. Mae'r egwyddorion yn
cyd-fynd a'n model gweithredu a'r egwyddor datblygu cynaliadwy.
Byddwn yn parhau i ymgysylltu ag Aelodau Etholedig wrth i ni fireinio ein Cynllun ATG ymhellach. Gellir rhannu ein Cynllun ATG yn wyth rhaglen waith fel y gwelir yn
Atodiad 1.
Wrth i ni fireinio'r Cynllun ATG, byddwn hefyd yn ffocysu ar yffordd orau o ymgysylltu, cynnwys a chyfathrebu a'n partneriaid a'n cymunedau.
Rydym wedi nodi cyllid allanol y gallwn ei ddefnyddio i gyflawni'r cynllun, mae hyn yn gwneud synnwyr economaidd da, ond mae hefyd yn dangos sut mae ein cynllun yn
cyd-fynd a strategaethau cenedlaethol wrth gyflawni'r 7 nod cenedlaethol.
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Mae hyn, ynghyd ag adborth o weithdai ymgysylltu blaenorol gydag Aelodau Etholedig (e.e. gweithdai pennu cyllidebau), wedi ein harwain at ddatblygu datganiad
cenhadaeth ar gyfer y Cynllun ATG.

..
~

Ein Datganiad Cenhadaeth
Byddwn yn arloesol ac yn hyblyg er mwyn diwallu anghenion y cymunedau rydym yn eu
gwasanaethu drwy:

Ymgysylltu a'n holl randdeiliaid;
Mynd i'r afael

aphroblemau drwy fynd i'r afael ag achosion sylfaenol; a

Mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio sy'n arwain at ganlyniadau gwell

3.2 Ein Ffyrdd o Weithio

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
Mae'r egwyddor datblygu cynaliadwy (5 ffordd o weithio) a nodau cenedlaethol, a nadir yn adrannau 1 a 2 uchod, yn sail i'r cynllun hwn a'n Cynllun ATG.
Mae ein dogfennau a'n gweithdrefnau llywodraethu a gwneud penderfyniadau allweddol wedi'u hailgynllunio o'r blaen i'n galluogi i weithio o fewn y Ddeddf. Mae ein
hasesiad effaith integredig yn golygu bod yn rhaid i ni asesu sut y bydd ein penderfyniadau'n cyfrannu at y 7 nod cenedlaethol and yn sicrhau ein bod yn gweithio i'r 5
ffordd o weithio. Mae ein gwerthoedd craidd a'n model gweithredu ill dau'n cyd-fynd a'r Ddeddf, sy'n golygu y gallwn weithio tuag at gyflawni ein hamcanion llesiant,
cyfrannu at y 7 nod llesiant cenedlaethol a gweithio i'r egwyddor datblygu cynaliadwy.
Mae yna 5 ffordd o weithio y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus eu mabwysiadu er mwyn dangos tystiolaeth o sut y maent wedi defnyddio datblygu cynaliadwy fel eu prif
egwyddor drefniadol. Mae dilyn y ffyrdd hyn o weithio yn cynnig cyfle enfawr i wneud newid cadarnhaol a pharhaol i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol.
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Hirdymor
Rydym yn defnyddio'r 5 Ffordd o Weithio drwy:
Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr a'r angen i Ddiweddaru ein hasesiadau effaith yn unol a'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd
ddiogelu'r gallu i ddiwallu anghenion hirdymor hefyd.
sy'n ein galluogi i wneud penderfyniadau mwy gwybodus
Mae gennym gynllun adfer, trawsnewid a gwella gyda datganiad cenhadaeth sy'n gwneud i ni
ystyried yr hirdymor
Atal
Sut gall atal problemau rhag digwydd neu waethygu
helpu cyrff cyhoeddus i gwrdd a'u hamcanion.

Rydym yn defnyddio'r 5 Ffordd o Weithio drwy:
Ddefnyddio'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn ein gwaith
Mynd i'r afael a thlodi drwy raglenni a fydd yn ein helpu i ystyried atal, gan gynnwys
canlyniadau anfwriadol penderfyniadau ehangach
Gan gynnwys atal yn ein hymateb i bandemig y coronafeirws, e.e. profion torfol

lntegreiddio
Ystyried sut y gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus
effeithio ar bob un o'r nodau llesiant, ar eu hamcanion
eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill.

Rydym yn defnyddio'r 5 Ffordd o Weithio drwy:
Ffocysu ar integreiddio ein cynlluniau, gan gynnwys ein cynllun adfer, trawsnewid a gwella fel
bod gennym y cyfraniad mwyaf i'n hamcanion llesiant a'n nodau cenedlaethol
Blaenoriaethu ein canlyniadau a gweithredu ein rhaglen Gwella Llywodraethu i gael yr effaith
gadarnhaol fwyaf ar ein hamcanion llesiant a chefnogi ein partneriaid (e.e. dull nm Merthyr).

Cydweithredu
Gweithio mewn cydweithrediad ag unrhyw berson arall
(neu rannau gwahanol o'r corff ei hun) a allai helpu'r
corff i fodloni ei a mean ion llesiant.

Rydym yn defnyddio'r 5 Ffordd o Weithio drwy:
Adeiladu ar waith rydym wedi'i wneud gyda phartneriaid drwy gydol y pandemig
Mabwysiadu dull nm Merthyr gyda'n partneriaid i ddefnyddio adnoddau'n well a chael mwy o
effaith ar gyflawni ein hamcanion llesiant a chyfrannu at y nodau cenedlaethol
lntegreiddio amcanion ein BGC yn y cynllun hwn

Cyfranogiad
Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd a diddordeb mewn
cyflawni nodau llesiant, a sicrhau body bobl hynny'n
adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae'r corffyn ei
gwasanaethu.

Rydym yn defnyddio'r 5 Ffordd o Weithio drwy:
Ymgysylltu a'n trigolion, ein partneriaid a'n busnesau, a'u cynnwys, fel y gallant ein helpu i lywio
ein taith i roi gwell canlyniadau, mae rhai enghreifftiau'n cynnwys ein strategaeth Codi
Dyheadau Codi Safonau, dull nm Merthyr a'r Bartneriaeth Busnes, Addysg a Hyfforddiant
Cryfhau ein swyddogaeth graffu fel rhan o'n cynllun adfer, trawsnewid a gwella
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Ein Gwerthoedd Craidd
Mae gennym 7 gwerth craidd. Datblygwyd y rhain gyda'n staff fel rhan o raglen o
gynnwys staff ac ymgysylltu ynghylch sut rydym am weithio. Mae'r gwerthoedd hyn
wedi'u hymgorffori yn ein 'llinyn euraidd' (dolen o amcanion personal i nodau ti'm i'n
hamcanion a'n gweledigaeth llesiant) lie mae pob aelod o staff yn profi sut maent yn
gweithio i'n gwerthoedd yn ystod eu hadolygiadau blynyddol a chanol blwyddyn (proses
Ffocysu ar Berfformiad).

Ein Gwertho,edd Craidd
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Mae'r Cyngor wedl ma bwysladu s- to egwyddorlon crafdd
acym"<Sdygladau cysyllU dig, sef:
Gonestrwydd a Bod yn Agore<I

Y-mddirfedaeth a Pharch
Atebofrwydd
Dy.s,gu

Ein Model Gweithredu

Dyhead

Mae model gweithredu cymeradwy ein Cyngor wedi'i gynllunio i nodi sut y byddwn yn
darparu ein gwasanaethau yn y dyfodol. Mae'n ein cefnogi i drawsnewid a gwella'r ffordd

Gweithio TTm

Cvf'athr@bu

rydym yn darparu gwasanaethau. Rydym wedi diweddaru ein model gweithredu i gefnogi'r
Cynllun ATG. Mae'n nodi'r fframwaith ar gyfer sut rydym yn gweithio. Mae hyn hefyd yn
cyd-fynd a'n hardaloedd i gefnogi'r Cynllun ATG.

(9]

Cefnogi
Newid
Trawsnewid
Digidol

Sefydliad lach

Rhaglen
Fasnachol

Gwella
Llywodraethu

Mae ein model gweithredu (a adeiladwyd ar y 5 ffordd o weithio) yn cynnwys sut y dylem weithio'n economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol. Rydym wedi nodi'r 8
egwyddor weithredu a'r disgwyliadau gweithredu diweddaraf isod.
Byddwn yn parhau i adolygu ein model gweithredu i sicrhau ei fad yn addas i'r diben a byddwn yn parhau i roi ein cwsmeriaid a'n trigolion yn gyntaf.
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Egwyddorion Gweithredu
Gwrando ac ymgysylltu
a'n rhanddeiliaid

Cyfathrebu clir

Croesawu technoleg
ddigidol

Ffocysu ary
blaenoriaethau a'r
canlyniadau allweddol

Gweithredu'r strategaeth
yn gyson ac yn amserol

Disgwyliadau Gweithredu
Bydd ein cynnig gwasanaeth yn cael ei lywio gan angen ein cwsmeriaid
Byddwn yn egluro'r opsiynau cyswllt cwsmeriaid ar gyfer gwahano l grwpiau cwsmer iaid
Mae gennym strategaeth gyfathrebu glir
Rydym yn ymgysylltu'n rheolaidd a rhandde iliaid
Rydym yn rheoli ein perthnasoedd, ein henw da a'n brand yn weithredol
Byddwn yn ffocysu ar arweinyddiaeth
Mae gennym gofnod integredig, sengl ar gyfer pob cwsmer
Byddwn yn rhesymol i ein systemau
Rydym yn hyrwyddo hunanwasa naeth a mynediad ar-lein
Byddwn yn ystyried defnyddio technoleg ddigidol i we lla mynediad at wasanaethau a 'r modd y byddai'n cae l eu
darparu
Byddwn yn defnyddio'r hyn a ddysgwyd o'r pandemig i weithio mewn ffordd ystw yth gan leihau ein hol troed
carbon
Rydym yn sefydliad gwydn a hyblyg
Mae busnes craidd bob amser yn ffocysu ar wireddu ein Gweledigaet h
Caiff cynlluniau strategol eu pen nu fel rhan o dd ull cydgysyl ltiedig o gyrraedd ein blaenoriaethau allw eddol
Mae targedau'n gysylltiedig a chyflawni ein canlyniadau allweddol
Byddwn yn sefydliad iach yn buddsoddi mewn staff (e.e. pr entisiaethau) ac y n mynd i'r afael a'n problemau
capasiti
Mae'r polis"fau'n gyfoes ac yn addas i'r diben
Mae cynlluniau cyflawni yn glir, yn ddealladwy ac yn eiddo
Byddwn yn gwella ein trefniadau llywodraethu
Rydym yn defnyddio rheolaeth gada rn ar brosiectau sy'n sic rhau darpariaeth amserol o few n y gyllideb
Rydym yn defnyddio ffyrdd safonedig o weithio
Rydym yn datblygu ein sgiliau, ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth er mwyn cyflaw ni ein b laenoriaethau allw eddol
Bydd cefnogi'r swyddogaethau busnes yn cael ei gano li
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Mae pawb yn atebol

