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Rhagair 
Does unman yn debyg i Flaenau Gwent. Ym mhen uchaf Cymoedd Gwent, mae Blaenau Gwent yn amgylchedd unigryw a bywiog i 
fyw, gweithio a chwarae ynddo. Gyda threftadaeth sydd wedi ei seilio’n gadarn ar orffennol diwydiannol, rydym yn ardal sy’n newid i 
ymateb i gyfleoedd economaidd newydd. Mae Gweledigaeth Cymoedd Technoleg, Parc Rhanbarthol y Cymoedd a Bargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ynghyd â chysylltiadau trafnidiaeth newydd yn cynnwys Ffordd Blaenau’r Cymoedd a gaiff ei gorffen 
yn y dyfodol agos a chysylltiadau rheilffordd i Gaerdydd yn argoeli dyfodol disglair. Ynghyd â’r lleoliad hynod a’r tir agored o’n 
cwmpas, mae ein pobl a’n cymunedau yn gwneud Blaenau Gwent yn wych. Mae ein pobl wedi dylanwadu ar y llwyfan lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol mewn celf, chwaraeon a gwleidyddiaeth am genedlaethau lawer – gan roi Blaenau Gwent ar y map am 
yr holl resymau cywir. 
 
Rôl Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a’i bartneriaid yw gwneud y gorau oll o’r asedau sydd gennym, gwneud mwy gyda llai a 
gwneud hynny’n well. Mae’n iawn ein bod yn cydnabod yr heriau a wynebwn. Mae dirywiad diwydiant trwm yn parhau i effeithio ar 
ragolygon cyflogaeth a chyfleoedd rhyng-genhedlaeth. Rydym yn wynebu problemau gydag anghydraddoldeb iechyd a chyfoeth, 
cynnydd siopa ar-lein ac effaith hynny ar ganol ein trefi a phroblemau cymdeithasol sy’n effeithio ar ein teuluoedd a’n pobl ifanc. 
 
Bu pandemig COVID-19 yn drychinebus yn fyd-eang a bydd yn cael effaith niweidiol sylweddol ar yr economi a’r ffordd yr ydym yn 
byw, gweithio, dysgu a chymdeithasu am y dyfodol rhagweladwy. Bu’n rhaid i’r Cyngor ymateb i’r sefyllfa ddigynsail hon a gwnaeth 
hynny yn gyflym, gan ddatrys problemau a gwneud newidiadau i ddarpariaeth gwasanaeth mewn ffyrdd blaengar, gan sicrhau y bu 
iechyd a llesiant ein hymwelwyr a chymunedau yn sbardun ar gyfer gwneud penderfyniadau a gweithredu. 
 
Fel Cyngor wynebwn alw a chostau cynyddol am rai o’n gwasanaethau gyda gostyngiadau i’n cyllidebau ond rydym yn mynd i’r afael 
o ddifrif gyda’r problemau hyn gyda’n partneriaid, busnesau a’r gymuned leol. Rydym yn edrych sut y gwariwn ein harian i sicrhau’r 
canlyniadau gorau ar gyfer ein preswylwyr, rydym yn cefnogi busnesau newydd a busnesau presennol, rydym yn edrych ar ein 
hasedau i sicrhau ffrydiau incwm newydd ac yn dileu rhwystrau i alluogi preswylwyr i gael mynediad i’r hyn maent ei angen. 
Drwyddi draw, rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol cadarnhaol. 

 

 
Gweledigaeth Blaenau Gwent - 

Treftadaeth Falch 

Cymunedau Cryf  

Dyfodol Mwy Disglair 
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Cynghorydd Nigel Daniels, Arweinydd y Cyngor a Michelle Morris, Rheolwr Gyfarwyddwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Crynhoi 
Blwyddyn 2020/21 
Mae Asesiad Perfformiad 2020/21 yn bwrw golwg yn ôl dros y flwyddyn ddiwethaf yn gweithredu Cynllun Corfforaethol ac Amcanion 
Llesiant y Cyngor yn ogystal â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Rydym wedi dechrau addasu arferion ac astudiaethau 
achos a rhoddir enghreifftiau ym mhob rhan o’r ddogfen hon i ddangos ein gwaith cadarnhaol fel Cyngor. 
 
Mae’r Cyngor yn croesawu egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (a elwir ‘y Ddeddf’) ac mae’n dechrau 
addasu’r ffordd mae’n gweithio. Fel rhan o hyn, rydym yn gweithio gyda’n gilydd i addasu diwylliant y sefydliad ac ymwreiddio ethos y 
Ddeddf ym mhopeth a wnawn. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod ein bod yn dal ym mlynyddoedd cynnar gweithredu’r Ddeddf a bod 
mwy eto i’w wneud yn y blynyddoedd i ddod. 
 
Daeth Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) i rym yn 2021. Mae’r Ddeddf yn ddarn sylweddol o ddeddfwriaeth yn cynnwys 
diwygio etholiadol, cyfranogiad cyhoeddus, llywodraethiant a pherfformiad a gweithio rhanbarthol. Fe’i cynlluniwyd i fod yn ddull mwy 
syml a hyblyg dan arweiniad y sector at berfformiad, llywodraethiant da a gwella. Y bwriad yw i gynghorau fod yn rhagweithiol wrth 
ystyried sut y dylai prosesau a gweithdrefnau mewnol newid i alluogi cynllunio, darpariaeth a gwneud penderfyniadau mwy effeithlon i 
hybu gwell canlyniadau. Mae’r Cyngor wrthi’n gweithio i weithredu’r Ddeddf ho5n a fydd hefyd yn disodli’r ddyletswydd gwella presennol 
ar gyfer prif gynghorau a nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. 
 
Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ddogfen strategol bwysig iawn i’r Cyngor sy’n nodi’n glir ein blaenoriaethau a sut y byddwn yn targedu 
ein hadnoddau cyfyngedig i gefnogi’r amcanion hyn. Mae’r arweinyddiaeth wleidyddol yn awyddus fod y blaenoriaethau yn y cynllun yn 
gydnaws gyda’r hyn a ddywedodd pobl leol wrthym yn ystod digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd eu bod yn bwysig iddynt, yn neilltuol 
eu bod eisiau cymunedau cryf a glân ac eisiau gweld ein heconomi yn tyfu ar gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Mae Addysg a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i fod yn flaenoriaethau wrth i ni weithio i wella safonau yn ein hysgolion fel bod pob plentyn a 
pherson ifanc yn cyrraedd eu potensial llawn a’n bod yn parhau i ofalu am y bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau mewn sefyllfa o alw 
cynyddol am y gwasanaethau hyn. 
 
Caiff gweithgaredd gwasanaethau nodedig o’r flwyddyn 2019/20  ei ddynodi drwy’r holl ddogfen.  

COVID 19 
Ym mis Mawrth 2020 penderfynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ‘gyfnod clo’ digynsail yn y Deyrnas Unedig er mwyn ceisio atal 
lledaeniad feirws COVID-19. Arweiniodd hyn at i’r Cyngor symud i ddarparu Gwasanaethau Critigol yn unig (fel y’u diffinnir yn y Cynllun 
Rheoli Argyfwng), gan adleoli staff i’r gwasanaethau hyn a dod â phob cyfarfod democrataidd i ben ar unwaith. 

 
Arweiniodd datganiad argyfwng iechyd cenedlaethol at sefydlu trefniadau Cynllunio Argyfwng yn y rhanbarth, dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil 
Posibl 2005. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o Grŵp Cydlynu Strategol Gwent ar 14 Mawrth 2020. Caiff y Grŵp hwn ei gadeirio gan Heddlu Gwent 
ac mae’n cynnwys y Bwrdd Iechyd Lleol, pob un o’r pump awdurdod lleol ac Ymatebwyr Categori Un. 

 
Yn unol â’n trefniadau Cynllunio Argyfwng, sefydlwyd Grŵp GOLD ym Mlaenau Gwent a dechreuodd gyfarfod ar 19 Mawrth 2020. Mae hyn 
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yn cynnwys holl aelodau’r Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol, a gefnogir gan y Rheolwr Argyfyngau Sifil Posibl a ‘r Rheolwr Cyfathrebu. Mae 
nod strategol GOLD yn parhau i fod i oedi a lliniaru lledaeniad ac effaith Coronafeirws o fewn ein cymuned i’r graddau mwyaf sy’n 
ymarferol. 

 
Cynullwyd Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr Gwasanaeth fel y Tîm Ymateb Argyfwng, i gefnogi GOLD, gydag Ymddiriedolaeth Hamdden 
Aneurin, Tai Calon, GAVO a’r Cyd Undebau Llafur hefyd yn aelodau o’r Tîm. Mae’r grwpiau hyn yn parhau i gwrdd i sicrhau y caiff yr 
ymateb argyfwng ei reoli’n iawn ym Mlaenau Gwent. 
 
Pan ddechreuodd y cyfnod clo newidiodd y Cyngor ei unig ffocws i’r ymateb argyfwng. Arweiniodd hyn at ddarparu gwasanaethau critigol 
yn unig gyda’r adnoddau eraill oedd ar gael yn cael ei hailddefnyddio i gefnogi’r ymateb. Roedd Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion yn 
ffocws neilltuol, gan gefnogi rhai o aelodau mwyaf bregus y gymuned, casgliadau sbwriel ac ailgylchu a diogelu’r cyhoedd, gyda phob 
Cyngor yn cymryd cyfrifoldebau gorfodaeth newydd sylweddol dan ddeddfwriaeth Coronafeirws. 
 
Roedd yr ymateb yn cynnwys: 
 Cau ysgolion a chreu hybiau ysgol i gefnogi gweithwyr allweddol, drwy ddarparu gofal plant ar gyfer eu plant a dysgwyr bregus. 
 Cefnogi teuluoedd sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim gyda dros 2,000 yn cael eu cefnogi. 
 Creu timau ymateb ardal i gynnig cefnogaeth i 3,521 o breswylwyr ar y rhestr warchod a 1,353 o breswylwyr bregus (dros 70 oed 

neu’n byw ar ben eu hunain). Roedd y gwaith hwn yn cynnwys cymorth i ddosbarthu blychau bwyd wythnosol, trefnu siopa, casglu 
presgripsiynau a galwadau cyfeillio ac yn y blaen. 

 Cefnogaeth ddigynsail i fusnesau lleol, gan eu galluogi i sicrhau cynlluniau cymorth ariannol y Llywodraeth, gyda’r nod o ddiogelu ein 
heconomi leol rhag effaith waethaf y pandemig. 

 Staff yn gweithio gartref gyda dim ond nifer fach iawn yn y swyddfa. Cafodd hyn ei gefnogi gan ledaenu cyflym ar y defnydd o 
Microsoft Teams sy’n galluogi’r Cyngor i weithio mewn ffordd hollol wahanol yn seiliedig ar gynnal timau a chyfarfodydd rhithiol. 

 Atal cyfarfodydd ffurfiol o’r cyngor ddiwedd mis Mawrth. Cynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, yn rhithiol, ar 2 Ebrill 2010. 
 

Roedd Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yn rhannu’r ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth. Cafodd y rhannu arweinyddiaeth yma 
ei ddangos a’i gryfhau drwy gydol yr argyfwng gyda mwy o ddialog ac ymgysylltu ac agoredrwydd nag erioed o’r blaen. 
 
