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CYNGOR TREF PEN-Y-BONT AR OGWR

CYLCHLYTHYR
Rhifyn 2 – Gorffennaf 2021
Annwyl Drigolyn,

Croeso i ail rifyn Cylchlythyr Cyngor Tref Pen-y-
bont ar Ogwr. Rydym wedi derbyn adborth  
cadarnhaol iawn am ein rhifyn cyntaf ym mis 
Mawrth a byddwn yn parhau i ddefnyddio’r 
cylchlythyr hwn i roi gwybod i chi am sut mae’r 
Cyngor Tref yn gweithio ar eich rhan yn eich 
cymuned.

Diolch i bawb a gwblhaodd yr arolwg cymunedol, 
rydym yn falch iawn o ddod â chrynodeb i chi o’r 
canfyddiadau yn y rhifyn hwn a rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf am wasanaethau y nodwyd gennych 
eu bod yn bwysig i chi.

Hoffem groesawu’r Cynghorydd Martin Smidman 
(Ward Morfa) a’r Cynghorydd Michelle Blundell 
Humphries (Ward Hen Gastell) i’r Cyngor Tref, y 
ddau wedi eu hethol yn briodol yn yr isetholiad ar 
20 Mai 2021.

Hoffem hefyd groesawu ein Cynrychiolwyr 

Ieuenctid newydd i’r Cyngor, Dafydd Rees a Megan 
Howley ac edrychwn ymlaen at eu cyfraniad i 
faterion y Cyngor Tref.

Wrth i’r cyfyngiadau lacio mae’n bosibl erbyn hyn 
gofyn i Faer y Dref, y Cynghorydd Steven Bletsoe, 
gefnogi eich digwyddiadau yn y gymuned leol. Os 
hoffech i Faer y Dref fod yn bresennol mewn 
digwyddiad yr ydych chi’n ei drefnu, cysylltwch â 
Chlerc y Dref: bridgend.tc@bridgend.gov.uk 

Eich Cyngor Tref

Prif ddiben Cyngor Tref 
Pen-y-bont ar Ogwr yw 
diwallu anghenion y 
trigolion drwy eich 
Cynghorwyr etholedig.

Mae eich Cynghorwyr yno 
ar eich rhan chi ac i 
gynrychioli eich llais!

Mae Cyngor Tref Pen-y-
bont ar Ogwr yn sefydliad 
ar wahân i Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae ein 
cyfrifoldebau a’n gwasanaethau yn wahanol i’r rhai 
a ddarperir gan y Cyngor hwnnw. Mae Cyngor Tref 
Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu ystod eang o 
brosiectau a  gwasanaethau gan gynnwys 
rhandiroedd, gwasanaethau casglu biniau cŵn, 
arddangosfeydd blodau a chynnal a chadw y 
mannau awyr agored. Rydym hefyd yn cynnal 
digwyddiadau cymunedol, digwyddiadau milwrol, 

 

prosiectau treftadaeth a chelf a ariennir drwy 
grantiau.

Mae Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn rhedeg 
Canolfan Gelf a Threftadaeth Tŷ Carnegie yng 
nghanol y dref sy’n ganolfan greadigol i’r gymuned 
gyda rhaglen o ddigwyddiadau a dosbarthiadau 
wythnosol. Ar hyn o bryd, mae ein dosbarthiadau 
wedi symud ar-lein drwy ein tudalen Facebook Tŷ 
Carnegie ac maent yn cynnwys ein sesiynau 
ymwybyddiaeth ofalgar rhad ac am ddim a Grŵp 
Tecstilau Creadigol.

Rydym wedi prynu adeilad Ty’r  Ardd yn Sunnyside 
yn ddiweddar, sy’n cael ei adnewyddu ar hyn o 
bryd i fod y Neuadd y Dref newydd. Bydd hwn yn 
gartref i swyddfeydd a Siambr y Cyngor Tref a bydd 
yn darparu mannau cymunedol newydd i grwpiau 
a sefydliadau lleol gyfarfod ynddynt.