Alinio'r gyllideb a'r
blaenoriaethau allweddol

0

Rydym wedi ein grymuso ac yn atebol am wneud y penderfyniadau cywir, am y pethau cywir ar yr adeg gywir
Rydym yn cyflawni ein rolau a'n cyfrifoldebau yn unol a'n proses 'Ffocws ar Eich Perfformiad'
Byddwn yn cydnabod cyflawniad a pherfformiad gwael
Byddwn yn monitro, herio a chefnogi perfformiad er mwyn cyflawni ein blaenoriaethau allweddol
Bydd data'n llywio'r broses o wneud penderfyniadau
Bydd rheoli perfformiad yn ffocws i bob un ohonom
Byddwn yn diffinio costau gwasanaeth Ilawn
Byddwn yn deall ac yn rheoli'r galw am wasanaethau
Byddwn yn gwneud penderfyniadau ariannol sy'n cael eu harwain gan ddeallusrwydd (def nyddiw ch ein data)
Rydym yn adolygu ac yn nodi'r ffordd orau o ddarparu pob gwasanaeth
Byddwn yn ystyried ein cyfleoedd masnachol
Rydym yn grymuso unigolion a chymunedau
Rydym yn diffinio'n glir ein darpariaeth gwasanaeth ac yn hyrwyddo ac yn cyfeirio darpa riaeth amgen gan w eith io

Hybu annibyniaeth

gyda phartneriaid
Datrysir materion ary pwynt cyswllt cyntaf
Cytunwn ar lefel y risg rydym yn barod i'w chymryd

Arwe inyddiae th a Llywodraethu - Mae cael arweiniad a llywodraethu da yn hanfodol i gyflawni'r cynllun hwn. Gyda Swyddogion ac Aelodau Etholedig yn
parhau i weithio gyda'i gilydd, a chael y systemau a'r prosesau cywir ar waith, byddwn mewn sefyllfa gref i gyflawni 'r cynllu n hwn, a gwella ac adfer yn
barhaus o'r pandemig tra'n trawsnewid y sefydliad. Ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain, bydd angen i ni barhau i weithio gyda'n partneriaid a
chynyddu gweithio mewn partneriaeth, gan adeiladu ar ein dysgu a gawsom yn ystod Pandemig y Coronafeirws.
Byddwn yn:
•

Datblygu ein sgiliau staff gan eu galluogi i weithio mewn ffyrdd newydd

•

Buddsoddi mewn prentisiaethau a chynlluniau graddedigion i gefnogi ein cynlluniau olyniaeth, ein capasiti a'n gwytnwch

•

Parhau a'n taith i ddod yn sefydliad dysgu a datblygu ein talent ein huna i n

•

Parhau i fonitro ein gallu a mynd i'r afael ag unrhyw faterion

•

Byddwch yn gyflogwr y mae pobl am weithio iddo (cyflogwr o ddewis)

•

Rhoi mwy o bwyslais ar drawsnewid a pherfformiad drwy'r aelod portffolio cymeradwy ar gyfer 'Trawsnewid a Masnacheiddio'

•

Adolygu ein strwythurau staffio i wella ein harweinyddiaeth, gan gefnogi ein cynlluniau ATG a Ffocws ar y Dyfodol

•

Adeiladu ar ein trefniadau gweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau canlyniadau gwell i drigolion Merthyr Tudful

•

Gwella ein llywodraethu er mwyn dod yn fwy economaidd, effeithlon ac effeithiol
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Cyfathrebu ac Ymgysylltu - Drwy gynnwys ac ymgysylltu a'n staff a'n preswylwyr, byddwn mewn gwell sefyllfa i ddarpa ru'r gwa sanaet hau sydd eu hangen ar
ein cymunedau yn effeithlon ac yn effeithiol.
Byddwn yn:
•

Ymgysylltu a'n trigolion mewn modd amserol ac ystyrlon drwy ddefnyddio sianeli amrywiol

•

Defnyddio ein model gweithredu a'n gwerthoedd craidd i fod yn agored ac yn dryloyw wrth ddarparu ein gwasanaet hau

•

Cymhwyso safonau'r Gymraeg yn ein cyfathrebu a'n hymgysylltiad

•

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'n Cyngor Cymuned yn unol a'n Siarter

•

Sicrhau bod gennym gyfathrebu effeithiol a'n hall staff, gan gynnwys defnyddio ein fforwm staff
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3.3 Ein Trefniadau Llywodraethu a Chefnogi'r Cynllun

"Mae 1/ywodraethu do a gwella'r ffordd rydym yn gweithio yn barhaus yn un o brif
ffocws CBSMT"
Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth
Llywodraethu a Chefnogi'r Cynllun

Aelod Portffolio
Y Cynghorydd Andrew Barry

Mae llywodraethu da a gwelliant parhaus yn un o brif ffocws CBSMT. Drwy ein gwelliant byddwn yn gallu cyflawni ein hamcanion llesiant yn gynaliadwy ac
yn gyfartal, sy'n golygu gwell canlyniadau i'n trigolion. Gallwn adeiladu ar y gwaith a wnaed yn ystod Pandemig y Coronafeirws. Er enghraifft, mae'r ffordd
y mae ein timau'n cydweithio i weinyddu grantiau busnes Llywodraeth Cymru ar draws y Fwrdeistref Sirol yn rhyfeddol. Mae hyn yn dangos sut y gallwn
gydweithio, integreiddio ein cynlluniau, cynnwys era ill, a bod yn rhagweithiol; meddwl am y manteision hirdymor o ran darparu gwell canlyniadau.
Er mwyn gallu cefnogi ein hadferiad, ein trawsnewid a'n gwella'n gynaliadwy er mwyn cyflawni'r cynllun Ffocws ar y Dyfodol hwn yn well, rhaid i ni sicrhau
ein bod yn paratoi'n dda, gan ddefnyddio ein hadnoddau'n economaidd, yn effeithiol ac yn effeithlon. Wrth i ni geisio rhoi mwy o bwyslais ar ein
blaenoriaethau ar gyfer gwella a themau trawsbynciol yn y cynllun hwn, megis mynd i'r afael a thlodi, rhaid i ni foderneiddio'r ffordd yr ydym yn gweithio i
ddiwallu anghenion ein trigolion.
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Er mwyn gallu cyflawni ein hamcanion llesiant mae angen i ni gefnogi ein cynlluniau'n

Ffocw s ar y Dyfodol

effeithlon ac yn effeithiol.
Gwneud

Mae gennym ddeddfwriaeth allweddol megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
(Cymru), Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, safonau'r Gymraeg,
dyletswydd economaidd-gymdeithasol (newydd) a Deddf Llywodraeth Leal ac

Penderfyniadau -----------

Strategaethau ar
Dudalen A Chynlluniau
Gwella Busnes

y Cyngor a ' r Cabinet

\

I

Craffu a
Chyfranogiad y

Ffocws ar eich
Perfformiad

Etholiadau (Cymru) (newydd), yn ogystal a sawl un arall, i'n cefnogi.
Ein ffocws wrth symud ymlaen yw addasu yn unol a newidiadau i ddeddfwriaeth a
chryfhau ein llywodraethu a'n perfformiad. Byddwn yn defnyddio ein dysgu o
ymateb i Bandemig y Coronafeirws i helpu.

(

"

Cyngo,BwrdelstrefS/rol
MERTHYR TUDFUL
Countyllo<oughCouncll

Tim Rheoli
Corfforaethol a ' r
Uwch

Arolygon Busnes
Chwarterol

Bydd gweithio gyda phartneriaid, defnyddio ffyrdd newydd o weithio a defnyddio ein
data'n well (gan gynnwys canmoliaeth a chwynion) yn ymddangos yn helaeth yn y
ffordd rydym yn ymdrin a hyn. Mae'r diagram drafft hwn o'n trefniadau

c,-=aa 1

MERTHYR TYDFIL

7

Hunan-arolygu a
Hunan-asesu

Rheoli

Bwrdd Gwella a
Sicrwydd

llywodraethu yn dangos (mewn melyn) y meysydd rydym yn eu datblygu ymhellach
yn unol a'n taith wella a newidiadau i ddeddfwriaeth.
Ein Llywodraethu

Byddwn yn parhau i wella ein fframweithiau a'n systemau llywodraethu presennol.
Bydd ein strwythurau staffio a rheoli yn cael eu profi os ydynt yn addas i'r diben yn erbyn sut y mae angen i ni weithio yn y dyfodol. Rydym eisoes wedi
cryfhau'r ffordd rydym yn cyflawni ein Cynllun ATG a'n gwelliant drwy benodi Aelod Cabinet dros Weddnewid a Masnacheiddio.
Byddwn yn parhau i weithio gyda'n Haelodau Etholedig a'n Haelodau Craffu wrth i ni fireinio'r Cynllun ATG a gosod ein Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Fel
Cyngor byddwn yn parhau i fynd i'r afael a'n perfformiad, yn enwedig mewn meysydd blaenoriaeth, lleihau ein risgiau corfforaethol tra'n rheoli ein
hadnoddau'n effeithiol: nid yw cynnal y sefyllfa fel y mae yn opsiwn.
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Cynllunio Corfforaethol
Mae cynllunio corfforaethol yn allweddol i'r ffordd y mae'r Cyngor yn gweithredu wrth gyflawni ein hamcanion llesiant er mwyn cyflawn i ein gweledigaeth.
Fel yr amlinellir uchod mae gennym 4 amean llesia nt, pob un a set o ganlyniadau (un yn ganlyniad sylfaenol neu flaeno riaeth). Er mwyn cipio hyn, ynghyd a
sut rydym yn mesur ein llwyddiant (gan ddefnyddio dangosyddion perfformiad allweddol ac astudiaethau achos), mae gennym Strategaeth ar Dudalen ar
gyfer pob amca n. Mae hyn yn rhoi ffocws ac yn helpu atebolrwydd a monitro ein cyflawniadau. Er mwyn cyflawni ein Strategaethau a r Dudalen mae
gennym gynlluniau gwella busnes adrannol a dogfennau allweddol era ill megis cynlluniau adnoddau, cynlluniau ariannol a chofrestri risg. Mae hyn yn
cysylltu a chynlluniau staff unigol, y cyfeirir atyntyn aml fel y 'llinyn euraidd'.
Gwneir ein gwaith cynllunio corfforaethol drwy ystyried darnau allweddol o wybodaeth a data. Mae hyn yn cynnwys canlyniadau ein hunanarfarnu, ein
datganiad llywodraethu blynyddol a'n hadroddiad perfformiad blynyddol. Wrth wneud hyn rydym yn ystyr ied ffynonellau ansoddol a meintiol. Er mwyn
rhoi darlun Ilawn rydym hefyd yn ystyried ein risgiau corfforaethol (a gofnodir ar ein cofrestr risg gorfforaethol gymeradwy), ein staffio, asedau, sut rydym
yn caffael a'n cyllid (sut y gallwn ariannu'r cynllun).
Gwneir hyn i gyd yn unol a'n cynllun iaith Gymraeg, er mwyn sicrhau ein bod yn darparu ein gwasanaethau yn erbyn safonau'r Gymraeg, yn enwedig sicrhau
nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol. Mae hyn yn ein helpu i gefnogi Cymru sydd a diwylliant bywiog lie mae'r Gymraeg yn ffynnu
Eleni rydym yn cynnwys ein Cynllun Adfer, Trawsnewid a Gwella (ATG). Mae hwn yn nodi meysydd allweddol lle mae angen i ni gryfhau er mwyn cyflawni
ein hamcanion yn well er mwyn sicrhau gwell canlyniadau i'n trigolion.
Mae'r Ddeddf Llywodraeth Leal ac Etholiadau (Cymru) 2021 newydd yn rhoi cyfle i ni gryfhau ein hunanasesiad neu ein hunanarfa rn u ymhellach. Ynghyd a
hyn, daw'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd i rym ar y 31ain Mawrth 2021, gan ein galluogi i asesu'n well yr effeithiau ar anfantais
economaidd-gymdeithasol, gan gefnogi ein thema drawsbynciol o fynd i'r afael a thlodi.