Nid yw canlyniadau ariannol tymor canol i hirdymor y pandemig ar gyfer busnesau lleol a’r sector cyhoeddus yn hollol hysbys hyd yma. 
Mae’n sicr y byddai’r effaith ar gyllid y Cyngor yn 2020/21 wedi bod yn sylweddol heb y gefnogaeth ychwanegol a gafwyd gan 
Lywodraeth Cymru i gyllido costau ychwanegol trin yr argyfwng a’r colli incwm a brofwyd fel canlyniad uniongyrchol y pandemig 
(£11.9m). Mae’r gefnogaeth ariannol hon, o’i gyfuno gyda grantiau ychwanegol heb fod yn y gyllideb a chostau is oherwydd cau 
adeiladau a ffyrdd newydd o weithio, wedi golygu ein bod yn adrodd sefyllfa ariannol ffafriol ar ddiwedd y flwyddyn sydd wedi ein galluogi 
i gynyddu ein cronfeydd wrth gefn i ddelio gyda phroblemau/pwysau annisgwyl yn y dyfodol. 
 
Adferiad yn dilyn COVID 19 a Symud Ymlaen 
Mewn argyfwng byddai’r Cyngor fel arfer yn trin yr ymateb ac wedyn yn symud i gyfnod adfer i gefnogi’r gymuned yn ôl i sefyllfa normal. 
Mae’n amlwg fod trin COVID-19 yn wahanol iawn. Fel Cyngor bydd angen i ni barhau i ymateb i’r pandemig, gan sicrhau diogelwch staff 
a’r gymuned yn ogystal â symud tuag at adferiad. Mae Grŵp Cydlynu Adferiad yn arwain y gwaith adferiad yng Ngwent a hefyd grŵp 
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adferiad lleol o fewn y Cyngor. Fel rhan o hyn bydd angen i’r Cyngor gymryd rôl yn arwain y gymuned wrth ddeall effaith y pandemig ar y 
gymuned a dynodi’r ymyriadau sydd angen eu rhoi yn eu lle i gefnogi adferiad – mae hyn yn cynnwys adferiad i’r economi leol. Gan 
sylweddoli y caiff y dasg hon ei chyflwyno mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill ar draws y Rhanbarth, yn lleol bydd y Cyngor yn 
edrych ar ganolbwyntio ar bedwar maes blaenoriaeth: 
 Dysgwyr 
 Y gymuned 
 Economi, a 
 Gweithlu. 
 
Mae hefyd angen i Flaenau Gwent barhau i fod yn rhan o’r gwaith rhanbarthol a chenedlaethol ehangach i adfer a chreu dyfodol cryfach. 
 
Mae natur yr argyfwng wedi golygu y bu’n rhaid i’r Cyngor gefnogi ymateb a hefyd adfer ochr wrth ochr, gan roi galw pellach ar 
adnoddau. 
 
Mae hefyd yn wir fod cymaint am ein ffordd o fyw wedi newid ac na fyddwn yn dychwelyd i’r hen drefn unwaith y bydd COVID-19 dan 
reolaeth. Mae cyfle yn awr i’r Cyngor adeiladu ar y gwaith cadarnhaol dros y 18 mis diwethaf gyda’r disgwyliad nad ydym yn ceisio 
dychwelyd i’r ffordd yr oedd pethau o’r blaen ond yn defnyddio agweddau cadarnhaol yr ymateb i gryfhau a moderneiddio’r Cyngor, 
mabwysiadu arferion gwaith newydd a herio sut oeddem yn gwneud pethau o’r blaen, er mwyn mapio dyfodol uchelgeisiol, creu sefydliad 
cryfach a chynnal y berthynas gref a ffurfiwyd gyda’n cymunedau a’n partneriaid. Ni fydd yn achos o ddarparu gwasanaethau fel yr 
arferem wneud, bydd yn rhaid i ddarpariaeth gwasanaeth newid i roi ystyriaeth i’r hyn a ddysgwyd o’r pandemig yn ogystal â pharhau i 
weithio mewn ffordd ragweithiol i gynllunio ar gyfer unrhyw ‘frig’ posibl yn y dyfodol. 
 
Er yr effaith a gafodd y pandemig, mae’n bosibl dynodi profiadau cadarnhaol ac arfer da o’r ffordd y gwnaeth y Cyngor a’r gymuned 
ymateb ym Mlaenau Gwent. Mae’n amlwg fod cyfle go iawn i gadw at yr agweddau cadarnhaol hyn a pheidio dim ond dychwelyd i’r 
normal ond i adeiladu ar ein gwaith i greu sefydliad a chymuned mwy cadarn. 
 
Mae’r meysydd lle gellir dangos hyn yn cynnwys: 
 y ffordd y mae’r Cyngor wedi mabwysiadu technoleg ac arferion gweithio modern yn gyflym, gan ei alluogi i barhau i weithredu gyda 

staff ac Aelodau Etholedig yn gweithio bron yn gyfangwbl o’u cartrefi. 
 y cymorth wedi’i dargedu a ddarparwyd i’r mwyaf bregus yn ein cymuned gyda gwasanaethau yn dod ynghyd i dimau aml-

swyddogaeth ac yn gweithio’n effeithlon iawn gyda phartneriaid a grwpiau cymunedol a gwirfoddol. 
 llawer o ddefnydd o ddata a gwybodaeth i adeiladu ein crebwyll busnes am ein cymuned a’r cynnydd mewn darpariaeth a chyswllt 

gwasanaeth digidol i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd sy’n ddiogel i staff a phreswylwyr. 
 bu cefnogaeth gref i fusnesau lleol – y bydd angen iddo barhau – a newid sylweddol yn y ffordd yr ydym yn cyfathrebu gyda 

phreswylwyr am newidiadau gwasanaeth a’r penderfyniadau a wneir gan y Cyngor, gan arwain at ymdeimlad go iawn o well cysylltiad 
gyda’r gymuned a gwerthfawrogiad o waith staff rheng-flaen allweddol. 

 
Bydd y camau nesaf yn wirioneddol bwysig i sicrhau ein bod yn defnyddio’r profiad hwnnw i adeiladu’r sefydliad a lle cryfach ym Mlaenau 
Gwent, yn hytrach na dim ond dychwelyd i’r normal. 
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Diben yr Adroddiad 
Diben yr adroddiad yw cyflwyno perfformiad y Cyngor ar ddiwedd cyfnod adrodd 2020/21. Mae hyn yn nodi’r gweithgareddau a mesurau 
allweddol a ddefnyddiwyd i fonitro perfformiad Cynllun Corfforaethol 2018/22 y Cyngor. 

 
Cafodd Cynllun Corfforaethol 2020-22 ei gymeradwyo gan y Cyngor ym mis Gorffennaf 2020. Adolygwyd y Cynllun fel rhan o’r ymateb a’r dysgu 
hyd yma o COVID-19 a’r hyn y mae’r Cyngor yn anelu ei gyflawni erbyn diwedd y Cynllun yn 2022. Arweiniodd hyn at rai diwygiadau i’r 
Amcanion Llesiant er mwyn arddangos yn well gyfraniad gwahanol feysydd ar draws y Cyngor i’w cyflawni, gan hybu ein dull gweithredu un 
Cyngor. Nid yw pwyslais cyffredinol pob Amcan Llesiant wedi newid ac mae hyn yn cynnwys y gweithgaredd economi tu ô i’r Amcanion yn dal i 
fod yn gydnaws i’n prosesau cynllunio busnes, monitro ac adrodd. 

 
Mae’r pandemig hefyd wedi rhoi cyfle i ystyried os yw popeth oedd yn cael blaenoriaeth o’r blaen yn dal i fod yn bwysig ac os oes angen amlygu 
unrhyw feysydd pwysig e.e. newid hinsawdd. Cytunwyd y dylid diwygio ein blaenoriaethau corfforaethol i adlewyrchu effaith y pandemig a 
sicrhau fod ffocws cynllunio busnes hyd at 2022 yn cyflawni’r deilliannau sydd eu hangen i gefnogi’r gymuned a’n heconomi leol.. 

 
O’r ystyriaethau hyn, Datganiadau Deilliant Cynllun Corfforaethol 2020-22 yw: 

 
 Diogelu a chyfoethogi ein hamgylchedd a seilwaith er budd ein cymunedau
 Cefnogi economi a chymuned tecach a chynaliadwy
 Galluogi pobl i gynyddu eu hannibyniaeth i’r eithaf, datblygu datrysiadau a chymryd rhan weithgar yn eu cymunedau
 Cyngor uchelgeisiol a blaengar yn darparu’r gwasanaethau ansawdd uchel y gwyddom sy’n bwysig i’n cymunedau

 
Mae meysydd newydd o weithgaredd a ddynodir yn y diwygiadau yn cynnwys ein huchelgais i ddod yn Gyngor a Bwrdeistref carbon isel; y cyfle i 
hybu gweithio ystwyth a defnyddio technoleg yn llwyddiannus i wella’r ffordd y gweithiwn, a’r effaith a gawn, fel sefydliad, ar yr amgylchedd. 
 
Er mwyn cyflawni’r gofynion deddfwriaethol statudol, mae’r Cyngor wedi gweithredu’r dilynol: 
 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: mae’r adroddiad yn defnyddio’r blaenoriaethau o fewn Cynllun Corfforaethol y 

Cyngor fel ei Amcanion Llesiant. 
 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009: mae’r adroddiad hefyd yn defnyddio’r blaenoriaethau o fewn Cynllun Corfforaethol y Cyngor 

fel ei Amcanion Gwelliant. 
 
Mae gan yr holl feysydd hyn gamau gweithredu a mesurau i’w cefnogi a gaiff eu monitro fel rhan o broses cynllunio busnes y Cyngor. Cafodd 
Cynllun Corfforaethol 2018/22 ei alinio’n strategol gyda Chynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac mae hefyd yn dynodi sut 
mae pob maes yn cefnogi cynnydd y Nodau Llesiant. 
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddeddfwriaeth sy’n torri tir newydd gan 
anelu i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Caiff gweledigaeth 
y ddeddfwriaeth hon ei fynegi yn y saith nod llesiant cenedlaethol.  
 
Mae’r Ddeddf hefyd yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i weithredu egwyddor datblygu cynaliadwy 
sy’n dweud fod yn rhaid iddynt ‘sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu 
cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau’. Mae egwyddor datblygu cynaliadwy yn 
cynnwys pum ffordd o weithio.    
 
Gweithio gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i wella llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent ym mis Ebrill 2016 fel rhan o Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Mae’n bartneriaeth o gyrff cyhoeddus allweddol sydd, drwy 
gydweithio, â chyfrifoldeb enfawr i greu man yr ydym eisiau byw ynddo nawr ac yn y dyfodol. Cytunodd 
y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar ei Gynllun Llesiant ym mis Ebrill 2018 a chafodd ei gyhoeddi 
ddydd Gwener 4 Mai 2018, yn unol â chanllawiau statudol. 
 
Roedd ein cynllun yn ganlyniad rhaglen gynhwysfawr o ymgyfraniad a gwaith ar y cyd i ddatblygu cynllun cydlynol ar gyfer cyflawni llesiant. 
Mae’n rhoi blaenoriaeth i bum amcan llesiant allweddol i fynd ymlaen â hwy, er mwyn sicrhau newidiadau cadarnhaol ar gyfer pobl leol a 
chymunedau. 
 