Ethos a phwrpas y Cyngor Tref yw darparu’r 
gwasanaethau gorau posibl i’r gymuned leol, 
darparu gwerth am arian a gwella bywydau trigolion 
lleol drwy ei wasanaethau.
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AROLWG CYMUNEDOL MAWRTH 2021: CANLYNIADAU
Roedd y Cyngor Tref yn gwerthfawrogi’n fawr eich holl adborth i ganfod pa wasanaethau a chyfleusterau yr ydych chi eisiau i ni ganolbwyntio arnynt. Nododd trigolion leoliadau yr oedd angen sylw arnynt gan 
awgrymu llawer o syniadau, a rhannwyd yr holl awgrymiadau gyda’r Cyngor Llawn ar 17 Mai 2021. Diolch i bawb a gwblhaodd yr arolwg, a dyma rai o’r materion a oedd bwysicaf i’ch cymuned, yn eich barn chi:

Roedd y rhan fwyaf o drigolion eisiau gweld o leiaf yr un faint os nad mwy o’r canlynol:
Roedd 83.1% ohonoch chi eisiau gweld MWY o gynlluniau plannu coed 
a blodau gwyllt
Mae Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi nodi hyd at 15 ardal ar gyfer cynlluniau 
plannu blodau gwyllt ym mhob ward. Diolch i’r Dirprwy Faer y Cynghorydd Wood, 
mae Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi caffael 7 Coeden Geirios o brosiect 
Sukara Cherry Tree a fydd yn cael eu plannu yn y wardiau.

Digwyddiadau
Y digwyddiadau mwyaf poblogaidd a ddarperir gan Gyngor Tref Pen-y-bont ar 
Ogwr ac sy’n denu’r niferoedd mwyaf o bobl yw Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y 
Rhyfel, Gorymdaith a Gwasanaeth Sul y Cofio a Digwyddiadau’r Nadolig. 
Dywedasoch wrthym yr hoffech weld mwy o hyrwyddo digwyddiadau gan nad 
oedd 25% o’r trigolion yn ymwybodol ohonynt.

Bydd Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn ceisio cynyddu’r gwaith o hyrwyddo ein 
digwyddiadau i’n trigolion. Rydym ar hyn o bryd yn datblygu gwefan newydd, 
hawdd ei defnyddio, i roi gwybod i’r gymuned am fentrau’r Cyngor Tref.

Roedd 80.7% ohonoch chi eisiau gweld MWY o waith cynnal a chadw 
mewn ardaloedd hamdden cyhoeddus yn yr awyr agored.
Mae ein tîm awyr agored ymroddedig yn gweithio’n galed drwy gydol y flwyddyn 
i gynnal gwaith cynnal a chadw o fewn y wardiau ac mae pob awgrym wedi’i 
drosglwyddo i’r tîm. Mae’r Cyngor Tref yn adolygu cyflwr a darpariaeth meinciau 
yng Nghaeau Newbridge a bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn y cylchlythyr 
nesaf. Mae cynnal a chadw ardaloedd hamdden ein cymuned yn flaenoriaeth i’r 
Cyngor Tref, ac os oes gennych chi unrhyw faterion penodol yn eich ardal chi, 
cysylltwch â’ch cynghorydd lleol.
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Nifer y preswylwyr 
a gwblhaodd yr
arolwg fesul 
Ward.

Roedd yn well gan y rhan 
fwyaf o breswylwyr 
ddefnyddio Saesneg ar gyfer 
cyfathrebu, ond byddwn yn 
sicrhau bod copïau Cymraeg 
o’r cylchlythyr ar gael wedi’i 
argraffu ac ar-lein.

Roedd 75.4% ohonoch chi eisiau gweld MWY o wasanaethau casglu 
biniau gwastraff cŵn
Mae Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu biniau gwastraff cŵn a 
gwasanaeth casglu biniau cŵn rheolaidd. Yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud 
gwelsom gynnydd yn y galw am y gwasanaeth hwn ac rydym yn bwriadu gosod 
biniau cŵn ychwanegol yn y wardiau a byddwn yn parhau i fonitro gofynion am y 
gwasanaeth yn ofalus.

Gwasanaethau nad ydynt o dan reolaeth Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n gyfrifol am lawer o’r awgrymiadau a wnaed yn yr 
arolygon. Rydym wedi anfon copi llawn o ganlyniadau’r arolwg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr i’w hystyried. Y materion yr hoffech i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr roi sylw iddynt 
yw:

· Ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref
· Mwy o gyfleusterau hamdden
· Llai o ardaloedd i gerddwyr yn unig
· Gwell cludiant