Byddwn yn ...

Bydd llwyddiant yn edrych fel hyn ...

Cynnwys ein Cynllun ATG yn ein Cynllun
Corfforaethol

Cynllun cydgysylltiedig y mae'r holl randdeiliaid yn ei ddeall. Gall ein hadnoddau ffocysu ar ein hadferiad o
Bandemig y Coronafeirws a thrawsnewid i wella.

Cryfhau ein llywodraethu a chynyddu'r
pwyslais ar berfformiad

Cefnogaeth i'n cynlluniau. Bydd craffu a herio yn gwella atebolrwydd. Ffocws o'r newydd ar berfform iad.
Bydd swyddogion ac Aelodau Etholedig yn parhau i weithio gyda'i gilydd i sicrhau gwell can ly n iadau.

Parhau i gyflawni ein hamcanion llesiant

Gwell canlyniadau i drigolion Merthyr Tudful. Cyflawnir hyn drwyystyried economaidd, effeithiolrwydd ac
effeithlonrwydd darparu gwasanaethau.

Gweithredu'r Ddeddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau a dyletswydd economaidd
gymdeithasol

Byddwn yn defnyddio'r cyfleoedd yn y Ddeddf newydd a'r dyletswyddau i wella ein rheo laeth perfform iad
a'n gwelliant parhaus ymhellach.
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Cynllunio Ariannol
Mae Cynllun Ariannol Tymor Canolig y Cyngor (CATC) yn amlinellu
dyraniad y gyllideb ar gyfer y flwyddyn gyfredol ac yn amcanu gofynion

CBSMT - Diffyg Cyllideb fesul Blwyddyn

cyllideb yn y dyfodol. Mae'r Cyngor yn parhau i wynebu heriau

6.000

sylweddol o ran y gyllideb, gyda'r fframwaith ar gyfer cynllunio a rheoli ei
adnoddau dros y pum mlynedd ariannol ddiwethaf wedi wynebu heriau

5.000

sylweddol. Rhagwelir y bydd cyfanswm yr arbedion effeithlonrwydd
gwasanaeth gofynnol ar gyfer y cyfnod 4 blynedd rhwng 2021/22 a

4.000

2024/25 rhwng £11.6 miliwn ac £13.7 miliwn. Mae'r graff isod yn dangos

§:

faint o ddiffygion a ragwelir yn y gyllideb dros y tair blynedd nesaf.

]

Er mwyn cyflawni'r newid hwn, bu'n ofynnol ailffocysu ac ad-drefnu'r hyn

c::

3.000
2.000

a wnawn yn sylweddol, ac mae'r broses hon wedi arwain at lunio Cynllun
Adfer, Trawsnewid a Gwella'r Cyngor.

1.000

Er mwyn gallu cyflawni ein Cynllun Adfer a'r gwelliant sydd ei angen

0.000
2022/23

arnom, mae'n hanfodol cysoni ein harian yn unol a hynny. Yr

2023/24

2024/25

egwyddorion y byddwn yn eu mabwysiadu yw:
•
•
•
•
•

Archwilio a defnyddio cyllid allanol i sicrhau bod ein canlyniadau'n cael eu cyflawni i'r eithaf (roedd gweithio mewn partneriaeth yn bosibl);
Ail-lunio ein Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) yn unol a'n blaenoriaethau a'n canlyniadau;
Mabwysiadu model au gweithredu newydd gan adeiladu ar fuddsoddiad a wnaed yn ystod pandemig y Coronafeirws i leihau ein gwariant;
Adeiladu ar waith sydd eisoes wedi'i gwblhau (e.e. ymarfer gallu corfforaethol); adolygu modelau gweithredu i ffocysu ar ganlyniadau a manteisio ar
gyfleoedd cynilo; ac
Adeiladu ar y polisi presennol, gan newid yn 61 y gofyn, i ffocysu mwy yn fasnachol ar ein dull o ddarparu gwasanaethau, gan sicrhau gwerth am
arian.

I gysoni rheolaeth ariannol y Cyngor a'r blaenoriaethau corfforaethol a'r amcanion llesiant, byddwn yn parhau i ddatblygu'r broses o flaenoriaethu
gwasanaethau gan sicrhau bod adnoddau'n cael eu dyrannu i wasanaethau blaenoriaeth sydd wedi'u diffinio'n glir er mwyn cyflawni ein dyletswyddau
statudol. Ar yr un pryd, byddwn yn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau effeithiol, effeithlon a gwerth am arian y mae ar ein dinasyddion a'n
cwsmeriaid eu hangen.
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Bydd y gwaith i flaenoriaethu gwasanaethau yn cael ei adolygu'n barhaus i sicrhau body Cyngor yn wybodus wrth ddarparu gwasanaethau fforddiadwy.
Bydd y gwa ith hwn yn cael ei gwblhau mewn pryd ar gyfer cyhoeddi'r Setliad Refeniw a Chyfalaf blynyddol y Llywodraeth Leol dros dro.
Bydd hyn yn galluogi'r Cyngor i alinio Refeniw a Setliadau Chyfalaf a'n Hamcanion Llesiant yng nghyhoeddiadau ein CATC yn y dyfodol, a bydd y rhain ar gael
ym mis Mawrth bob blwyddyn.

Ein Hymateb i'r Heriau Ariannol wrth Symud Ymlaen
Mae angen i ni barhau i adeiladu ar y gwaith a wnaed hyd yma drwy ddal i ffocysu ar y cwsmer a bod yn gyfrifol yn ariannol ym mhopeth a wnawn. Mae
bod yn gyngor 'addas i'r diben' yn sail i'n holl waith ac yn ein galluogi i gyflawni ein hamcanion llesiant a'n blaenoriaethau corfforaethol ehangach.
Dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, byddwn yn ffocysu ar y meysydd canlynol i ymateb yn gadarnhaol i'r heriau a wynebwn.

Byddwn yn ...

Bydd llwyddiant yn edrych fel hyn ...

Gweddnewid ein gwasanaethau a
buddsoddi yn ein staff

Gweithlu medrus a brwdfrydig a all gefnogi adferiad, trawsnewid a gwel la'r cyngor drwy gyflawni ein
Cynllun ATG a gwella'r modd y cyflawnir ein cynllun corfforaethol (gan gynnwys ein hamcanion llesiant).

Cryfhau a datblygu ein gwaith partneriaeth
ymhellach

Ni allwn wneud popeth yr ydym am ei wneud ar ein pen ein hunain. Rydym wedi gwneud partneriaethau
cryf wrth ymateb i bandemig y coronafeirws ac rydym am adeiladu ar hyn. Bydd integreiddio ei n
cynlluniau a chydweithio i ddefnyddio ein hadnoddau yn ein helpu i gyflawni ein hamca nion llesiant yn well
ac arwain at well canlyniadau i'n trigolion.

Parhau i sicrhau buddsoddiad yn ein
cymunedau.

Byddwn yn defnyddio cyllid allanol lle boar gael i gefnogi ein hamcanion llesiant a'n b laenoriaethau ar
gyfer gwella yn ein Cynllun ATG.

Manteisio i'r eithaf ar ein setliadau
ariannol llywodraeth leol

Byddwn yn alinio ein harian i gefnogi ein hamcanion a'n blaenoriaethau llesiantyn ein Cynl lun ATG i wella
canlyniadau i'n trigolion .
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Cynllunio'r Gweithlu - Sefydliad lach
Maegan y Cyngor gyfoeth o sgiliau a phrofiad ar draws ei weithlu, sef ei adnodd mwyaf gwerthfawr.
Mae ein gweithwyr yn gweithio gyda phartneriaid i ddarparu gwasanaethau sydd, yn anad dim, yn
diwallu anghenion ein preswylwyr. Mae hyn wedi dad yn arbennig o amlwg wrth ymateb i Bandemig
y Coronafeirws.
Rydym yn sefydliad darbodus, sy'n golygu bod ein heriau'n cynnwys sicrhau bod ein hall adnoddau
(gan gynnwys ein Staff) yn cael eu cefnogi'n briodol a'u bod yn ffocysu ar gyflawni ein blaenoriaethau.
Eleni gwnaethom gynnal ymarfer capasiti a buddsoddi £705,000 i fynd i'r afael a meysydd risg critigol
a nodwyd gan ein rheolyddion a blaenoriaethau ar gyfer gwella. Byddwn yn parhau i adolygu hyn yn
unol a'r heriau a'r newidiadau sy'n ein hwynebu.
Rydym wedi gallu
defnyddio data staff i'n