Mae mwy o wybodaeth ar ddatblygiad y cynllun ar gael yn y cynllun ei hun a’r dogfennau ategol sydd ar gael ar ein gwefan drwy ddilyn y 
ddolen: http://www.blaenaugwentpsb.org.uk/well-being-plan.aspx  
 
Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio tuag at bum amcan llesiant fel yr amlinellir yn eu Cynllun Llesiant 2018/23: 

 Y dechrau gorau mewn bywyd i bawb 
 Cymunedau diogel a chyfeillgar 
 Gofalu am a diogelu’r amgylchedd naturiol 
 Llunio llwybrau newydd i ffyniant 
 Annog ffyrdd iach o fyw 

 
Mae’r Bwrdd wedi datblygu rhaglen waith strategol a gafodd ei chadarnhau ym mis Ionawr 2020. Mae’r rhaglen waith hon wedi dynodi pum 
cam gweithredu lefel Uchel i’w datblygu: 

 1,000 Diwrnod Cyntaf a Chynllun Braenaru Blynyddoedd Cynnar; 
 Adeiladu Gwent Iachach / Rhwydweithiau Llesiant Integredig; 
 Newid Hinsawdd; 
 Rhaglen Bwyd Cynaliadwy Blaenau Gwent; ac  
 Economi Sylfaen.  

Dynodwyd noddwr yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob un o’r cam gweithredu lefel uchel. 
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Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Rhanbarthol Gwent 
Mae darpariaeth yn y Ddeddf hefyd i ddau neu fwy o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i uno os byddai hynny’n eu cynorthwyo i gyfrannu at 
gyflawniad y nodau llesiant. Bu trafodaethau yng ngrŵp arweinyddiaeth Gwent-gyfan ‘G10’ ac ym mhob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus am 
uno Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent i ffurfio un Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rhanbarthol. Rhaid i bob un o’r Byrddau unigol 
gytuno i wneud hyn fel y cyrff statudol. Mae pob Bwrdd yn rhanbarth Gwent wedi cytuno i hyn mewn egwyddor. Mae’r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus a G10 hefyd wedi ystyried pwysigrwydd cadw partneriaethau lleol cryf ym mhob ardal i gefnogi cyflenwi’r Cynllun Llesiant a hefyd 
waith partneriaeth arall. 
 
Y sbardunau dros y newid i ddull gweithredu rhanbarthol a’r Cynllun a ystyriwyd gan arweinyddiaeth G10 oedd: 

 Gwella llesiant pobl ar draws Gwent drwy gryfhau llywodraethiant, atebolrwydd, gwella cydweithio a chefnogi tirlun partneriaeth 
cliriach; 

 bod yn gatalydd ar gyfer asesiad llesiant a chynllun llesiant rhanbarthol sy’n cadw atebolrwydd lleol. 
 cyfleoedd i alinio deddfwriaeth partneriaeth a dyletswyddau statudol Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i roi trosolwg mwy strategol o 

feysydd tebyg i’r Ddeddf Troseddu ac Anrhefn, Trais yn Erbyn Menywod Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) a’r Ddeddf 
Plant 

 cyfle i ddatblygu trefniadau craffu rhanbarthol 
 cyfle i alinio ffocws y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a hefyd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fydd yn lleihau dyblygu 

gweithgaredd, alinio blaenoriaethau strategol a chydweithio llawer agosach dros swyddogaethau asesu, cynllunio a darpariaeth. 
 Mae’r dull gweithredu yn cefnogi adolygiad Llywodraeth Cymru ar ‘bartneriaethau strategol’ ac yn benodol argymhelliad 3 yr adolygiad 

diweddar gan Archwilio Cymru o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
Mae’r Cynlluniau Llesiant presennol (2018-2023) yn ffurfio trefniadau darpariaeth ar gyfer y ddwy flwyddyn nesaf a bydd y rhain yn parhau i 
gael eu cyflwyno gan y partneriaethau lleol (Un Casnewydd; Y Blaenau Gwent a Garem; Y Caerffili a Garem; Ein Sir Fynwy; Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Torfaen) a gefnogwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rhanbarthol, ac a graffwyd gan y Pwyllgorau Craffu partneriaeth ym 
mhob un o’r ardaloedd lleol. 
 
Ar 21 Gorffennaf 2021, cymeradwyodd y Cyngor: 
 symud i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rhanbarthol fel yr amlinellir yn yr adroddiad gyda phwysigrwydd cadw partneriaethau lleol cryf.
 sefydlu craffu rhanbarthol a’r trefniadau datblygu, ac i dderbyn manylion pellach fel sy’n briodol;
 bydd yr asesiad lleol o lesiant, i’w gytuno erbyn 5 Mai 2022, yn rhan o raglen waith Pwyllgor Craffu y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer 

2021/22;
 cefnogi’r cylch gorchwyl a gynigir ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rhanbarthol a gofynion i wneud unrhyw newidiadau perthnasol i 

strwythurau a chyfansoddiad pwyllgorau;
 datblygiad Partneriaethau Cyflawni Lleol i’w ystyried mewn rhaglenni gwaith craffu lleol; a
 pharhau i gefnogi craffu ar y Cynlluniau Llesiant cyfredol hyd 2023 drwy’r trefniadau Craffu partneriaeth lleol presennol.


Mae trefniadau ar gyfer cyflawni lleol yn dal i gael eu hymchwilio er mwyn adeiladu ar a chryfhau’r partneriaethau lleol sydd eisoes mewn bodolaeth 
sydd wedi cefnogi Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent. 
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Galluogi pobl i gynyddu eu hannibyniaeth i’r eithaf, datblygu datrysiadau a chymryd rôl weithgar yn eu cymunedau 
 

Pam fod hyn yn bwysig? 
Mae’r Cyngor eisiau annog a chefnogi pobl i ddewis ffordd o fyw iach i alluogi plant, pobl ifanc a theuluoedd i ffynnu. 
Mae ymchwil wedi profi y bydd pobl sy’n dangos ymddygiad cadarnhaol iach o’u geni drwy gydol eu bywydau yn arwain 
at fwy o annibyniaeth, a phobl yn bod yn rhydd o gyflyrau iechyd cymhleth yn nes ymlaen mewn bywyd a gostwng 
costau i wasanaethau cyhoeddus. Gallai hyn yn ei dro ostwng y galw ar wasanaethau a sicrhau fod y gwasanaethau a 
ddarperir o ansawdd uchel, yn effeithiol ac yn ymatebol i anghenion pobl leol. 

 
Gyda llai o gyllid a mwy o alw ar wasanaethau, ni all y Cyngor mwyach wneud popeth a fedrai yn y gorffennol. Mae’n 
rhaid i’r ffocws fod ar y camau gweithredu hynny fydd yn cael yr effaith mwyaf. Mae diogelu’r bobl fwyaf bregus yn y 
gymuned yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i’r Cyngor ynghyd â thrawsnewid dyheadau preswylwyr a gwerthfawrogi 
tegwch a chydraddoldeb ym mhopeth a wnawn. 

 
Blaenoriaethau 
 Gwella hygyrchedd, darpariaeth gwybodaeth a chyngor i alluogi pobl i gefnogi eu llesiant eu hunain;
 Gweithio gyda phobl a theuluoedd i wneud yn siŵr fod ganddynt lais wrth gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt;
 Ymyrryd yn gynnar i atal problemau rhag gwaethygu;
 Hyrwyddo a hwyluso ffyrdd newydd o gyflawni gofal a chymorth integredig ac ymatebol gyda phartneriaid;
 Parhau ein rhaglen o ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymateb mewn ffordd amserol ac effeithlon i adborth;
 Adeiladu diwylliant o gydweithio rhwng gwasanaethau, partneriaid a chymunedau a gyda phobl yn uniongyrchol i lunio a darparu gwasanaethau 

e.e. Trosglwyddo Asedau Cymunedol;
 Rhoi trefniadau diogelu effeithlon ar waith i ddiogelu pobl rhag niwed; a
 Datblygu dull gweithredu partneriaeth i gynyddu incwm i’r eithaf gan ostwng effeithiau tlodi.

 
Trosolwg 2020/21 

Drwy gydol 2020/21 bu cynnydd wrth weithredu’r blaenoriaethau yn cefnogi cyflawni’r amcan hon ond 
cydnabyddir fod mwy o waith i’w wneud i weithredu’r nodau ac amcanion yn llawn. Fel ar 31 Mawrth 2021, roedd 
y Cyngor wedi gwerthuso perfformiad a gweithgaredd ar yr amcan hwn fel bod yn bennaf llwyddiannus gan fod 
84% o’r camau gweithredu ar wyrdd (ar y targed) a 16% oren (tu ôl i’r targed gyda materion y gellid eu trin). 
Mae’r amcan hwn yn parhau’n uchel ar agenda’r cyngor. Mae’r Cyngor yn edrych ar fynd i’r afael â’r meysydd 
fydd â budd hirdymor, gan sicrhau fod anghenion pobl o bob oed a chenedlaethau’r dyfodol yn ganolog mewn 
dylunio a darparu gwasanaeth.  

 
Mae rhai meysydd allweddol o weithgaredd yn cynnwys: 
 
Mae gan Strategaeth Gostwng yn Ddiogel y Nifer o Blant sy’n Derbyn Gofal 2017-2020 dair amcan glir: 
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1. Cefnogi teuluoedd i aros gyda’i gilydd; 
2. Rheoli risg yn hyderus a rhoi cefnogaeth ar ymyl gofal; a 
3. Darparu lleoliadau ansawdd uchel, fforddiadwy. 

 
Roedd nifer o gamau gweithredu wedi eu halinio gyda phob un o’r amcanion ac mae’r camau hyn wedi eu sefydlu o fewn cynllunio busnes 
y Cyngor. Ers gweithredu’r strategaeth gwelodd yr Awdurdod Lleol ostyngiad araf iawn ond cyson yn nifer y plant sy’n derbyn gofal. Er y 
pandemig, gwnaed cynnydd sylweddol yng nghyswllt gweithredu amcanion y Strategaeth. 
 
Cafodd Strategaeth Gostwng yn Ddiogel y Nifer o Blant sy’n Derbyn Gofal Blaenau Gwent ei gwerthuso’n annibynnol gan Brifysgol 
Caerwrangon. Mae’r canfyddiadau’n cydnabod y gwaith sylweddol a wnaed yng nghyswllt gweithredu’r strategaeth. Daeth i’r casgliad fod y 
strategaeth a’r amcanion sy’n sylfaen iddi yn fras addas ar hyn o bryd. Mae’r adroddiad yn amlygu meysydd cynnydd tuag at gyflawni’r 
amcanion a’r heriau sylweddol sy’n gysylltiedig â symud ymlaen â’r strategaeth, nid yn lleiaf yng nghyswllt datblygu a chynnal gweithlu 
sefydlog gyda hyfforddiant uchel a chreu a chynnal amrywiaeth o leoliadau lleol hyblyg, ansawdd uchel. Mae’r adroddiad yn cynnig ugain o 
brif argymhellion o amgylch chwe thema: 

 
1. Datblygu strategaeth; 
2. Materion gweithlu; 
3. Gweithio partneriaeth; 
4. Capasiti lleoliad; 
5. Ymyriadau, a 
6. Gweithredu strategaeth. 

 
Cafodd yr argymhellion eu hystyried a’u rhoi ar waith dan y 3 amcan sy’n sylfaen i Strategaeth ddiwygiedig 2020-2025. 

 
Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi canolbwyntio ar sut mae sefydliadau wedi cydweithio yn ystod pandemig Coronafeirws a 
beth sydd wedi gweithio’n dda, beth na weithiodd cystal ac unrhyw wersi ar gyfer y dyfodol. 
 
Ar hyn o bryd caiff y Gronfa Gofal Integredig ei llywodraethu drwy strwythurau’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’r cyllid grant ei weinyddu 
drwy uned fonitro’r Gronfa o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.  Mae’r gronfa ar gael i sectorau sy’n cefnogi blaenoriaethau y 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’r asesiad anghenion poblogaeth cynhwysfawr ar gyfer Gwent. Mae’r grant yn cefnogi cyflawni 
blaenoriaethau allweddol eraill ym meysydd: 

 Pobl hŷn gydag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor yn cynnwys dementia 
 Pobl gydag anableddau dysgu; 
 Plant gydag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch; 
 Gofalwyr, yn cynnwys gofalwyr ifanc. 