· Parcio am ddim
· Adeiladau adfeiliedig gwag
· Strydoedd taclusach a glanach·
· Mwy o weithgareddau/cyfleusterau i bobl ifanc yn eu 

harddegau

Mentrau twristiaeth

Arddangosfeydd blodau yng 
nghanol y dref ac yn y wardiau

Digwyddiadau yng Nghanol y Dref

Cynnal a chadw’r Gofeb Ryfel

Diwrnod y Lluoedd Arfog

Digwyddiadau cofio

Goleuadau Nadolig

Darparu mannau cymunedol i
grwpiau Gyfarfod ynddynt

Dosbarthiadau Celf, Diwylliant 
ac iaith

Dosbarthiadau Ffitrwydd a Lles

Hanes lleol a gweithgareddau
treftadaeth

Arddangosfeydd Cymunedol

Darparu cynllun Plac Glas

Darparu rhandiroedd cymunedol
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CYSYLLTWCH Â NI
Mae manylion y Cynghorwyr Tref i’w gweld ar
ein gwefan
www.bridgendtowncouncil.gov.uk/contact-us

STAFF Y CYNGOR

Eich Clerc Tref yw 
Mrs Leanne Edwards

 bridgend.tc@bridgend.gov.uk 

Gallwch hefyd ysgrifennu atom yn:

 Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr
	 Tŷ	Carnegie,
	 Stryd	Wyndham,
	 Pen-y-bont	ar	Ogwr,	CF31	1EF

DWEUD EICH DWEUD
Mae’r Cyngor Tref wir eisiau i’r cylchlythyr hwn 
fod yn werthfawr i chi felly os gwelwch yn dda, 
rhannwch eich adborth ac awgrymiadau i’n helpu 
i wella.Os oes gennych chi bwnc neu brosiect yn 
eich gymuned yr hoffech i’r Cyngor Tref gymryd 
rhan ynddo, cysylltwch â’n Rheolwr Ymgysylltu 
Cymunedol, Sharlene Lewis ar 
Sharlene.lewis@bridgend.gov.uk

Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf  gan 
y Cyngor Tref a materion lleol ar ein
tudalennau cyfryngau cymdeithasol:

       Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr
 Canolfan Gelfyddydau Tŷ Carnegie
 Tŷ Carnegie
 Tŷ Carnegie

Mae’r cylchlythyr hwn hefyd ar gael ar-lein yn 
Saesneg yn www.bridgendtowncouncil.gov.uk

 

 

GWELLA EICH ARDAL 
LEOL
Mae ein Tîm Cynnal a Chadw Awyr Agored wedi 
cael gwanwyn prysur yn gweithio’n galed yn y 
wardiau, gan barhau i ddarparu’r gwasanaeth 
casglu gwastraff cŵn rheolaidd a gwneud pob math 
o waith cynnal a chadw cyffredinol i wella eich ardal 
leol. 

Gosodwyd 24 o dyrau blodau’r haf ar 27 Mai a 
bydd y tîm yn dal i’w bwydo a’u dyfrio drwy gydol 
misoedd yr haf.

Dyma ein Tîm Cynnal a Chadw Awyr Agored yn 
gweithio’n galed i gadw’r gymuned yn edrych ar ei 
gorau.

COFIO HMS URGE
Yn 1941 cymerodd Pen-y-bont 
ar Ogwr ran yn Wythnos 

Rheolir materion y Cyngor Tref gan
Glerc Tref penodedig a gynorthwyir gan
Ddirprwy Glerc y Dref/Swyddog Cyllid Cyfrifol
a thîm o reolwyr rhan-amser, gweinyddwyr a 
staff gwaith llaw.

Genedlaethol Llongau Rhyfel 
yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a 
thrwy rafflau, gyrfaoedd chwist 
a dawnsfeydd, codwyd y swm 
anhygoel o £300,000 gan 
fabwysiadu nid yn unig y llong 
danfor Dosbarth U, HMS Urge 
– ond ei chriw hefyd.

Ar 27 Ebrill 1942, gadawodd 
HMS Urge Malta ar ei ffordd i 
Alexandria yn yr Aifft. Yn fuan 
ar ôl gadael, gyda chriw o 32, 
11 teithiwr y Llynges Frenhinol, 
a newyddiadurwr ar y llong, 
datganwyd ei bod ar goll. Roedd aelod arall o’r criw 
wedi’i golli wrth gyflawni gorchwyl arbennig yn y 
flwyddyn flaenorol.

Ddydd Mawrth 27 Ebrill 2021 am 11am, cynhaliwyd 
dau funud o dawelwch gan Ddirprwy Faer Cyngor 
Tref Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Tim Wood, 
a gosododd dorch o flodau wrth y Gofeb Ryfel yng 
Nghanol y Dref i gofio’r 45 o bersonél a gollodd eu 
bywydau ar HMS Urge. Cafodd y baneri eu hanner-
gostwng mewn arwydd ychwanegol o barch.