Yr Edefyn Euraidd

helpu i ychwanegu
Cefnogi'r Cymru yr

ydym yn dymuno

•
Stn.te!Jnlh
Dudaltn

Cydweithio ar draws
ardal Cwm Taf

Ein Hamcanion
Llesiant

--

gwytnwch at ein
gwasanaethau a chefnogi
ein staff. Rydym wedi dysgu llawer o wersi yn ystod y pandemig, y gellir
defnyddio'r rhan fwyaf ohonynt wrth lunio ein cynllun Sefydliad lach wrth symud
ymlaen. Mae ein rhaglen Sefydliad lach yn thema allweddol yn ein Cynllun ATG.
Bydd yn ein helpu i ymateb i'r heriau y mae'r Cyngor a'n cymunedau yn eu
hwynebu dros y blynyddoedd nesaf.
Rydym wedi defnyddio'r wybodaeth o'n harolwg diwylliant blynyddol wrth
gynllunio ein rhaglen Sefydliad lach. Ein nod yw sicrhau bod gennym weithlu

Sutybyddwn
yngweithio

LLAWN CYM HELLIANT, ATEBOL AC YMGYSYLLTIEDIG SYDD A'R SGILIAU A'R
GALLU I GYFLAWNI NODAU'R SEFYDLIAD. Yn dilyn hyn rydym yn adfer ein
rhaglen ymgysylltu a staff (fforwm staff).
Rydym yn datblygu ffyrdd o gasglu a dadansoddi ein data staff. Bydd hyn yn ein
galluogi i ddeall a chefnogi ein gweithlu a'n cynlluniau allweddol yn well, er

enghraifft y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd.
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Byddwn yn parhau i ddefnyddio ein fframwaith rheoli perfformiad a'n cynlluniau datblygu personol ('Ffocysu ar Eich Perfformiad') i gefnogi ein staff i
gyflawni ein canlyniadau'n well yn gysylltiedig a'n blaenoriaethau corfforaethol, ein hamcanion llesiant, a'n gweledigaeth a rennir (' llinyn euraidd ').

Byddwn yn ...

Bydd llwyddiant yn edrych fel hyn ...

Parhau i gyflawni ein proses Ffocysu ar
Berfformiad

Maegan bob aelod o staff set CAMPUS o amcanion a chyn lluniau datblygu a ffocws sy'n cysylltu a n odau t1m i
wella atebolrwydd a chefnogi ein hamcanion llesiant a gwella canlyniadau i'n trigoli on.

Casglu a dadansoddi data gan ddefnyddio
technoleg fodern i gefnogi ein staff (e
berfformiad)

Modiwl e-Berfformiad sy'n ein galluogi i gasglu a dadansodd i data mewn ffordd economaidd, effeithlo n ac

Caniatau i bobl wneud cais am swyddi yn
CBSMT mewn modd hawdd ei ddefnyddio
a modern, os dymunant (e-recriwtio).

Modiwl e-Recriwtio sy'n hawdd ei ddefnyddio ac sy'n caniatau i bobl wneud cais am swyddi gyda CBSMT
(gwella ein henw da am y mater hwn). Gall hyn ein hel pu i lenwi rolau'n effeithiol a denu ymgeiswyr. Gelli r
mynd i'r afael yn well a materion cynllunio olyniaeth, capasiti a gwytnwch o gan lyniad.

Cynyddu nifer y cyfleoedd prentisiaeth yn
CBSMT.

Gwell cynllunio olyniaeth, gan ychwanegu capasiti a gwytnwch ar draws CBSMT. Gall staff ran nu sgiliau a
phrofiad (rhan o fod yn sefydliad sy'n dysgu). Gall syniadau newydd wneud lle mwy deniadol i weithio.

Parhau ar ein taith i ddod yn sefydliad sy'n
dysgu.

Maegan staff gynlluniau datblygu a ffocws sy'n cyd-fynd a nodau tlm a'r llinyn eura idd i 'n gweledigaeth
gyffredin. Gall staff rannu sgiliau a phrofiad, gan ddarparu ffordd ddarbodus, effeithlon ac effeithiol o
uwchsgilio unigolion. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid ac yn defnyddio cyll id allano l lle bo modd i'n
galluogi i gyflawni hyn.

effeithiol i ffurfio cynlluniau ac am can ion datblygu a ffocws a r gyfer ein staff.

Caffael
Yn 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ddatganiad Polisi Caffael i Gymru yn nodi Egwyddorion Polisi Caffael Cyhoeddus Cymru. Mae e in Strategaeth
Gaffael yn defnyddio'r 10 egwyddor gyffredinol hyn i nodi'r weledigaeth ar gyfer cyflawni gweithgarwch caffael ledled y Cyngor. Bwriad ein strategaeth yw
rhoi arweiniad i'r swyddogion hynny sy'n caffael ac yn comisiynu gwasanaethau, nwyddau a phrosiectau cyfalaf ar ran y Cyngor.

Strategol

Dylid cydnabod a rheoli caffael fel swyddogaeth gorfforaethol strategol sy'n trefnu ac yn deall gwariant; dylanwadu a r
gynllunio cynnar a chynllunio gwasanaethau ac sy'n ymwneud a gwneud penderfyniadau i gefnogi'r gwaith o gyflawni
amcanion cyffredinol.

Gydag adnoddau
proffesiynol

Dylai gwariant caffael fod yn destun lefel priodol o gyfranogiad a dylanwad proffesiynol, gan fabwysiadu'r meincnod
cychwynnol o leiaf un gweithiwr caffael proffesiynol am bob £10m o wa riant ar draws y sector cyhoeddus ehangach.
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Effaith Economaidd,
Cymdeithasol ac
Amgylcheddol

Dylid ystyried Gwerth am Arian fel y cyfuniad gorau posibl o gostau oes gyfan o ran nid yn unig creu arbedion
effeithlonrwydd a chanlyniadau o ansawdd da i'r sefydliad, ond hefyd o fudd i gymdeithas, yr economi, a'r amgylchedd,
nawr ac yn y dyfodol.

Buddion Cymunedol

Rhaid i ddarparu budd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol drwy gymhwyso polisi Manteision Cymunedol yn
effeithiol fod yn ystyriaeth annatod wrth gaffael.

Cystadleuaeth agored,
hygyrch

Dylai cyrff cyhoeddus fabwysiadu dulliau caffael cymesur sy'n seiliedig ar risg er mwyn sicrhau bod cyfleoedd contract yn
agored i bawb ac yn llai, nid yw cyflenwyr lleol yn cael eu hatal rhag ennill contractau'n unigol, fel consortia, na thrwy
rolau o fewn y gadwyn gyflenwi.

Prosesau Safonol Symlach

Dylai prosesau caffael fod yn agored ac yn dryloyw ac yn seiliedig ar ddulliau safonol a defnyddio systemau cyffredin sy'n
lleihau cymhlethdod, cost, amserlenni a gofynion cyflenwyr yn briodol.

Cydwe ith red u

Dylid mynd i'r afael a meysydd gwariant cyffredin gyda'i gilydd gan ddefnyddio dull iau a manylebau safonol a reolir gan y
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i leihau dyblygu, er mwyn cael yr ymateb gorau gan y farch nad, i ymgorffori
egwyddorion y Datganiad Polisi hwn er budd Cymru; ac i rannu adnoddau ac arbenigedd.

Vmgysylltu ac Arloesi
Cyflenwyr

Dylid gwella deialog gyda chyflenwyr er mwyn helpu i gael yr ymateb gorau o'r farchnad, i hysbysu ac addysgu cyflenwyr,
ac i sicrhau'r gwerth gorau posibl am arian.

Datblygu a Gweithredu
Polisi

Defnyddio polisi sy'n cefnogi cyflawni'r saith nod llesiant ar gyfer Cymru fel y nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol {Cymru) {2015).

Mesur ac Effaith

Yn unol ag arferion rheoli da, dylid monitro perfformiad a chanlyniadau caffael i gefnogi gwelliant parhaus, a rhan nu
enghreifftiau o arfer da a gwael yn agored.
Cymerwyd o Ddatganiad Palisi Caffael Cymru Llywodraeth Cymru 2015

Mae ein strategaeth yn ystyried: Cydymffurfio a deddfwriaeth genedlaethol a chynlluniau lleol; Llywodraethu; Prosesau; Cyrchu Cydwe ithredol; e-Ga ffael a
Thechnoleg; Manteision Cymunedol; Cynaliadwyedd a Chydraddoldeb; a Phobl.

Byddwn yn ...

Bydd llwyddiant yn edrych fel hyn ...

Cyflawni ein swyddogaeth gaffael drwy
ddefnyddio ein Strategaeth Gaffael ac
Egwyddorion Polisi Caffael Cyhoeddus
Cymru Llywodraeth Cymru.

sicrhau bod ein harferion caffael yn dryloyw ac yn cydymffurfio a'n Cyfansoddiad, ein Rheoliadau Ariannol
a'n gofynion Deddfwriaethol. Bydd atebolrwydd bob amser a gwaha nu dyletswyddau'n glir.
ymgymryd a diwydrwydd dyladwy ym mhob mater caffael. Rydym yn cydnabod yr angen i weithred u i
safon uchel o ofal ym mhob trafodyn.
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ei gwneud yn ofynnol i'r hall staff sy'n ymwneud a chaffael weithio yn unol a'r Strategaeth Gaffael hon,
Rheolau Ariannol a Chaffael a sicrhau atebolrwydd am wariant 3vdd parti yn cael ei ran nu rhwng adrannau a
chaffael corfforaethol.
meithrin agwedd caffael proffesiynol. Bydd caffael yn cael ei wneud i'r safonau moesegol uchaf, ga n
hyrwyddo cydraddoldeb a thriniaeth deg tra'n defnyddio lefel o a rbenigedd masnachol sy' n gymesur ag
egwyddorion osgoi costau, cadw costau a lleihau costau.
cynnal seilwaith caffael cadarn sy'n gwneud y defnydd gorau o dechnoleg ac adnoddau modern .
cydweithio ag era ill i sicrhau'r trosoledd caffael mwyaf posibl ac ehangu'r posibi lrwydd o ddar paru
gwasanaethau arloesol.
seilio caffael ar egwyddorion gwerth gorau ac ar ganlyniadau mesuradwy ac effeithiol.
bob amser yn ceisio nodi cyfleoedd ar gyfer gwella gwasanaethau, arloesi, chwilio am werth am arian a
hyrwyddo cystadleuaeth.
ysgogi'r economi leol a hyrwyddo cyrhaeddiad manteis ion cymdeithasol ac amgylcheddol drwy'r broses
gaffael.

Asedau
Mae ein Cynllun Rheoli Asedau yn cael ei adolygu a'i adnewyddu ar hyn o bryd. Maegan y ddogfen hon 7 blaenoriaeth drosfwaol sy'n cyd-fynd a'n
hamcanion llesiant ac wedi'u hategu gan y 5 ffordd o weithio.