 

Mae gweithio agos yn parhau i fod gyda sefydliadau partneriaeth sy’n cyflawni  prosiectau cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig. Fel 
rhanbarth gallwn gyflawni Blwyddyn 3 o’n Cynllun Buddsoddiad Cyfalaf yn llawn, er bod amserlenni dosbarthu wedi llithro oherwydd 
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effaith y pandemig ar gaffael a chontractio. Mae ein cynnig ein hun ar gyfer Tŷ Augusta yn un prosiect o’r fath sydd wedi llithro ac yn 
awr gobeithir ei gwblhau erbyn diwedd 2021. 

 
Dyraniad cyfredol Cronfa Gofal Integredig Blaenau Gwent yw £950,275 (Gwasanaethau Oedolion) a £372,909 (Gwasanaethau Plant). 
Dyraniad cyfalaf cyfredol y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer Blaenau Gwent yw £544,979 (£375,829 – Gwasanaethau Oedolion a 
£169,150 – Gwasanaethau Plant). 

 
O fewn Blaenau Gwent buom yn llwyddiannus a chymesur wrth gyrchu’r gronfa hon ers ei sefydlu. Cafodd prosiectau y gwnaethom eu 
datblygu eu halinio gyda’n blaenoriaethau strategol yn cynnwys strategaeth ‘Byw’n Annibynnol ym Mlaenau Gwent yn y 21ain Ganrif’ a’r 
strategaeth Gostwng yn Ddiogel y Nifer o Blant sy’n Derbyn Gofal ynghyd â’r newidiadau diwylliannol ehangach sydd eu hangen yn dilyn 
gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a chynllun newydd hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a 
gofal cymdeithasol ‘Cymru Iachach’ yn cynnwys alinio gyda ‘chynnig trawsnewidiol Gwent’. 
 
Ni fydd cyllid System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) ar gael mwyach drwy ddull llywodraethiant y Gronfa Gofal 
Integredig a chafodd felly ei dynnu o’r canllawiau a’r llythyr dyrannu. Cafodd y £2 filiwn a ddefnyddiwyd yn flaenorol ar gyfer gweithredu 
WCCIS ei ailwampio ar gyfer  maes blaenoriaeth newydd ‘Llety diogel ar gyfer plant gydag anghenion emosiynol ac ymddygiadol 
cymhleth ac uchel’. Cafodd y maes blaenoriaeth hwn ei gyflwyno mewn ymateb uniongyrchol i’r adroddiad Dim Drws Anghywir gan 
Gomisiynydd Plant Cymru ac yn unol â blaenoriaethau presennol y Gweinidog. 

 
Mewn ymateb i’r maes blaenoriaeth hwn, a’r gwahoddiad ar gyfer ceisiadau, cyflwynwyd cynnig rhanbarthol i ddatblygu cartref preswyl i 
blant yn Fferm Windmill, Casnewydd i Lywodraeth Cymru ar 10 Chwefror 2021. Mae hyn yn fodel darpariaeth integredig yn defnyddio 
cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig. Mae’r cynnig hefyd yn nodi’r cyfle i ymchwilio dulliau comisiynu ar y cyd ar gyfer carfan ehangach o blant 
gydag anghenion cymhleth. 
 
Bu Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent yn llwyddiannus yn derbyn £13.4 miliwn i gefnogi: 
 Datblygu gwasanaethau ymyriad cynnar ac atal (Rhwydweithiau Llesiant Integredig);
 Datblygu gwasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol (Cymunedau Caredig);
 Ailddylunio gwasanaethau emosiynol ac iechyd meddwl i’ blant a’r glasoed (model Mynydd Iâ);
 Datblygu model rhyddhau ‘Cartref yn Gyntaf’ integredig; a
 Datblygu cynllunio gweithlu a datblygu sefydliadol i fod yn sylfaen i weithgaredd trawsnewidiol.

 
Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymunedol £10 miliwn ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ar draws Cymru ar 24 
Ionawr 2020 ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Cytunodd y Bwrdd i’r cyllid hwn gael ei rannu’n gyfartal rhwng Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol ar sail 50:50 a chafodd wedyn ei rannu’n gyfartal rhwng awdurdodau lleol Gwent. Dyrannwyd £191K 
ychwanegol i Flaenau Gwent ar ben y £133K o Gynllun y Gaeaf ar gyfer prynu gwelyau camu lan/lawr yn hyblyg fel o bo angen, i brynu 
pecynnau gofal yn y cartref ychwanegol, prynu capasiti gwaith cymdeithasol ychwanegol dros wyliau banc a phenwythnosau a chyllid ar 
gyfer cerbyd 4x4 ychwanegol mewn tywydd gwael. Roedd hefyd gynigion ar wahân ar gyfer capasiti iechyd yn lleol a rhai cynigion ar draws 
Gwent ar gyfer offer e.e. hoistau un llaw. 
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Mae Fy Nhîm Cefnogaeth (MyST) ar y cyd rhwng Blaenau Gwent a Sir Fynwy yn rhoi gwasanaeth maethu therapiwtig dwys aml-
ddisgyblaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Mae’r Tîm yn gweithio’n drylwyr gyda phlant sydd mewn gofal preswyl ar hyn o bryd gyda’r 
nod o ddod â nhw’n ôl i fyw’n nes at Flaenau Gwent a chael eu gosod gyda gofalwyr maeth neu berthnasau. Mae’r Tîm hefyd yn gweithio 
gyda’r plant hynny mewn gofal sy’n cyflwyno gydag anghenion cymhleth ac mewn risg o fynd i ofal preswyl, i atal hyn rhag digwydd. 

 
Wrth galon MyST datblygodd y berthynas rhwng gweithwyr gyda’r plant a’u rhwydweithiau cefnogi. Mae’r nifer fach y mae tîm MyST yn 
gweithio gyda nhw ar unrhyw un amser yn eu galluogi’r gwaith i fod yn drylwyr iawn, gan roi cefnogaeth 24/7 i’r plant a’u gofalwyr. 
 
Dylid nodi fod MyST wedi parhau drwy gydol pandemig COVID-19 i ddarparu ymyriadau uniongyrchol i bobl ifanc yn ystod cyfnod clo, yn 
cynnwys 24 awr ar alwad a rheoli sefyllfaoedd cymhleth lle mae risg a phobl ifanc. Gadawodd pedwar o blant ofal preswyl yn ystod amodau 
anodd iawn (tri ohonynt yn y cyfnod clo cyntaf ac un arall yn ystod haf 2020). 

 
Drwy gydol 2020/21 ymatebodd y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol i bandemig COVID-19 yn ogystal â pharhau i ddarparu 
gwasanaeth i sicrhau fod y preswylwyr a phlant mwyaf bregus yn parhau i gael y gofal a’r cymorth maent ei angen, yn eu cartrefi eu hunain 
a lleoliadau cofrestredig. Roedd y mewnbwn sylweddol gan staff a gwirfoddolwyr ar draws sefydliadau yn gadarnhaol iawn ac fe alluogodd 
gwasanaethau i addasu i newid mewn amodau gwaith ac roedd yn allweddol i’r ymateb ar draws Blaenau Gwent a’r rhanbarth. 
 
Gwasanaethau Plant 
 Cafodd y gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) ei gynnal drwy gydol y pandemig ac roedd yn rhoi blaenoriaeth i 

ymweliadau cartref i ymchwiliadau diogelu, plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, plant sy’n derbyn gofal ac ymadawyr gofal a’r plant 
hynny ar ‘ymyl gofal’.

 Cynhaliwyd Cynadleddau Amddiffyn Plant, Grwpiau Creiddiol ac Adolygiadau yn rhithiol yn ogystal â mynychu lles. Fodd bynnag, cafodd 
gwrandawiadau llys a gwrandawiadau terfynol a wrthwynebwyd eu gohirio. Defnyddiwyd nifer o lwyfannau digidol i gynnal y cyfarfodydd 
rhithiol hyn, yn cynnwys tele-gynadleddau, SKYPE a Microsoft Teams.

 Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal yn 200 ar hyn o bryd (i lawr o frig o 237). Mae tîm MyST wedi parhau i ymwneud gyda’r plant mwyaf 
cymhleth mewn gofal preswyl drwy ddarparu cymorth wyneb i wyneb yn unol â chanllawiau iechyd cyhoeddus. Gwelodd y gwasanaeth 
hefyd ostyngiad yn nifer y plant mewn gofal preswyl o frig o 18 i lawr i 13.

  Mae Gwasanaethau Plant wedi medru parhau i weithio drwy gydol y pandemig a diwallu anghenion ein plant a theuluoedd. Arhosodd tri 
hyb plant Dechrau’n Deg ar gyfer plant gweithwyr allweddol drwy gydol y pandemig. Cafodd rhai o staff Teuluoedd yn Gyntaf eu  symud 
i gefnogi’r plant hynny ar ‘ymyl gofal’ gan fod hwn yn un o’r blaenoriaethau uchaf a chafodd ei weld fel risg hyd yn oed uwch yn ystod 
argyfwng COVID-19.

 
Gwasanaethau Oedolion 
 Cafodd y gwasanaeth IAA ei gynnal drwy gydol y pandemig ac mae wedi rhoi blaenoriaeth i ymweliadau cartref i deuluoedd ac unigolion 

i gynnal ymchwiliadau diogelu.
 Ar ddechrau’r pandemig, bu’n rhaid i wasanaethau dydd a’r cyfleuster gofal seibiant gau i sicrhau diogelwch y bobl fwyaf bregus a chadw 

pellter cymdeithasol a sicrhau bod adnoddau wedi eu canolbwyntio ar ofalu am bobl yn eu cartrefi eu hunain a chartrefi gofal. Fodd 
bynnag, roedd cyfleuster seibiant ar gael pe byddai argyfwng er mwyn atal chwalfa gofalwyr.
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 Bu’r gwasanaeth yn llwyddiannus wrth adleoli staff o opsiynau cymunedol i gartrefi gofal a thimau gofal cartref i lanw pan ddaeth staff 
yn wael neu fwy o breswylwyr angen cefnogaeth un-i-un oherwydd ynysigrwydd. Bu gostyngiad yn y gofal yr oedd teuluoedd ei angen 
gan asiantaethau gofal yn y cartref a achoswyd yn bennaf gan berthnasau yn darparu gofal tra’u bod i ffwrdd o’r gwaith ac ofn y gallai 
staff gofal yn y cartref drosglwyddo’r feirws i’w cartrefi. Teimlir y bydd y galw yn cynyddu wrth i fwy o bobl ddychwelyd i’r gwaith.

 Roedd yn rhaid i Gwasanaethau Oedolion fod ar gael 7 diwrnod yr wythnos o ddechrau’r cyfnod clo i sicrhau y gallai’r gwasanaeth ymateb 
mewn modd priodol i’r problemau a wynebir h.y. cael cleifion sy’n gwella o COVID-19 gartref, sicrhau y caiff cartrefi gofal ac asiantaethau 
gofal yn y cartref eu cefnogi ac yn cael PPE, ac ymateb a chefnogi cydweithwyr yn y GIG i gynnal capasiti gwelyau o fewn y system 
ysbyty. Roedd hyn yn golygu staff yn gweithio yn y wardiau mewn ysbyty cymunedol ac aciwt yn cynnwys gweithio ar wardiau COVID-
19.

 
Gwnaed cynnydd drwy gydol 2020/21 ar Gynllun Gweithredu y Bwrdd Rhianta Corfforaethol.  Cwblhawyd archwiliad ym mis Hydref 
2020 i ddynodi plant sy’n derbyn gofal oedd mewn risg o gamfanteisio arnynt a ddangosodd rhwng Ionawr 2019 a Medi 2020 bod: 

o 14 plentyn wedi eu dynodi fel bod mewn risg o gamfanteisio. 
o 10 plentyn wedi eu dynodi fel bod mewn risg o gamfanteisio rhywiol ar blant (merched oedd 9 o’r plant gyda 1 plentyn gwryw). 
o Credwyd fod 3 o blant mewn risg o ‘fod ar goll’ (1 yn ferch a 2 yn fechgyn) 
o Barnwyd fod 1 plentyn mewn risg o gamfanteisio troseddol ar blentyn. 

Daeth yr archwiliad i’r casgliad fod y timau gwaith cymdeithasol cysylltiedig wedi adnabod risgiau camfanteisio a’u bod yn gweithio’n 
effeithlon gyda’r plant i helpu gostwng y risgiau hynny drwy gynnal cyfarfodydd asesu risg rheolaidd i fonitro ac adolygu risgiau posibl 
camfanteisio. Yn ychwanegol, cynhelir cyfarfodydd chwarterol o MACE (grŵp aml-asiantaeth ar gamfanteisio ar blant). 
 
Ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2019-2020, roedd awdurdod lleol Blaenau Gwent yn gofalu am 162 o blant. Mae mwyafrif y plant y mae 
Blaenau Gwent yn gofalu amdanynt yn parhau i gael eu haddysgu o fewn Blaenau Gwent ac yn mynychu ysgolion prif ffrwd. Mae cyfran 
fach o’n plant sy’n derbyn gofal yn mynychu lleoliadau addysg mwy arbenigol. Mae anghenion dysgu ychwanegol ar ychydig dros hanner 
ein plant sy’n derbyn gofal ac mae gan 20% ddatganiad o anghenion addysgol arbennig. 
 
Yn ystod blwyddyn academaidd 2019-20, cwblhaodd cyfanswm o 15 o bobl ifanc oedd yn derbyn gofal gan Flaenau Gwent eu hastudiaethau 
ysgol statudol. Enillodd pob un heblaw dau o’r plant gymwysterau cydnabyddedig yn haf 2020. Mae pob un o’r 15 plentyn yn cymryd rhan 
mewn cyfleodd dysgu ôl-16. O’r bobl ifanc oedd yn derbyn gofal ac a orffennodd eu hastudiaethau statudol yn haf 2020, roedd gan eu 
hanner anghenion dysgu ychwanegol ac roedd gan ddau ddatganiad o anghenion addysgol arbennig. 

 
Cafodd cynllun hysbysebu a hyrwyddo Llety â Chymorth newydd ei ddatblygu a chaiff ei redeg gan Llamau a’i gyllido gan Grant Cymorth Tai. Cafodd 3 o 
ddarparwyr llety â chymorth newydd eu recriwtio gan yr Awdurdod mewn cyfnod byr. Cafodd 10 o fflatiau pobl ifanc yn Nhredegar eu creu sydd wedi lletya 17 
cleient hyd yma. Yn anffodus, mae’r cyflenwad o fflatiau 1 ystafell wely yn dal i fod yn brin ar draws yr Awdurdod ac mae angen dybryd amdanynt. 
 
Bwriedid cynnal adolygiad o strategaeth ‘Byw’n Annibynnol ym Mlaenau Gwent yn y 21ain Ganrif’ yn ystod 2020/21 ar ddiwedd cyfnod 
oes 15 mlynedd gyda golwg ar ail-lansio strategaeth 5-10 mlynedd bellach o fis Ebrill 2022. Yn anffodus effeithiodd pandemig COVID a 
chapasiti o fewn Gwasanaethau Oedolion i gynnal y dasg sylweddol a phwysig hon. Fodd bynnag, mae’r Awdurdod Lleol wedi gweithio’n 
ddiweddar gyda chydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i sicrhau cyllid, drwy Grant Trawsnewid Llywodraeth Cymru, i 
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gyflogi arweinydd prosiect i gefnogi’r adolygiad. Bydd y swydd yn gweithredu dull partneriaeth i ddiwygio Strategaeth Byw’n Annibynnol ym 
Mlaenau Gwent yn y 21ain Ganrif a hefyd Strategaeth Gofal Seiliedig ar Le Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. 
 
Mae gan y Cyngor rôl weithgar mewn ceisio gostwng effaith tlodi ar draws Blaenau Gwent. Mae systemau monitro prydau ysgol am ddim 
yn gweithio’n dda, agorodd y cylch ceisiadau bob yn ail wythnos drwy gydol y cyfnod yr oedd ysgolion ar gau i deuluoedd sydd newydd 
ddod yn gymwys i wneud cais am y ddarpariaeth. Mae gwaith partneriaeth effeithlon rhwng Addysg a Budd-daliadau yn cynorthwyo gyda’r 
broses o adolygu ceisiadau a phenderfynu ar gymhwyster. Cafodd prosesau hefyd eu rhoi yn eu lle i ddarparu taliadau uniongyrchol prydau 
ysgol am ddim i deuluoedd y gofynnwyd iddynt hunanynysu fel canlyniad i fod yn gyswllt i achos COVID-19. Mae nifer yr oedolion (18+ 
oed) sy’n derbyn gwasanaeth yn y gymuned sy’n derbyn taliad uniongyrchol wedi gostwng eleni, gyda 120 yn derbyn yn 2019/20 a 113 yn 
derbyn yn 2020/21. 
 
Mae datblygiadau gwasanaeth Diogelu wedi parhau er gwaethaf y pandemig. Fe wnaeth yr heddlu ailstrwythuro Gwasanaeth Diogelu’r 
Cyhoedd gan alluogi datblygu hybiau ymyriad cynnar ac ataliad lleol, aml-asiantaeth a phob oedran. Cafodd yr hybiau hyn eu peilota 
yng Nghasnewydd a Blaenau Gwent ac arweiniodd at wella: 

 rhannu gwybodaeth gynnar; 
 gwneud penderfyniadau amserol; 
 gwella ansawdd atgyfeiriadau PPN; 
 gwella ymatebion gwasanaeth integredig i blant a theuluoedd a 
 phrydlondeb llwybrau atgyfeirio a chefnogaeth ac ymyriadau effeithlon a gynigir gan y Prosiectau Ymyriad Cynnar. 

 
Mae’r gwahanol gyfarfodydd sydd eu hangen dan Weithdrefnau Diogelu Cymru wedi parhau ond drwy ddulliau rhithiol. Mae hyn wedi 
gweld mwy o bartneriaid yn cymryd rhan, fodd bynnag roedd rhai plant a theuluoedd yn ei chael yn anodd i ddechrau i gymryd rhan 
yn y broses. Roedd yr adran yn ystyried fod y broses hon yn hollbwysig felly maent wedi gweithio gyda’r teuluoedd i ymgysylltu. Mae’r 
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol wedi parhau i gwrdd yn rhithiol ac wedi cynyddu ei gyfarfodydd i rai misol i sicrhau monitro rheolaidd ar 
ddata diogelu ac fel y gallai asiantaethau partner rannu gwybodaeth ar broblemau diogelu sy’n dod i’r amlwg yn y rhanbarth. Mae’r 
bwrdd wedi arwain ar godi ymwybyddiaeth o’r angen i hysbysu pryderon diogelu ar draws y rhanbarth ac wedi lobio Llywodraeth 
Cymru i gymryd dull gweithredu cenedlaethol ar hyn. 
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Datblygu Cynaliadwy 
 

Hirdymor Roedd strategaeth gyntaf Gostwng yn Ddiogel y Nifer o Blant sy’n Derbyn Gofal yn strategaeth 3 blynedd ac mae i ddod i 
ben eleni. Cydnabyddir fod angen i’r strategaeth ddiwygiedig fod yn un tymor hirach i gydnabod y gwaith sylweddol sydd 
ei angen i barhau a chynnal y tueddiad ar i waered yn nifer y plant sy’n derbyn gofal. 

Atal Mae’r strategaeth Byw’n Annibynnol yn hyrwyddo gwasanaethau ataliol yn cynnwys ailalluogi a thechnoleg gynorthwyol fel 
model sy’n hyrwyddo annibyniaeth bersonol a rheoli llesiant gan y person ei hun. Mae’r strategaeth yn rhoi dull ataliol ac 
ymyriad cynnar i leihau cynnydd mewn angen a dibyniaeth ar wasanaethau statudol. 

Integreiddio Mae’r Gronfa Gofal Integredig a hefyd brosiectau a gyllidir gan y grant Trawsnewid yn rhoi cyfle i brofi arferion blaengar a 
chydweithio i sicrhau cynnydd mewn integreiddio a gweithio partneriaeth ar draws rhanbarth Gwent. Mae holl brosiectau’r 
Gronfa Gofal Integredig yn canolbwyntio cymaint ag sy’n bosibl ar sut y gall Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol integreiddio 
i roi model gwasanaeth diwnïad i rai sy’n derbyn darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol. 

Cydweithio Mae gan Blaenau Gwent ei hyb diogelu, ymyriad cynnar ac atal lleol, aml-asiantaeth, pob oedran ei hun gan rannu elfennau 
tebyg i iechyd ac addysg ar y cyd gyda Chaerffili. Mae’r hyb yn gwasanaethu plant ac oedolion ac er ei fod yn ei ddyddiau 
cynnar mae’r adborth dechreuol yn gadarnhaol gan fwyaf. 

Ymgyfraniad Cynhaliwyd dau ymarferiad ymgynghori gyda gofalwyr maeth yn y 12 mis diwethaf ac mae hyn wedi rhoi tystiolaeth dda fod 
gofalwyr maeth yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u bod wedi derbyn gwasanaeth da gan y timau lleoliad ac ardal. 
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Dangosyddion Perfformiad – Oherwydd yr adolygiad o’r Cynllun Corfforaethol yn 2010, caiff dangosyddion cenedlaethol eu rhoi i weithredu’r 
amcan. Dywedodd Llywodraeth Cymru fod y Fframwaith Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol cenedlaethol ar gyfer 2020/21 yn flwyddyn 
2020/21 yn flwyddyn arbrofol. Cynhelir adolygiad cenedlaethol i ystyried yr wybodaeth a ddychwelwyd ar draws pob un o’r 22 awdurdod lleol. 

Dangosydd 
Perfformiad 

All-dro 
2018/19 

All-dro 
2019/20 

All-dro 
2020/21 

Tuedd Sylwadau 

Nifer y cysylltiadau ar gyfer oedolion a dderbyniwyd gan y 
gwasanaethau cymdeithasol statudol yn ystod y flwyddyn 

Nifer y cysylltiadau ar gyfer oedolion a dderbyniwyd gan y 
gwasanaethau cymdeithasol statudol yn ystod y flwyddyn lle 
rhoddwyd cyngor neu gymorth  

3, 511 

 
2,979 

3,941 

 
3,333 

4,572 

 
4,255 


 
 



Mae’r adran yn parhau i weld galw cynyddol am 
gymorth ac yn cynnwys lle gwelsom bwysau 
cynyddol oherwydd pandemig COVID 19. 