Strategaeth Cynnal a Chadw

Adolygiad Eiddo

Rhesymoli Vstadau

Cydymffurfiaeth Statudol

Masnacheiddio

Cynllun Rheoli Carbon

Gwarediadau

Fel y byddwch yn sylwi, mae'r blaenoriaethau hyn hefyd yn ein helpu i gyflawni ein Cynllun ATG, rydym wedi integreiddio e in cyn lluniau.

Byddwn yn ...

Bydd llwyddiant yn edrych fel hyn ...

Adolygu a diweddaru ein cynllun rheoli

Cynllun integredig i gefnogi'r gwaith o gyflawni ein Cynllun ATG a'n hamcanion llesia nt, gan arwain at

asedau

ganlyniadau gwell i'n trigolion.
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Rheo li Risg
Mae ein Strategaeth Rheoli Risg wedi'i chynllunio i sicrhau ein bod yn adnabod, monitro a lliniaru risg. Yn CBSMT rydym yn defnyddio d ull 'Cynllunio
Gwneud-Adolygu-Gwella' sy'n seiliedig ar yr egwyddor datblygu cynaliadwy a'n model gweithredu. Mae hyn y n sicrhau nad yw rheoli r isg y n cael ei wneud
ar ei ben ei hun, nad yw'n adweithiol ac nad yw'n ffocysu ar y tymor byr yn unig. Rydym wedi rhoi pwyslais y chwanegol ar liniaru dros y b lynyddoedd
diwethaf, a bydd hyn yn rhoi mwy o wybodaeth i'n cynlluniau.
Rydym wedi cael Strategaeth Rheoli Risg ar waith ers sawl blwyddyn, gydag adolygiadau !lawn yn cael eu gwneud yn unol a newid. Fel r han o'n gwelliant
parhaus i'n trefniadau llywodraethu, rydym yn adolygu ein Strategaeth Rheoli Risg ynghyd a dogfennau llywodraethu allweddol era ill i sicrhau ein bod yn
gweithio mor effeithlon ac effeithiol a phosibl.
Drwy ddefnyddio ein Strategaeth Rheoli Risg, rydym wedi nodi ac asesu ein sefyllfa ac mae gennym 10 risg gorfforaeth ol. Caiff y swydd hon ei hadoly gu ga n
Uwch Swyddogion ac Aelodau Etholedig fel ei gilydd. Mae ein prosesau yn ein galluogi i adolygu'r sefyllfa ' n ffurfiol o leiaf ddwywaith y flwyddyn drwy
gynnal gweithdai gydag Uwch Swyddogion ac Aelodau Etholedig. Cyflwynir ein canfyddiadau i'n Pwyllgor Archwilio ac yna rhoddir cymeradwyaet h mewn
cyfarfod o'r Cabinet. Cyhoeddwyd y fersiwn ddiweddaraf o'n cofrestr risg gorfforaethol yn hydref 2020. Mae'r systemau llywodraethu yn cydymffurfio a
fframwaith ySefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifon.
Yn ogystal a'n risgiau corfforaethol, mae gennym brosesau i nodi, monitro a llinia ru risgiau gweithredol. Cynhelir cyfarfodydd swyddogion drwy gydol y
flwyddyn gyda swyddogion atebol wedi'u neilltuo i risgiau. Mae hyn i gyd yn ein galluogi i ddefnyddio'r wybodaeth a'r data sydd gennym ar r isg i lywio sut
mae'r cyngor yn cynllunio ac yn gweithredu.

Byddwn yn...

Bydd llwyddiant yn edrych fel hyn...

Adolygu a chyhoeddi ein Strategaeth
Rheoli Risg diwygiedig

Strategaeth hawdd ei deal! sy'n ein galluogi i nodi, monitro a lliniaru risg yn fwy effeithlo n ac effeith iol.
Mae hyn yn golygu y gallwn weithredu'n gyflymach a gwneud penderfyniadau mwy gwybodus.

Parhau i adolygu ein risg gorfforaethol a
gweithredol - gan gyhoeddi ein
canfyddiadau

Asesiad agored a thryloyw o'r risgiau corfforaethol a nodwyd.

Defnyddio data risg i lywio'r broses o
wneud penderfyniadau'n well.

Penderfyniadau a wneir o ddefnyddio data risg hawdd ei ddeall . Bydd hyn yn ein galluogi i fynd i' r afael ag
achosion sylfaenol a sicrhau gwell canlyniadau i'n trigolion.

Mae gwneud hyn yn golygu y byddwn mewn gwell sefyllfa i gymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy.
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Adran 4 - Monitro'r Cynllun
4.1 Monitro Ein Perfformiad
Credwn fod rheoli perfformiad yn effeithlon ac yn effeithiol yn hanfodol i atebolrwydd a sicrhau gwell canlyniadau i'n trigolion. Rydym yn rhoi mwy o
ffocws ar berfformiad ac yn defnyddio data i'n galluogi i wneud penderfyniadau mwy gwybodus i wella'n barha us. Er mwyn gwneud hyn rydym yn cryfhau
dealltwriaeth a darpariaeth perfformiad a llywodraethu. Bydd hyn yn nodi ein trefniadau llywodraethu a sut y byddwn yn rheoli perfformiad yn well. Bydd
ein data yn llywio gwaith craffu, adrodd, ein Hadroddiad Perfformiad Blynyddol (APB), Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DUB) ac yn llywio ein Cynllunio
Corfforaethol.
Fel yr amlinellir yn yr adran Sefydliad lach uchod, rydym yn cefnogi ein staff ac yn gwneud cysylltiadau clir rhwng rolau swyddi a'n gweledigaeth gyffredin.
Byddwn yn rhoi mwy o bwyslais ar sut rydym yn cyfleu perfformiad yn fewnol yn ein hymgyrch i ffocysu mwy ar ganlyniadau.
Rydym yn ymrwymo i drydedd flwyddyn ein proses hunanarfarnu ddiwygiedig. Eleni mae wedi cael ei gyflwyno mewn ffordd ychydig yn wahanol
oherwydd effeithiau Pandemig y Coronafeirws ond rydym wedi gallu cwblhau'r ymarfer. Mae hyn wedi ein helpu gyda'n gwaith cynllunio corfforaethol a
chaiff ei ddefnyddio yn ein APB. Byddwn yn adeiladu ar ein dysgu i ddefnyddio'r dull hwn i ffocysu ar feysydd y mae angen i ni e u gwella.

Byddwn yn ...

Bydd llwyddiant yn edrych fel hyn ...

Gwella ein fframweithiau rheoli perfformiad a
Ilywodraethu.

Fframwaith hawdd ei ddeall mewn un ddogfen sy'n nodi prosesau sy'n gwella atebolrwydd ac yn arwain
at ganlyniadau gwell i drigolion Merthyr Tudful. Bydd yn ein helpu i fonitro a gwel la'n effeithlon ac yn
effeithiol, ond hefyd yn addasu i unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth e.e. adolygiadau chwarterol.

Datblygu ffordd hawdd ei deal I o gyflwyno
data y gellir ei ddefnyddio i lywio'r broses o
wneud penderfyniadau (e.e. arddull
dangosfwrdd).

Gwelliannau yn y ffordd rydym yn defnyddio data mewn adroddiadau a chynlluniau, gan arwain at
wneud penderfyniadau gwell. Bydd materion yn cael eu gweld yn gynt ac eir i'r afael hwy'n gynt. Gall
cynllunio fod yn fwy gwybodus a byddwn yn ga ll u rho i mwy o ffocws wrth gymhwyso'r egwyddor
datblygu cynaliadwy i'n gwaith.

Datblygu proses adolygu perfformiad sy'n
dwyn Aelodau'r Cabinet i gyfrif.

Proses economaidd, effeithlon ac effeithiol sy'n defnyddio data i wella perfformiad a dwyn Swyddogion
ac Aelodau'r Cabinet i gyfrif. Yn y pen draw, bydd hyn yn arwain at well canlyniada u i'n trigolion.

Gwneud data'n fwy hygyrch ac yn haws i'w
ddeall.

Defnyddio dull iau mwy modern o ddadansoddi ac arddangos data i wella ymwybydd iaeth a
dealltwriaeth. Mae hyn yn arwain at well cyfathrebu ac ymgysylltu gan ei n galluogi i roi mwy o ffocws
wrth gymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy i'n gwaith.

a
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4.2 Craffu
Yn agystal a manitro Swyddagian ac Aeladau Ethaledig ar y cyd drwy ein prosesau mewnal, mae ein Pwyllga rau Craffu (sy'n cynnwys Aeladau Ethaledig,
Aeladau Cyfethaledig a rolau penadal i bartneriaid yn ein Pwyllgar Craffu Addysg) yn chwarae rhan hanfodal wrth fonitro ein perffarmiad. Byddwn yn
adalygu ein darpariaeth graffu yn unal a'n trawsnewidiad a'n newidiadau i ddeddfwriaeth. Mae rhagar a wybadaeth am ein swyddagaeth graffu ar gael yn
ein Hadroddiad Craffu Blynyddal
Mae gennym 5 prif bwyllgar craffu a phwyllgar archwilia sy'n ymdrin a phab agwedd ar y cynllun hwn a'r cyfan a wnawn. Y 5 pwyllgor craffu yw:
•

Llywadraethu, Perffarmiad, Newid Busnes a Gwasanaethau Carffaraethal

•

Gwasanaethau Cymdagaeth, Cynllunia a Chefn Gwlad

•

Dysgu a Gwasanaethau Addysg Llywadraeth Leal

•

Adfywia a Diagelu' r Cyhaedd

•

Gwasanaethau Cymdeithasal

Maegan y swyddagaeth graffu 4 egwyddor i sicrhau craffu effeithiol (Y Gano/fan Craffu Gyhoeddus ):
•

Darparu her 'ffrind beirniadol' i wneuthurwyr palisi gweithredal a gwneuthurwyr penderfyniadau

•

Cynhaliwyd gan 'lywodraethwyr annibynnol eu meddwl' sy'n arwain ac yn berchen ar y broses graffu

•

Gyrru gwella mewn gwasanaethau cyhaeddus

•

Galluagi llais a phryderon y cyhaedd a'i gymunedau

Nid r61 ein pwyllgarau craffu yw i wneud penderfyniadau nac ydyw'n wleidyddal and gellir ei chrynhai yn y 4 pwynt hyn:

•

Dwyn y Weithrediaeth (Cabinet) i gyfrif

•

Monitro Perfformiad

•

Adolygu a datblygu polisi

•

Craffu Allanol

Mae ein Pwyllgar Archwilia yn annibynnal ar ein Pwyllgarau Craffu a swyddagaeth y Cabinet. Diben y Pwyllgar Arc hwilia yw rhai sicrwydd annibynnal i' r
rhai sy'n gyfrifol am lywadraethu ar ddiganalrwydd y fframwaith rheali risg, yr amgylchedd rhealaeth fewnal a chywirdeb y prosesau adrodd a llywodraethu
ariannol. Mae'n garuchwylio ac yn derbyn adroddiadau gan ein Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol a'n Harchwilwyr Allanol - Archwilia Cym ru.
Mae'r pwyllgor hwn yn cymeradwyo ein cyfrifon yn agystal a chwarae rhan allweddol yn ein trefniadau llywodraethu, yn enwedig o ran ein p roses pennu
cyllidebau a'n perfformiad. Bydd r61 y pwyllgor hwn yn ehangu o fis Ebrill 2021 o ganlyniad i Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Enw'r
pwyllgor fydd y 'Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio' gyda swyddogaethau ychwanegol gan gynnwys asesu perfformiad a bydd cwyn ion bellach yn cael eu
cynnwys.
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4.3 Yr hyn a ddywedodd y Rheoleiddwyr
Rydym wedi parhau i weithio gyda'n rheolyddion fel rhan o'n taith adfer, trawsnewid a gwella.
Archwilio Cymru
Mewn adroddiad a gyhoeddwyd i'r Cyngor ym mis Ebrill 2021, mae Archwilio Cymru yn darparu 10 argymhelliad (gweler isod). Bydd ein cynlluniau 'n cael
eu datblygu a'u hintegreiddio a'n cynlluniau gwella.