Cyfanswm nifer y pecynnau ailalluogi a gwblhawyd yn 
ystod y flwyddyn 

Dim ar gael 232 D/G Nid oes data tuedd ar gael gan na chafodd hyn 
ei gasglu’n flaenorol 

Cyfanswm nifer y gwasanaethau ar gyfer oedolion a 
ddechreuwyd yn ystod y flwyddyn (preswyl, gofal cartref a 
gofal dydd a gwyliau byr) 

380 414 310  Mae’r gostyngiad yn y gwasanaethau newydd 
a gynigir yn ganlyniad uniongyrchol i effaith 
y pandemig a gallu y bobl fwyaf fregus i gael 
mynediad i ddarpariaeth y tu allan i’w cartref 
h.y. canolfannau dydd / cartrefi gofal / 
seibiant oherwydd cyfyngiadau COVID. 

Cyfanswm nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu 
bod mewn risg a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn 

491 518 532  Mae’r rhifau hyn yn amrywio o i fis ond caiff 
cyfran o’r cynnydd yn ystod 20/21 ei briodoli i 
ddigwyddiadau yn gysylltiedig â COVID ac 
achosion ar draws gosodiadau gofal 
cymdeithasol. 

Nifer cysylltiadau ar gyfer plant a dderbyniwyd gan y 
gwasanaethau cymdeithasol statudol yn ystod y flwyddyn 

Nifer cysylltiadau ar gyfer plant a dderbyniwyd gan y 
gwasanaethau cymdeithasol statudol yn ystod y flwyddyn lle 
rhoddwyd cyngor neu gymorth 

3,823 

 
908 

4,183 

 
638 

4,512 

 
623 


 
 



Mae nifer y cysylltiadau a dderbyniwyd 
wedi cynyddu flwyddyn ar flwyddyn. 
Fodd bynnag, mae’r nifer o’r cysylltiadau 
hynny a dderbyniodd gyngor a chymorth 
statudol wedi gostwng. Dengys hyn fod 
atgyfeiriadau yn cael eu hailgyfeirio’n 
llwyddiannus i’n gwasanaethau ataliol. 

Nifer y plant gyda chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth 
2021 

576 669 556  Mae’r niferoedd hyn yn amrywio yn ôl galw. 
Mae’n amhosibl priodoli un ffactor i’r cynnydd 
a’r gostyngiad gan ei fod wedi ei seilio ar set o 
ffactorau economaidd-gymdeithasol cymhleth. 

Cyfanswm nifer y plant ar y gofrestr Amddiffyn Plant yn 
ystod y flwyddyn  

107 115 96  Mae’r nifer wedi gostwng dros y 3 blynedd 
ddiwethaf sy’n dangos fod llawer o waith yn 
cael ei wneud i ostwng y risg gan atal yr angen i 
roi enwau plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant 
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Astudiaethau Achos 
 

Tîm Eiddilwch, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 
 

Mae mynediad ar unwaith i wybodaeth, gwell gweithio tîm a gwell cyfathrebu yn rhai o’r manteision a gafodd y tîm 
eiddilwch integredig ers iddynt ddechrau defnyddio WCCIS (System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru). 

 
Fe wnaeth y Tîm Adnoddau Cymunedol, yn cynnwys staff o Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan, lansio prosiect peilot i ddefnyddio WCCIS fel system sengl ar gyfer rheoli atgyfeiriadau. 
 
Cyn y cynllun peilot, roedd y broses atgyfeirio yn gymhleth gyda nifer o systemau a phwyntiau mynediad yn cael eu defnyddio. I 
ddechrau byddai atgyfeiriadau yn cael eu cyfeirio drwy Un Pwynt Mynediad Rhaglen Eiddilwch Gwent a fyddai’n cofnodi’r wybodaeth ar 
system Eiddilwch Gwent a’i throsglwyddo i’r Tîm Adnoddau Cymunedol a fyddai wedyn yn trosglwyddo’r atgyfeiriad i WCCIS. 
 
Er enghraifft, gallai therapydd galwedigaethol ysbyty gofnodi cais ailalluogi drwy’r Un Pwynt Mynediad a Phorth Eiddilwch Gwent ond 
byddai angen gofyn am yr addasiad i’r cartref, a fyddai’n swyddogaeth gwasanaethau cymdeithasol, drwy WCCIS. Nawr mae pob 
atgyfeiriad ar gyfer mwyafrif swyddogaethau’r Tîm Adnoddau Cymunedol yn dod drwy Dîm IAA Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 
Blaenau Gwent a chael eu cofnodi yn yr un lle. 

 
“Mae cymaint o fanteision i reoli popeth ar un system ac roedd y pontio yn weddol rhwydd gan fod y rhan fwyaf o’r staff yn gyfarwydd â 
defnyddio WCCIS. Nid yw’n rhaid i chi fewngofnodi ar wahanol systemau i gael gwybodaeth sy’n golygu ei fod yn llawer mwy effeithol ac 
mae gwell cyfathrebu, yn arbennig ar gyfer cleifion nad ydynt mwyach yn derbyn ceisiadau am wybodaeth luosog gan bobl luosog. Mae 
gwell gweithio tîm ac mae’n dileu dyblygu.” 
 
Cymerodd tua 50 o staff ran yn y cynllun peilot i symud i’r dull un system. 

 
Tîm Ymgysylltu Gofalwyr 
Mae’r Tîm Ymgysylltu Gofalwyr yn gweithio gyda gofalwyr i ddarparu cymorth iddynt mewn amser o angen. Cafwyd llawer o alwadau ar ôl 
gweld y neges Facebook. Mae gofalwyr yn dweud ei bod yn gysur iddynt wybod fod gwasanaeth penodol iddyn nhw a’u hanghenion a’u 
pryderon ar gael. Bu’r rhan fwyaf o bryderon, drwy gydol y pandemig, yn ymwneud â gofalu am unigolion sy’n byw ar wahân a phan mae un 
neu’r ddau barti yn dod o fewn y categori risg uchel. Mae gofalwyr wedi gwerthfawrogi cael cyfle i drafod eu pryderon, i wybod gyda phwy i 
gysylltu a sut i gael help os byddant ei angen yn y dyfodol. 
 
Cysylltodd Menyw A â’r tîm gan fod ganddi bryderon am drefnu dosbarthiadau bwyd i’w brawd a’i chwaer yng nghyfraith bregus gan ei 
bod yn hunanynysu. Roedd gofalwyr yn galw yng nghartref ei brawd a’i chwaer yng nghyfraith bedair gwaith y dydd ac roeddent yn 
dibynnu ar gael y rhan fwyaf o’u prydau wedi eu dosbarthu. Roedd Menyw A wedi ceisio a methu cael slot dosbarthu ar-lein ac ni allai 
gwirfoddolwyr lleol yn Nhredegar fynd i ardal Six Bells. Ystyriodd y tîm yr wybodaeth leol am wasanaethau lleol a gallu rhoi rhestr o 
wasanaethau a fedrai helpu. 
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Cysylltodd Menyw B â’r gwasanaeth gan ei bod yn bryderus y byddid yn effeithio ar ei Lwfans Gofalwyr gan ei bod yn gorfod camu’n ôl o lawer 
o’i chymorth ymarferol. Cysylltodd y gwasanaeth â Gofalwyr Cymru ar ran Menyw B. Yr ymateb oedd y cydnabyddir cymorth emosiynol fel rhan 
o’r 35 awr o gymorth gofalwyr. 
 
Mae rhai o’r sylwadau cadarnhaol ar y gwasanaeth wedi cynnwys: 
 “Bu’n wych cael rhywun i siarad gyda chi am hyn i gyd – rydw i mor falch fod y gwasanaeth ar gael” 
 “Rwy’n teimlo gymaint yn well ar ôl siarad gyda chi a medru trafod gyda rhywun – rydw i’n teimlo’n llawer cliriach am yr hyn y medraf ei 

wneud nawr” 
 “Rydw i mor ddiolchgar am eich help. Methu credu fod gan rywun ddiddordeb ynof fi ac yn wir wedi gwrando ar fy ochr i o’r stori”. 
 “Mor falch am y galwad ffôn, wedi gwir fwynhau siarad gyda chi” 
 “Mae’n codi ofn arnaf i ac rydw i’n falch i fedru siarad gyda rhywun” 
 “Diolch i chi am feddwl amdanaf, doeddwn i ddim yn disgwyl i neb ffonio” 

 
Tîn Cefnogi Newid 
Mae’r tîm wedi parhau i weithredu’n llawn drwy gydol y pandemig, gyda nifer uwch o staff wedi eu hadleoli o’r gwasanaethau ymyriad cynnar ac 
ataliad. Lle’r oedd yn bosibl, mae staff wedi cynnal ymweliadau cartref yn cefnogi plant a theuluoedd i barhau i gyd-fyw’n ddiogel. Lle na fu’n 
bosibl ymweld â theuluoedd yn eu cartrefi eu hunain, oherwydd bregusrwydd y teulu, mae staff wedi cadw cysylltiad rheolaidd dros y ffôn a 
thrwy ddefnyddio galwadau cynadleddau fideo. 
 
Cafodd y Gwasanaeth Cysylltydd Cymunedol ei addasu gyda’r Cysylltydd Cymunedol yn awr yn darparu pecynnau gweithgaredd seiliedig yn y 
cartref i deuluoedd bregus i gadw plant yn ddiddan yn ystod y cyfnod anodd hwn. Cafwyd cysylltiad ffôn rhwng y Gwasanaeth Cymorth Addysg, 
teuluoedd a swyddogion ysgol i sicrhau y caiff plant eu cadw mor barod ag sy’n bosibl i ddychwelyd i’r ysgol pan fyddant yn ail-agor. Cadwyd y 
Gwasanaeth Cynhadledd Grŵp Teulu a chynhaliwyd cynadleddau yn rhithiol lle’r oedd hynny yn ymarferol. 
 
Y Tîm Lleoliad 
Cafodd y tîm gyfle yn ddiweddar i roi arwydd bach o ddiolch a gwerthfawrogiad i’r holl ofalwyr maeth ym Mlaenau Gwent. Fe wnaethant siopa 
ar-lein i brynu anrhegion bach a pharatoi bagiau rhodd i’r gofalwyr a’r plant eu mwynhau. Gobeithio i hyn eu helpu i gefnogi gwaith gwerthfawr 
ein gofalwyr maeth yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn. Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn gyda nifer o ofalwyr yn e-bostio eu diolch, fel y dengys 
yr enghraifft islaw. 
 
“Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Dim ond eisiau diolch am yr anrhegion Pasg a gawsom heddiw. Roeddwn yn ei chanol hi pan ddaeth y fenyw 
â nhw draw gan fy mod ar alwad fideo gyda CP a’r gwarcheidwad, ond roedd yn syrpreis mor braf i ni gyd – Diolch yn fawr”. (Adborth gan 
Ofalwr Maeth) 
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Diogelu a gwella ein hamgylchedd a seilwaith er budd ein cymunedau 
 

Pam fod hyn yn bwysig 
Mae gan Flaenau Gwent dreftadaeth gyfoethog ac mae ei hadeiladau ac ardaloedd gwledig yn rhan o apêl Blaenau 
Gwent fel lle i fyw a gweithio ynddo ac ymweld ag ef. Dylid defnyddio’r amgylchedd lleol i helpu gwella iechyd a 
llesiant teuluoedd a chymunedau a chael ei wella ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol i barhau ei fwynhau. Mae hefyd 
ddymuniad go iawn i weld y caiff y cymunedau lle mae pobl yn byw eu cadw’n lân, taclus a defnyddiol, gan greu 
ardaloedd y gall pobl ymfalchïo ynddynt. Drwy ganolbwyntio ar gyflawni ar y prif flaenoriaethau a nodir yn y Cynllun 
Corfforaethol, gallwn ddechrau trawsnewid Blaenau Gwent i fod yn ardal mwy llewyrchus a chroesawgar sy’n dathlu 
ei threftadaeth ac sy’n chwarae ei rhan ar y llwyfan rhanbarthol a chenedlaethol. Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn 
ein cymdogaethau fel eu bod yn lleoedd y mae pobl yn falch i fyw ynddynt. Mae’r amgylchedd yn parhau yn 
flaenoriaeth uchel i’r gymuned. 
 