Al- Dylai'r Cyngor fynd i'r afael a'r diffyg capasiti ac arbenigedd i yrru a
chynnal yr agenda weddnewid.

AG - Rha id i'r Cyngor adeiladu ar ei sefyllfa ariannol b resennol i gryfhau ei
wytnwch ariannol. Mae'n hanfodol ei fod yn cymryd ymagwedd llawer
mwy tymor canolig i hi rdymor tuag at ei gynllunio gan gynnwys ystyried
lefel yr arbedion y mae'n disgwyl eu cyflawn i'n realistig d rwy drawsnewid,
a lefel y buddsoddiad sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun ATG.

A2 - Dylai'r Cyngor ddarparu mwy o sefydlogrwydd yn ei strwythur uwch

A7 - Dylai'r Cyngor sicrhau ei fod fel corff corfforaethol y n parhau i ffocysu

reolwyr cyn gynted a phosibl

ar wella canlyniadau addysg pob plentyn a p herson ifanc.

A3 - Dylai'r Cyngor barhau a'i adolygiad o gapasiti i adlewyrchu'r

AS - Dylai'r Cyngor barhau i gryfhau ei drefniadau a'i dd iwylliant rheoli
perfformiad. Mae angen iddo ddefnyddio trefniadau'n effeith iol i fonitro a
herio perfformiad ar lefelau u nigol, gwasanaeth a chorfforaethol, ac i
sicrhau body trefniadau hyn yn gadarn i gefnogi'r gwa ith o gyflawni'r
Cynllun ATG.

trawsnewid sydd ei angen a dysgu o'r pandemig. Dyl id gwneud hyn ar y
cyd ag ystyriaethau ynghylch ffurf a sgiliau gweithlu'r Cyngor yn y dyfodol.

A4- Dylai'r Cyngor fireinio'r Cynllun ATG a sicrhau ei fod wedi'i gostio'n
Ilawn, bod ganddo'r adnoddau ariannol a dynol sydd eu hangen i'w

gyflawni.

A9 - Dylai'r Cyngor gryfhau ei drefniadau craffu gan gynnwys sut y gallai
craffu fod a r61 fwy penodol ac effeithiol. Er enghraifft, gallai pwyllgorau
craffu ystyried eu r61 yn y meysydd canlynol :
•
y Cynllun ATG; a
dwyn y Cabinet i gyfrif yn unol a chanl lawiau statudol.
•

AS - Dylai'r Cyngor gryfhau ei gyfathrebu a'i ymgysylltiad a staff er mwyn
sicrhau bod perchnogaeth, a dealltwriaeth, o gynlluniau ac uchelgeisiau'r
Cyngor.

AlO - Dylai'r Cyngor adeiladu ar ei wa ith partneriaeth diweddar a rhoi
trefniadau ar waith i'w sicrhau ei hun bod ei weithgareddau partneriaeth
yn darparu gwerth am arian.
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ESTYN
Ym mis lonawr 2021, cyhoeddodd ESTYN adroddiad cenedlaethol o'r enw 'Cymorth awdurdodau lleol a chonsortia rhanba rt hol i ysgolion ac UCDau i yma teb
i COVID-19'. Mae'r adroddiad hwn yn gwneud 5 argymhelliad (gweler isod) ar sut mae awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol wedi gweithio gydag
ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion i hyrwyddo dysgu a chefnogi disgyblion sy'n agored i niwed yn ystod y cyfnod COVID-19 (rhwng mis Mehefin a m is
Tachwedd 2020). Mae'r argymhellion cenedlaethol hyn yn cael eu defnyddio i lywio ein cynlluniau.

Al- Mynd i'r afael ar frys a rhwystrau i ddysgu gartref, yn enwedig lie mae hyn oherwydd diffyg mynediad i gyfrifiaduron add as neu gysylltedd digonol
A2 - Gwella ansawdd y pellter a phrofiadau dysgu cyfunol i ddisgyblion drwy gefnogi addysgu mwy effeithiol ar draws ac o fewn ysgolion ac UCDau
A3 - Datblygu dull cydlynol o wella cynnydd o ran llythrennedd, rhifedd a medrau personol a chymdeithasol disgyblion sy'n agored i niwed y mae'r

pandemig yn effeithio'n anghymesur arnynt, er enghraifft disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim

A4- Sefydlu strategaethau i fonitro a mynd i'r afael ag effaith hirdymor y pandemig ar iechyd corfforol a meddyliol d isgyblion
AS - Creu cyfleoedd i gymryd stoc a gwerthuso effaith polis'iau ac arferion a ddatblygwyd ers dechrau'r pandem ig i lywio ffyrdd o weithio a dylunio 'r
cwricwlwm yn y dyfodol

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
Mae llythyr 'Arolygiad Gwerthuso Perfformiad 2020-2021: Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful' yn amlinellu canfyddiadau
dros y cyfnod arolygu rhwng 19eg Hydref a 23ain Hydref 2020. Mae'r crynodeb o'r canlyniada u isod. Mae'r canlyniadau hyn wedi'u cyn nwys mewn
cynlluniau gwasanaeth.

a

Rydym wedi nodi cryfderau a meysydd i'w gwella blaenoriaeth a byddwn yn adolygu cynnydd y meysydd hyn drwy ein cyfarfodydd adolygu gwerthuso
perfformiad gyda phenaethiaid gwasanaeth a chyfarwyddwr.
Disgwyliwn i'r meysydd i'w gwella a nodwyd gennym gael eu cynnwys yng nghynlluniau gwella'r awdurdod lleol.
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4.4 4.4 Gwaith partneriaeth
Fel gyda blynyddoedd blaenorol, byddwn yn parhau i ddatblygu ein gwa ith partneriaeth. Rydym wedi dysgu sut mae cydweithio drwy gydol Pandemig y
Coronafeirws wedi ein helpu i ddarparu ein gwasanaethau a gwella canlyniadau i'n trigolion. Mae hyn yn dechrau o fewn y Cyngor. Bydd ein hadra nnau'n
parhau i adeiladu trefniadau gweithio gwell a fydd yn ein helpu i alinio ein hadnoddau cyfynged ig yn erbyn canlyniadau.
Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru, ein Bwrdd Gwella a Sicrwydd a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLILC) ar ein taith drawsnewid.
Byddwn hefyd yn ffurfio partneriaethau cryfach gyda sectorau era ill ym Merthyr Tudful. Mae dull Tim Merthyr a'r Bartneriaeth Busnes, Addysg a
Hyfforddiant yn enghreifftiau gwych o hyn. Byddwn yn parhau i weithio i'r siarter gyda'n Cyngor Cymunedol.
Byddwn yn parhau i weithio gyda Chynghorau era ill, yn enwedig wrth gael gafael ar gyllid gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn awyddus i y m helaethu ar y
gwaith rydym eisoes yn ei wneud eleni i helpu i gefnogi ein Cynllun ATG a chyflawni ein hamcanion llesiant. Byddwn hefyd yn parhau i gymryd rhan
weithredol yn ein partneriaethau rhanbarthol, er enghraifft y 'Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol' a'r 'Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus'.
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Adran 5 - Geirfa
5 ffordd o weithio a'r

Mae 5 peth y mae an gen i gyrff cyhoeddus eu hystyried i ddangos eu bod nhw yn gallu cydweithio'n well, gan osgoi

egwyddor datblygu

ailadrodd camgymeriadau o'r gorffennol a mynd i'r afael a rhai o'r heriau hirdymor yr ydym yn eu hwynebu. Cyfeirir

cynaliadwy

at hyn yn aml fel yr egwyddor datblygu cynaliadwy. Y 5 ffordd o weithio yw:

1- Hir Dymor

Pwysigrwydd cydbwyso anghenion byrdymor a'r angen i ddiogelu'r gallu i ddiwallu anghenion hirdymor hefyd.

2-Atal

Sut gall atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gwrdd a'u ha mean ion.

3 - lntegreiddio

Ystyried sut y gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o'r nodau llesiant, ar eu ha mean ion era ill,
neu ar amcanion cyrff cyhoeddus era ill.

4 - Cydweithredu

Gweithio mewn cydweithrediad ag unrhyw berson arall (neu rannau gwahanol o 'r corff ei hun) a allai helpu'r corff i
fodloni ei amcanion llesiant.

5-Ymrwymiad

Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd a diddordeb mewn cyflawni nodau llesiant, a sicrhau body bobl hynny'n
adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae'r corff yn ei gwasanaethu.

Amcan Llesiant

Mae'r Amcanion Llesiant yn nodi'r hyn a ddylai ddigwydd yn lleol i helpu gwella llesiant pobl Merthyr Tudful a
chyflawni'r Nodau Llesiant Cenedlaethol. Maegan CBS Merthyr Tudful 4 a mean llesiant.

Nod Llesiant

Mae'r 7 Nod Llesiant yn dangos y math o Gymru yr ydym am ei gweld. Gyda'i gilydd maent yn darparu gweledigaeth
ar y cyd i gyrff cyhoeddus yng Nghymru weithio tuag ati.

Cynllun Ariannol Tymor

Cynllun i gydbwyso goblygiadau ariannol amcanion a pholis"iau yn erbyn cyfyngiadau mewn adnoddau, sy'n darparu

Canolig

sail ariannol ar gyfer gwneud penderfyniadau, i sicrhau cynaliadwyedd ariannol dros y tymor canolig (5 mlynedd).

Tlodi

Pan fydd adnoddau person yn is o dipyn na'r hyn sydd ei angen arno i fodloni ei anghenion sylfaenol.

Amddifadedd

Gellir diffinio amddifadedd o ganlyniad i ddiffyg incwm ac adnoddau eraill, a all arwain yn gynyddol at gyflwr o dlodi.

Tudalen 57 o 68

Tlodi cymharol

Lie mae gan aelwyd incwm isel, mae ganddynt rywfaint a arian and nid yw'n ddigan i fforddia unrhyw beth
uwchlaw'r hanfodian.

Tlodi diamod

Lie nad aes gan bersan y swm lleiaf a incwm sydd ei angen i fodlani'r gafynian canalig ar gyfer un neu fwy a
anghenian byw sylfaenal dros gyfnad estynedig a amser.

Cynllun Gwaith y Cabinet

Rhestr a benderfyniadau allweddal a phenderfyniadau era ill a gynlluniwyd gan Aeladau'r Cabinet i'w gwneud ar ran
y Cyngar. Diben y Rhaglen Waith yw rhai rhybudd am y penderfyniadau hynny a chyfle i ymgynghari.

Gofrestr Risg Gorfforaethol Ym mhab sefydliad mawr, ceir risgiau sy'n ymwneud

a swyddagaethau busnes craidd, iechyd a strategaeth

garfforaethal - caiff y rhain eu categareiddia fel risgiau carfforaethal. Mae'r Gafrestr Risg Garfforaethal yn gafnad
a'r hall risgiau corfforaethal a nadwyd; fe'i defnyddir i fonitro'r risgiau hyn a dangas sut y maent yn cael eu
rheali/lliniaru.
Perfformiad Ansoddol

Rydym yn dangas hyn drwy fonitro perffarmiad heb gymharu data e.e. astudiaethau achas.

Perfformiad Meintiol

Rydym yn dangas hyn drwy ddefnyddia ffyrdd mwy traddadiadal a fonitro a dadansaddi perfformiad, h.y. drwy
ddefnyddia data.

Llesiant (DodgeR,

Daty A, HuytonJ a

Y man cydbwysa rhwng cronfa adnaddau unigalyn a'r heriau y maent yn eu hwynebu.

Saunders L. (2012) "The Wei/being
challenge of defining wellbeing",
International Journal of Wei/being, 2 (3),
22-235
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Ad ran 6 - Cymryd Rhan
14.lMae nifer o ffyrdd o gymryd rhan yn y Cyngor. Un o'r prif ffyrdd o gymryd rhan yw drwy eich cynghorydd lleol. Gallwch ddarganfad pwy yw'ch
Cynghorydd lleol a sut i gysylltu

a hwy trwy ymweld a Gwefan y Cyngor.

Rydym am gynnal cyfranogiad cymunedol a pharhau i ddatblygu ein dealltwriaeth oles ym Merthyr Tudful. Rydym yn eich croesawu i ran nu eich meddyliau
ar les neu'ch syniadau ar sut y gallwn wella llesiant ym Merthyr Tudful yn wellbeing@merthyr.gov.uk.
14.3Mae gan Bwyllgorau Craffu drefniadau i ganiatau i bobl sy'n byw neu'n gweithio yn ardal yr awdurdod lleol gyflwyno sylwadau ar unrhyw fater sy'n cael
ei drafad. Mae yna lawer o wahanol ffyrdd y gallech fad yn rhan o'r gwaith craffu, gan gynnwys:
•

awgrymu pwnc i bwyllgor graffu ei archwilio;

•

mynychu cyfarfad i wrando ar y drafadaeth a'r ddadl;

•

mynychu cyfarfad i siarad ar eitem ar yr agenda; neu

•

darparu gwybodaeth a thystiolaeth fel tyst, er mwyn llywio darn penodol o waith adolygu sy'n cael ei wneud gan bwyllgor craffu.

Canllawiau ar siarad cyhoeddus yng nghyfarfadydd y Pwyllgor Craffu - mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn croesawu ac yn annog cyfranogiad
gweithredol ei breswylwyr lle bynnag y bo'n bosibl ac mae cyfle i aelodau'r cyhoedd siarad yng nghyfarfadydd y Pwyllgor Craffu ar eitem ar y rhaglen.
Bydd y Pwyllgorau Craffu yn ystyried ceisiadau i archwilio materion a gyflwynir gan unrhyw sector o'r cyhoedd. I fad yn gymwys, mae'n rhaid i geisiadau:
effeithio ar grwp neu gymuned o bobl; yn ymwneud

a gwasanaeth, digwyddiad neu fater lie mae gan y Cyngor fudd sylweddol; peidio a bod yn fater y mae
a hi (e.e. materion cynllunio)

craffu wedi ei ystyried yn ystod y 12 mis diwethaf; nid mater arall y mae Pwyllgor Cyngor Bwrdeistref Sirol arall yn ymdrin
heblaw lie mae'r mater yn ymwneud phrases gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

a

Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar:

0

www.face book.com/m erthyrtydfi lcbc

www.twitter.com/merthyrcbc.
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www.youtube.com/c/MerthyrTydfilCBC

Atodiadau
Atodiad 1- Rhaglenni Gwaith Cryno Cynllun yr ATG
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C•t Jl'lflll

'fsgdao.-. yr 2.1...., G an_1It

Atodiad 1. 2 - Cynyddu ein gwytnwch ym maes Gofa! Cymdeithasof

Cynyddu ein
gwytnwchym
maesGofal

Mae angen i ni fad yn
fwy gwydn er mwyn
gallu cyflawni ein
hamcanion llesiant,
felly mae angen i ni
gryfhau meysydd o'r
gwasanaeth a newid
sut rydym yn gweithio

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Chris Davies
Uwch Swyddog Cyfrifol: Prif Swyddog- Gwasanaethau
Cymdeithasol
Amcan Llesiant:Mae pobl yn cael eu galluogi i fyw' n annibynnol yn eu cymunedau , lie
maent yn ddiogel ac yn mwynhau iechyd corfforol ac iechyd meddw l da.

Adferiad
Adnoddau a Gwella
Gwasanaethau
Cydnerthedd a
Chynaliadwyedd

Addasu ac ymateb i amgylchedd 61-bandemig
Gwella canlyniadau gwasanaethau a rheoli capasiti a
chyllid yn well er mwyn ateb y galw
Ehangu a gwella cydweithredu ac integreiddio

Felly beth mae hyn yn ei olygu?

Felly beth sydd angen ei wneud?

Er mwyn gallu parhau i ddarparu ein gwasanaethau i'r
safonau presennol, mae angen i ni gynyddu lefelau
staffio a sgiliau mewn rhai meysydd o'r gwasanaeth
ynghyd gwneud mwy o waith partneriaeth i gefnogi'r
gwaith o ddarparu ein gwasanaethau.

Byddwn yn : parhau i fonitro neu ddarparu staffio yn
dilyn y cynnydd mewn adnodda u, o ganlyniad i 'r
ymarfer capasiti; buddsoddi adnoddau yn ein t i m data
gan ein gal luogi i weithi o ' n fwy effeithlon ac effeith iol;
adolygu meysydd ein gwasanaeth i newid y ffordd
rydym yn gweithio i gynyddu ein gwydnwch.

a

Merthyr Tudful ...
... lie i fad yn fa/eh ohono

Merthyr Tydfil ...
... a place to be proud of
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Atodiad 1.3 -Adferiad Economaidd
Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Geraint Thomas
Uwch Swyddog Cyfrifol: Dirprwy Brif Weithredwr
Adfe riad
Amcan Llesiant:Mae pobl yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i ddatblygu'rsgiliau sy'n

Economaidd

ofynnol i ddiwallu anghenion busnesau, gyda datblygiad; seilwaith diogel sy'n gwneud
Merthyr Tudful yn gyrchfan ddeniadol

Mae angen i ni
fynd i'r afael a'n
hadferiad
economaidd er
mwyn osgoi
diweithdra ac i
gefnogi ein
cymunedau

Datblygu Gweledigaeth 15 mlynedd ar gyfer economi
Merthyr Tudful a Strategaeth Adferiad Economaidd
Adlinio'r Strategaeth Twf Economaidd a chreu Bwrdd
Adferiad Economaidd

Gweledigaeth
Economaidd 15 mlynedd
Strategaeth Twf
Economaidd

Cynnal dadansoddiad manwl o weithgareddau a
gwasanaethau busnes, sydd a ffocws penodol ar effaith y
pandemig

Bwrdd Adferiad
Economaidd
Ymgysylltu a Busnesau

Byddwn yn datblygu a thyfu'r cysylltiadau rhwng y sector
busnes a darpariaeth Addysg Merthyr Tudful

Partneriaeth Busnes,
Addysg a Hyfforddiant

Felly beth mae hyn yn ei olygu?

Felly beth sydd angen ei wneud?

Roedd ein sefyllfa cyn y pandemig yn golygu bod ein
heconomi'n agored i niwed, mae'r pandemig wedi
gwaethygu hyn. Mae angen i ni alinio ein hadnoddau i
gydweithio i gefnogi ein busnesau a'n heconomi.

Bydd ein Strategaeth Twf Economaidd, a oruchwylir gan
y Bwrdd Adferiad Economaidd, yn darparu llywodraethu
cadarn. Bydd ein Partneriaeth Busnes, Addysg a
Hyfforddiant, ymhlith pethau era ill, yn meithrin
partneriaethau a chyfleoedd i'n dysgwyr.

Merthyr Tydfil ...
... a place to be proud of

Merthyr Tudful ...
... lie i fad yn fa/eh ohono
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Atodiad 1.4 - Llesiant Amgy/cheddo/

Llesia nt
Amgylcheddol

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd David Hughes
Uwch SwyddogCyfrifol: Prif Swyddog- Gwasa naethau
Cymdogaet h
Amcan Ll esiant: M ae cymunedau 'n diogelu, gwel la a hyr w y dd o ei n hamgy lchedd a
chef n gw lad

Mae angen i ni
wella o'r
pandemig i greu
amgylchedd
gwell drwy
gynyddu
cyfraddau
ailgylchu a
lleihau ein h61
troed carbon

Datblygu'r gwybodaeth a chyfranogiad y gymuned i

Cadw i fyny gyda'r

gynyddu cyfraddau ailgylchu

Jonesiaid

Sicrhau bod yna parhad busnes drwy gydol y gwasanaeth
Cydweithio gyda, a chefnogi, landlordiaid cymdeithasol
cofrestredig

Gweithlu rheng flaen
Cyfleoedd digidol
Rhaglen Ailgylchu ac

Lleihau allyriadau carbon o adeiladau, ysgolion a fflydoedd
y Cyngor er mwyn gweithio tuag at fod yn garbon niwtral
erbyn 2030

Ymgysylltu
Datgarboneiddio

Felly beth mae hyn yn ei olygu?