Blaenoriaethau 
 Ail-fuddsoddi mewn cynnal a chadw priffyrdd yn neilltuol welliannau i’n ffyrdd preswyl, strydoedd a phalmentydd;
 Cynyddu cyfraddau ailgylchu i’n galluogi i gyflawni targedau cenedlaethol;
 Ailfuddsoddi mewn gwasanaethau amgylcheddol i fynd i’r afael â’r problemau a gaiff eu creu gan dipio anghyfreithlon, baw cŵn, taflu sbwriel, 

torri gwair, glanhau strydoedd a rheoli pla;
 Gwella mynediad i ac ansawdd gofodau agored er budd ein cymunedau, busnesau ac ymwelwyr;
 Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu amrywiaeth o gartrefi;
 Datblygu seilwaith digidol rhagorol yn cynnwys cysylltiad â’r rhyngrwyd a rhwydweithiau symudol a all gefnogi anghenion yr holl gymuned;
 Datblygu portffolio o gyfleoedd ynni posibl i sicrhau buddion economaidd, busnes a chymunedol;
 Gwella ansawdd ein hadeiladau ysgol i helpu dysgwyr i sicrhau deilliannau gwych;
 Bod yn Gyngor niwtral o ran carbon erbyn 2030.  

 
Trosolwg 2020/21 
Bu cynnydd drwy gydol 2020/21 yng ngweithrediad y blaenoriaethau sy’n cefnogi cyflawni’r amcan ond cydnabyddir 
fod mwy o waith i’w wneud o hyd i weithredu’r nodau ac amcanion yn llawn dros weddill y Cynllun Corfforaethol. 
 
Fel ar 31 Mawrth 2021, cafodd y perfformiad ei werthuso fel bod yn llwyddiannus gan bennaf gan fod 61% o’r camau 
gweithredu yn wyrdd (ar y targed) a 39% yn oren (ar ôl y targed gyda phroblemau y medrid eu trin). 
 
Mae’r amgylchedd yn parhau yn flaenoriaeth uchel i’r gymuned. Mae’r Gyngor yn anelu i wella’r ardal fel ei bod yn 
rhywle i fod yn falch i fyw ynddi. Drwy ganolbwyntio ar gyflawni ar y prif flaenoriaethau a nodir yn y Cynllun 
Corfforaethol gall y Cyngor ddechrau trawsnewid Blaenau Gwent i fod yn ardal mwy llewyrchus a chroesawgar sy’n 
dathlu ei threftadaeth ac sy’n chwarae ei rhan ar y llwyfan rhanbarthol a chenedlaethol. Bydd buddsoddiad yn parhau 
i gael ei wneud ledled Blaenau Gwent fel ei bod yn ardal y mae pobl yn falch i fyw ynddi a bod yn rhan ohoni. 
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Mae rhai meysydd allweddol o weithgaredd yn cynnwys: 
 

Mae’r Rhaglen Gwaith Cyfalaf Priffyrdd yn rhaglen uchelgeisiol sy’n mynd ati i wella’r seilwaith priffyrdd ar draws y fwrdeistref. Caiff y rhaglen ei 
hadolygu bob blwyddyn er mwyn blaenoriaethu gwaith. Rodd gan raglen 2020/21 ffocws ar wella’r rhwydwaith preswyl/heb ei dosbarthu gan fod hyn yn 
ffurfio hyd at 74% o holl ffyrdd Blaenau Gwent. Hefyd, mae mwyafrif yr hawliadau cynnal a chadw ac yswiriant ymatebol yn cyfeirio at y rhwydwaith 
annosbarthedig. Yn ogystal â gosod wyneb newydd ar y ffyrdd blaenoriaeth uchaf, mae gwaith arall a wnaed yn cynnwys rhwystrau diogelwch, goleuadau ar 
arwyddion traffig a mesurau gostwng cyflymder. 
 
Roedd cyfanswm y canran o ffyrdd annosbarthedig mewn cyflwr gwael cyn dechrau gwaith yn 17%. Fel canlyniad i’r gwaith bu gostyngiad o 
5.6% o ffyrdd annosbarthedig mewn cyflwr gwael. Mae’r ffigur yn awr yn 11.4%. 
 
Cafodd yr holl gynlluniau o fewn y Rhaglen Gwaith Cyfalaf Priffyrdd ar gyfer 2020/21 eu cwblhau. Caiff rhaglen ar gyfer 2021/22 ei datblygu ac 
mae gwaith yn amodol ar ddyfarniad grantiau gan Lywodraeth Cymru a darpariaeth cyllid cyfalaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.  
 
Cyflwynodd y Cyngor Orfodaeth Parcio Sifil yn 2019. Mae hyn yn golygu fod gan y Cyngor y pwerau i weithredu ei Orchmynion Rheoleiddio 
Traffig ei hun, lle mae cosb ariannol am unrhyw Hysbysiadau Taliadau Cosb (tocynnau parcio). Caiff y gwasanaeth ei staffio gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili drwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth. Mae gan y Cyngor ddau swyddog gorfodaeth parcio sifil ar hyn o bryd. Mae Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn darparu gwasanaeth prosesu Hysbysiad Taliadau Cosb dan enw Grŵp Parcio De Cymru. Mae’r ddau 
drefniant gweinyddol hollbwysig hyn yn gweithio’n dda i gefnogi gorfodaeth parcio sifil ym Mlaenau Gwent. 
 
Mae gorfodaeth parcio sifil yn rhoi’r pwerau i’r Cyngor i fynd i’r afael â phroblemau trafnidiaeth ac amgylcheddol ehangach megis tagfeydd 
traffig, diogelwch ffordd a diogelu buddiannau preswylwyr, deiliaid bathodyn glas, gweithredwyr trafnidiaeth a busnesau lleol. Mae hefyd yn 
galluogi’r Awdurdod i dargedu gorfodaeth mewn mannau allweddol tebyg i ganol trefi ac ardaloedd eraill lle gall parcio heb ei reoli achosi risgiau 
posibl i gerddwyr a defnyddwyr ffordd eraill, tebyg i dagfeydd parcio yn union tu allan i ysgolion. Mae hyn yn gydnaws gyda blaenoriaethau’r 
Cyngor am gymunedau diogel a chynaliadwy. 
 
Ni fedrai’r Cyngor reoli a gorfodi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig o fewn y Fwrdeistref heb wasanaeth Gorfodaeth Parcio Sifil effeithlon. Yn wir, 
mae cyflwyno hyn wedi galluogi’r Cyngor i fod yn llwyddiannus wrth fonitro a thargedu cwynion lle derbynnir cwynion am barcio anghyfreithlon a 
pheryglus. Mae’r Cyngor yn derbyn nifer fawr o geisiadau ar gyfer ystyried gorfodaeth parcio. 
 
Mewn partneriaeth gyda LA Support Ltd mae’r Cyngor wedi gweithio tuag at wella glanweithdra strydoedd, yn unol â’r flaenoriaeth gymunedol 
a chorfforaethol. Mewn hinsawdd ariannol anodd, mae Blaenau Gwent wedi defnyddio gwasanaeth gorfodaeth amgylcheddol sy’n cryfhau 
ymagwedd dim goddefgarwch yr Awdurdod at y troseddau amgylcheddol hyn. 
 
Am nifer o flynyddoedd dangosodd arolygon Cadw Cymru’n Daclus fod gan Flaenau Gwent rai o’r strydoedd mwyaf brwnt yng Nghymru. Cafodd 
glanweithdra strydoedd ei ystyried yn gyson yn flaenoriaeth ar gyfer etholwyr holwyd y gymuned. Fodd bynnag, yn ddiweddar, mae’r Cyngor 
wedi bod yn un o’r awdurdodau lleol sy’n perfformio orau yng Nghymru ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau cosb sefydlog Sbwriel a Rheoli Cŵn. 
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Mae nifer y dirwyon sbwriel wedi gostwng yn ddiweddar ac mae’r cwynion am sbwriel wedi gostwng ychydig o gymharu â blynyddoedd blaenorol, 
fodd bynnag dylid nodi y cafodd y gwasanaeth ei atal am gyfnod oherwydd COVID-19. 
 
Mae nifer y dirwyon a gyhoeddwyd am droseddau gorchmynion rheoli cŵn hefyd wedi gostwng ychydig. Er y bu gostyngiad bach yn y dirwyon a 
roddwyd ar gyfer troseddau rheoli cŵn, 2019/20 welodd y lefel isaf o gwynon am gŵn ers dechrau’r cynllun gorfodaeth. 
 
Caiff Swyddogion Gorfodaeth eu cyfeirio i batrolio ardaloedd penodol yn seiliedig ar y cwynion a dderbyniwyd, yn neilltuol yng nghyswllt 
troseddau rheoli cŵn. Mae Swyddogion Gorfodaeth yn gweithio’n agos gyda warden cŵn yr Awdurdod i ddynodi ac atafaelu cŵn strae, a all fod 
yn achos problemau sylweddol yn gysylltiedig gyda baw cŵn. 

 
Mae gan y Cyngor brosiect cyflawni tair blynedd i gefnogi prosiect Ucheldir Cydnerth De Ddwyrain Cymru (SEWRU) (2018-2021). Mae’r 
prosiect hefyd yn cefnogi’r Strategaeth Gostwng Carbon ac mae’n cynnwys gwella ein cynefinoedd Rhostir yr Ucheldir a Chors sy’n sinc carbon 
rhagorol. Bydd cyfoethogi’r cynefinoedd hyn yn gwella eu perfformiad yn nhermau secwestriad carbon, gan wneud cyfraniad cadarnhaol i’r 
strategaeth gostwng carbon.  Mae SEWRU yn drefniant prosiect yn ar y cyd yn cynnwys Cynghorau Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, yr Heddlu, Gwasanaethau Tân ac Achub, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Torfaen sy’n arwain y prosiect ar ran y gwahanol gyrff. 
 
Hyd yma mae’r prosiect wedi dynodi a chwblhau nifer o brosiectau adfer mawndir, wedi cynhyrchu cynlluniau rheoli tir comin (yn cynnwys cynllun 
rheoli manwl ar gyfer Mynydd Llanhiledd), adfer llawer o gilometrau o ffensys da byw ar ffiniau comin, gosod rhwystrau ffisegol i ostwng 
troseddau tirlun ar dir comin a rheoli rhostir ucheldir pwysig i ostwng risg tân a hwyluso tir pori cadwraeth. Mae SEWRU yn gweithio ar hyn o bryd 
gyda Heddlu Gwent a phartneriaid eraill i ddiweddaru’r NRMP a chynhyrchu cynlluniau rheoli troseddu tirlun gyda ffocws ar yr ucheldir ar gyfer 
pob comin o fewn y prosiect. 
 
Bu’r Cyngor yn llwyddiannus wrth dderbyn cyllid gan Caru Cymru am gyfnod 3 blynedd o 2019/20 i wella ansawdd yr amgylchedd i bawb. Mae 
pwyslais y prosiect ar newid ymddygiad dros gyfnod hir yn hytrach na pharhau i ddibynnu ar ddim ond glanhau. Mae’r cynllun yn cefnogi 
prosiectau sy’n gwneud gwelliannau amgylcheddol o fewn ardaloedd preswyl drwy ddatblygu buddion ar gyfer pobl, busnes a’u cymunedau. 
 