Felly beth sydd angen ei wneud?

Mae angen i ni wella o'r pandemig i barhau ar ein taith
o greu amgylchedd gwell nawr ac ar gyfer
cenedlaethau'r dyfodol.

Mae angen i ni weithio gyda phartneriaid i ymgysylltu
a'n rhaglenni ailgylchu a datgarboneiddio a'u cynnwys
yn y rhaglenni hynny. Byddwn yn newid yffyrdd rydym
yn gweithio ac yn alinio ein hadnoddau i ganolbwyntio
ar ailgylchu a datgarboneiddio.
Merthyr Tydfil ...
... a place to be proud of

Merthyr Tudfu/ ...
... /le i fod yn fa/eh ohono
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Atodiad 1.5 - Trawsnewid Digidol

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Andrew Barry
Cefnogi
Newid

Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer Trawsnewid Digidol:
Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol
SwyddogArweiniol: Pennaeth TGCh ac Argraffu

Canlyniadau Trawsnewid Digidol: Gwella ystwythder, hyblygrwydd a chost-effeithiolrwydd; Prosesau
busnes wedi'u trawsnewid; Defnyddio data i hysbysu'n well, a sicrhau penderfyniadau tryloyw

Mae angen i ni adeiladu ar y
gwaith a wnaed yn ystod y
pandemig i gefnogi ein
gwasanaethau

Er mwyn gwella ein:

Rhaglen Gweithio Ystwyth

Diwylliant Digidol

Datblygu Seilwaith Digidol

Seilwaith Digidol

Trawsnewid Digidol - Cefnogi ein

Economi Ddigidol

Heconomi
Prosiect Data

Gwybodaeth Ddigidol

Felly beth mae hyn yn ei olygu?

Felly beth sydd angen ei wneud?

Er mwyn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y mae ar ein
trigolion eu hangen yn effeithlon ac yn effeithiol, mae angen i ni
wella ein cynnig digidol. Mae hyn wedi ein galluogi i barhau i
weithio drwy gydol y pandemig a gallwn ddysgu o hyn wrth
symud ymlaen.

Gallwn ddefnyddio'r seilwaith rydym wedi'i
adeiladu a'i ddysgu yn ystod y pandemig i helpu
ein staff i ddarparu gwasanaethau a chefnogi
ein blaenoriaethau.

Merthyr Tudful ...
... lie i fad yn fa/eh ohono

Merthyr Tydfil ...
... a place to be proud of
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Atodiad 1. 6 - Sefydliad loch

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Andrew Barry
Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer Sefydliad lach: Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdogaeth
Swyddog Arweiniol: Pennaeth Adnoddau Dynol
Canlyniadau Sefydliad lach: Mwy o gymorth i'r gweithlu gan ddatblygu syniadau a sgiliau newydd
gan helpu cynllunio olyniaeth; Lleihau trosiant staff a chynyddu llwyddiant drwy ysgogi a
buddsoddi yn ein staff; Symud i ffyrdd newydd o weithio drwy uwchsgilio ein staff

Mae gennym gyfoeth o sgiliau a
phrofiad ar draws ei weithlu, sef
ei adnodd mwyaf gwerthfawr.
Rhaid i ni fuddsoddi yn ein
gweithlu i gyflawni ein
blaenoriaethau.

Er mwyn gwella ein:

Rhaglen Datblygu Staff
Prosiect Gweithio'n Well Gyda'n

Gweithlu Medrus
Gweithlu Ymgysylltiedig
Gweithlu Brwdfrydig ac Atebol

Gilydd
Prosiect Perfformiad ac
Atebolrwydd
Cefnogi ein Hadferiad

Felly beth mae hyn yn ei olygu?

Felly beth sydd angen ei wneud?

Rhaid i ni sicrhau bod gennym y lefelau cywir o staff
sydd a'r setiau sgiliau cywir i sicrhau newid a
gweithio mewn ffyrdd newydd. Bydd hyn yn ein
helpu i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar
ein trigolion.

Mae angen i ni: wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd
drwy newid ein recriwtio, monitro perfformiad staff ac
uwchsgilio drwy ddefnyddio technoleg ddigidol; defnyddio
cynlluniau prentisiaeth a graddedigion i gefnogi cynllunio
olyniaeth ac uwchsgilio ein gweithlu.

Merthyr Tudfu/ ...
... lie i fad yn fa/eh ohono

Merthyr Tydfil ...
... a place to be proud of
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Atodiad 1. 7 - Rhaglen Fasnachol

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Andrew Barry
Cefnogi Newid

Uwch Swyddog Cyfrifol y Rhaglen Fasnachol: Dirprwy Brif
Weithredwr
Swyddog Arweiniol: Rheolwr Caffael

Canlyniadau'r Rhaglen Fasnachol: Bydd cyflawni'r rhaglen hon yn cefnogi'r canlyniadau
blaenoriaeth a nodwyd

Drwy fad yn fwy masnachol
gallwn gefnogi
cynaliadwyedd ariannol y
cyngor

Amgylchedd Masnachol - Creu amgylchedd

Cynllun Datblygu Masnachol

sefydliadol sy'n galluogi gweithgarwch
Cynllun Buddsoddi Masnachol

masnachol
Rhaglen Fuddsoddi - Creu portffalio o

Datblygu Tim Masnachol

gyfleoedd buddsoddi ac adolygu'r contract
presennol i sicrhau gwerth am arian

Felly beth mae hyn yn ei olygu?

Felly beth sydd angen ei wneud?

Mae angen i ni fad yn ymwybodol o
gyfleoedd masnachol yn ein
gwasanaethau a sut i fanteisio arnynt.
Gall hyn gynnwys opsiynau buddsoddi
i arbed.

Yn dilyn cymeradwyaeth y Cyngor i Reolwr Masnachol fel rhan o'r ymarfer
capasiti, byddwn yn datblygu rhaglen fuddsoddi o gyfleoedd masnachol i
helpu i fynd i'r afael a'n her cynaliadwyedd ariannol hirdymor. Rhaid i ni
greu amgylchedd masnachol ar draws y Cyngor er mwyn manteisio ar
gyfleoedd masnachol.

Merthyr Tudful ...
... fie i fad yn fa/eh ohono

Merthyr Tydfil ...
... a place to be proud of
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Atodiad 1.8 - Gwella Llywodraethu

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Andrew Barry
Cefnogi
Newid

Uwch Swyddog Cyfrifol dros Wella Llywodraethu: Pennaeth
Gwasanaethau Democrataidd a Chyfreithiol
Swyddog Arweiniol: Swyddog Perfformiad a Chraffu

Canlyniadau Gwella Llywodraethu: Penderfyniadau gwybodus a thryloyw; Parhau i gyflawni
democratiaeth ac ailffocysu ein swyddogaeth graffu; Bydd gan ein haelodau etholedig ffocws
cliriach yn eu r61 ac yn diweddaru adolygiadau datblygu perfformiad

Rhaid i ni ymgysylltu'n effeithiol i
wella'r ffordd rydym yn gweithio,
gan gynnwys sut rydym yn herio
perfformiad ac yn cynyddu
atebolrwydd, i reoli risg a chyflawni
ein blaenoriaethau.

Er mwyn gwella:

Rhaglen Democratiaeth Ddigidol

Democratiaeth Ddigidol

Rh a glen Aeddfed rwydd

Sicrhau Canlyniadau

Llywodraethu

Dangos Atebolrwydd

Rhaglen Datblygu Gwaith Craffu
Rhaglen Berfformiad

Felly beth mae hyn yn ei olygu?

Felly beth sydd angen ei wneud?

Mae angen i ni ganolbwyntio ar ganlyniadau i'n
trigolion. Er mwyn gwneud hyn mae angen i ni
gael rolau a swyddogaethau wedi'u diffinio'n glir
gyda staff yn gweithio i werthoedd craidd gyda'r
sgiliau a'r gallu priodol i gyflawni.

Datblygu ein ti'm data, gan adeiladu ar staffio ychwanegol a
gymeradwywyd fel rhan o'r ymarfer capasiti. Byddwn yn
diweddaru ein dogfennau cyfansoddiad a llywodraethu i
adlewyrchu ein trawsnewidiad. Datblygu ein hopsiynau digidol
ymhellach i sicrhau y gall democratiaeth barhau i ddigwydd yn

Merthyr Tudful ...
.. . fie i fad yn fa/eh ohono

ystod y pandemig.

Tudalen 67 o 68

Merthyr Tydfil ...
... a place to be proud of

Atodiad 2 -Y 7 Nod Llesiant Cenedlaethol

Rhannau o'r Cynllun ATG sy'n
gwella'r ffordd rydym yn cyfrannu
at y Nodau Cenedlaethol

Nodau Cenedlaethol

Cymru Lewyrchus

•
•
•

Mae defnydd effeithlon o adnoddau,
pobl fedrus, addysgedig, yn creu cyfoeth,
yn darparu swyddi

Cymru lachach

Mae llesiant corfforol a meddyliol pobl
yn cael ei gynyddu a deellir effeithiau
iechyd
Cymru fwy Cyfartal

Gall pobl gyflawni eu potensial, waeth
beth fo'u cefndir neu eu hamgylchiadau

Cymru o Gymunedau Cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw, diogel
sydd chysylltiadau da

a

Gwella ein Safonau Addysg
Adferiad Economaidd
Llesiant Amgylcheddol
Sefydliad lach
Rhaglen Fasnachol

Gwella ein Safonau Addysg
Cynyddu ein gwytnwch ym maes
Gofal Cymdeithasol
Sefydliad lach
Adferiad Economaidd
Sefydliad lach
Trawsnewid Digidol

Adferiad Economaidd
Llesiant Amgylcheddol

•
•
Mae ein Hasesiad Effaith lntegredig (yr AEI) yn chwarae rhan allweddol yn yffordd rydym yn asesu'r
effaith ary 7 nod llesiant cenedlaethol hyn, yn ogystal rhannau era ill o'r Ddeddf, nodweddion
gwarchodedig, yr iaith Gymraeg, bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau ac anfantais economaidd
gymdeithasol. Gofyniad arall yr AEI hefyd yw i ddata gael ei ddefnyddio fel rhan o'r asesiad ynghyd
sut y mae cyfathrebu ac ymgysylltu wedi'u cynnal (lie bo angen).

a

a
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