Roedd y cais am gyllid yn cynnwys penodi Swyddog Ansawdd Amgylcheddol Lleol a fyddai’n gweithio gyda’r hyrwyddwyr sbwriel a grwpiau 
ynghyd ag ymgysylltu gydag ysgolion a grwpiau cymunedol i godi ymwybyddiaeth, addysgu a hyrwyddo materion yn ymwneud ag ansawdd yr 
amgylchedd lleol, codi ymwybyddiaeth a chefnogi newid ymddygiad hirdymor, yn anffodus cafodd y gwaith hwn ei ohirio oherwydd pandemig 
COVID. 
 
Er mwyn i’r Cyngor gael dylanwad mwy effeithlon a chadarnhaol ar y cynllun, dynodwyd y byddai angen strategaeth berthnasol a pholisïau i 
gefnogi rheoli nod y prosiect. 
 
Yn 2020 cymeradwyodd y Cyngor strategaeth newydd Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon 2021-2026. Y weledigaeth ar gyfer y strategaeth yw: 
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“Gostwng yn sylweddol iawn ein sbwriel a thipio anghyfreithlon fel y gallwn wella ein cynefinoedd naturiol yn ogystal a’n tirluniau 
gwyllt a threfol, gan gynyddu balchder ac ymwybyddiaeth o’n treftadaeth leol a’n dymuniad i’w gadw yn rhydd o sbwriel.” 

 
Mae’r strategaeth yn cynnwys cynllun gweithredu yn nodi’r camau gweithredu allweddol i’w cynnal yn ystod cyfnod oes y strategaeth 2021-
2016. Caiff y rhain eu gosod dan bedair thema: 
 Dylanwad
 Ymgysylltu
 Mabwysiadu Arfer Gorau
 Grymuso

 
Mae gan y Cyngor ddyletswyddau statudol dan Ddeddf Amgylchedd (Cymru) 2016 i geisio cynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth wrth 
weithredu swyddogaethau yng nghyswllt Cymru, a thrwy wneud hynny hyrwyddo cadernid ecosystemau. Er mwyn cydymffurfio gyda’r 
Ddeddf, mae’r cyngor yn gweithredu Blaengynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystem. Mae’r cynnydd yn cynnwys: 
 Cyfarfodydd Hyrwyddwyr Amgylchedd, gyda deg hyrwyddwyr yn y rhwydwaith yn cynrychioli yr holl feysydd gwasanaeth a Chynghorwyr
 Amcanion amgylchedd a gynhwysir o fewn cynlluniau busnes y maes gwasanaeth perthnasol i fonitro cynnydd
 Blaenau Gwent yn arwain ar brosiect Blaenau Gwent ar Symud (prosiect a gyllidwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus) gyda 

buddion bioamrywiaeth cysylltiedig ar Lwybr Ebwy Fawr.
 Dalenni cyflog a threuliau di-bapur.
 Datblygiad parhaus ar ofodau awyr agored.
 Cynnwys cydnerthedd ecosystem yn y Cynllun Datblygu Lleol 2018-2033
 Dynodwyd pump Gwarchodfa Natur Leol ym mis Mawrth 2019
 Cysylltu gyda 17 ysgol sy’n darparu sesiynau dysgu dan do ac awyr agored yn gysylltiedig gyda’r amgylchedd naturiol
 Ysgolion a adeiladwyd fel rhan o’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a adeiladwyd i safon Dull Asesiad Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil 

Adeiladu (BREEAM).
 

Yn 2018/19 rhagorodd Blaenau Gwent ar darged ailgylchu Llywodraeth Cymru o 58% am y tro cyntaf, gan gyflawni 59.28%. Yn 2019/20 
adeiladwyd ar y llwyddiant hwn a rhagorwyd ar y targed newydd uwch o 64%, gan gyrraedd 65.31%. Mae’r ffigur heb ei ddilysu ar gyfer 
2020/21 yn 64.29%. Yr her nesaf fydd parhau i wella perfformiad a gweithio at y targed o 70% a ddaw i rym o 2024/25. Cyflawnwyd hyn 
drwy waith caled ac ymroddiad y Tîm Gwastraff mewn partneriaeth gyda WRAP a gyda chefnogaeth gan y Tîm Cyfathrebu, Tîm 
Perfformiad, Uwch Reolwyr, yr Arweinyddiaeth Etholedig ac, yn bwysicaf oll, breswylwyr Blaenau Gwent. Mae llwyddiant flwyddyn ar 
flwyddyn eleni wedi gweld Blaenau Gwent yn symud o fod yn 22ain yn 2017/18 i 11eg yn 2019/20 o gymharu gyda phob awdurdod lleol 
arall yng Nghymru. Mae hyn fel canlyniad uniongyrchol i’r gwelliant sylweddol yr ydym wedi ei gyflawni wrth gasglu deunyddiau ailgylchu 
sych o dŷ i dŷ. Drwy bartneriaethau lleol, cysylltodd Llywodraeth Cymru gyda Blaenau Gwent i ddatblygu cyfleuster rhanbarthol ar gyfer 
ailbrosesu gwastraff pren bwrdeisiol yn Silent Valley. Yn dilyn cadarnhad gan Flaenau Gwent yn cytuno i fod yr Awdurdod Arweiniol ar y 
prosiect, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddyrannu cyllid i ddatblygu’r prosiect i Achos Busnes Amlinellol. Mae’r Achos Busnes Amlinellol yn 
rhoi cyfle hyfyw i’r sector cyhoeddus i sefydlu a gweithredu ei gyfleuster ailgylchu pren ei hun. Mae hefyd yn nodi’r achos ar gyfer 
buddsoddiad cyfalaf sector cyhoeddus i fod yn safle ailgylchu gwastraff pren eiddo’r cyhoedd yn Ne Ddwyrain Cymru, gan ddefnyddio 
cyfluniad o beiriannau ailgylchu pren uwch a osodwyd mewn  adeilad prosesu pwrpasol yn safle gwastraff Silent Valley Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Blaenau Gwent. Mae pump achos y Cynllun Busnes Amlinellol (Strategol, Economaidd, Masnachol, Ariannol a Rheoli) yn ymchwilio 
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sut y gall y safle ailgylchu pren integredig arfaethedig wireddu arbedion cost sylweddol, buddion economaidd ac amgylcheddol ar gyfer y 
sector cyhoeddus. 

 
Gyda chefnogaeth gan y llywodraeth ar ffurf cyllid cyfalaf, cynigir y bydd y prosiect hwn yn galluogi Blaenau Gwent a’r awdurdodau lleol 
sy’n cymryd rhan i greu model buddsoddiad sector cyhoeddus effeithlon i greu dull gweithredu mwy effeithol a thryloyw i reoli ei bren 
gwastraff yn Ne Cymru. 
 
Gwelodd Blaenau Gwent lawer o fuddsoddiad dros y blynyddoedd diweddar yng nghyswllt adeiladu tai newydd. Yn fwyaf ddiweddar 
dyrannwyd £2.1m i gefnogi cyflenwi tai fforddiadwy ar safle hen Ysgol Glynebwy a Glanffrwd. Mae gwaith datblygu i symud ymlaen gyda 
safleoedd tai ychwanegol o fewn Blaenau Gwent yn parhau, yn cynnwys: 
 Ystyried datblygiad preswyl yng Nghanolfan Hamdden Abertyleri
 Llunio papur gwerthuso opsiynau yng nghyswllt llwyfandir Six Bells
 Paratoi briff datblygu ar gyfer y Ganolfan Ddinesig a bydd papur opsiynau yn ffurfio rhan o Gynllun Creu Lle Glynebwy. Bydd hyn yn 

llywio cyfleoedd datblygu preswyl yn y safle hwn i’w weithredu yn dilyn dymchwel y ganolfan ddinesig.
 

Bu’r Cyngor yn rhan o nifer o brosiectau digidol peilot gyda ffocws ar brofiad defnyddwyr a thaith y cwsmer. Mae’r prosiectau hyn wedi 
cynnwys nifer o feysydd gwasanaeth yn cynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Cymunedol yn cefnogi ymwybyddiaeth 
mewnol a meithrin gallu yn y dull ail-ddylunio gwasanaeth. Cafodd hyfforddiant ychwanegol ei gyrchu drwy WLGA gyda mwy ar y gweill. 
Mae cynlluniau digidol ar gyfer Cyfarwyddiaethau yn cael eu datblygu, gan amlygu meysydd o gyfle ar gyfer ail-ddylunio gwasanaeth a 
defnydd gwell o dechnoleg a systemau. Mae gwaith blaenoriaethu a chynllunio yn mynd rhagddo a chaiff gweithgaredd ei gwmpasu i gefnogi 
gwasanaethau yn cynnwys y model gweithredu newydd. 
 
Caiff seilwaith ddigidol ei ddatblygu mewn rhannau o Flaenau Gwent yn cynnwys o fewn canol trefi a phrosiectau blaengar eraill drwy GovTech Catalyst. 
 
Cafodd y Prosbectws Ynni ei gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2019. Mae’r prosbectws yn rhoi dull ar gyfer hyrwyddo amrywiaeth o gyfleoedd datblygu sydd ar 
gael o fewn Blaenau Gwent ac mae’n ddull o ymgysylltu’n rhagweithiol gyda darpar fuddsoddwyr, datblygwyr cynlluniau, awdurdodau lleol eraill a grwpiau 
cymunedol mewn ymdrech i ysgogi datblygu a chyflenwad ynni lleol. Bydd hyn yn ei dro yn mynd i’r afael â’r heriau tlodi tanwydd sy’n ein hwynebu ar hyn o 
bryd. 
 
Drwy ddatblygu’r prosbectws, mae’r Cyngor wedi nodi ei nodau o fod yn rhagweithiol wrth fynd i’r afael â heriau ynni y dyfodol. Un o’r 
meysydd allweddol fydd yn cael effaith uniongyrchol ar ofynion ynni y dyfodol yw’r ddealltwriaeth o seilwaith ynni ar draws yr ardal. Mewn 
rhai rhannau o Flaenau Gwent mae cyfyngiadau o fewn seilwaith grid presennol fydd yn effeithio ar ymarferoldeb prosiectau. Mae Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi sicrhau £1.3 miliwn o gronfa Cerbydau 
Allyriad Isel Iawn (ULEV) Llywodraeth Cymru i gefnogi cyflenwi seilwaith i gefnogi tacsis wrth symud i gerbydau allyriad isel. Mae Blaenau 
Gwent wedi dynodi safleoedd lle byddai angen seilwaith i gefnogi tacsis wrth symud i gerbydau allyriad isel. Mae Blaenau Gwent wedi dynodi 
safleoedd lle byddai angen seilwaith a rhannu manylion o’r dull caffael a gymerwyd gan Awdurdodau Gwent. 
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Sicrhawyd cyllid yn 2020/21 i gynnal ymchwiliadau cynhyrchu hydro graddfa fach o fewn wardiau Cwm a Llanhiledd drwy’r Rhaglen Datblygu 
Gwledig. Bydd dynodi safleoedd ar gyfer ymchwiliad pellach a hyd at ddau safle ar gyfer dadansoddiad dichonolrwydd yn dilyn yn awr. Os yn 
addas, gallai’r gwaith hwn roi portffolio o brosiectau cynhyrchu hydro y gellir eu hystyried ymhellach ar gyfer buddsodded a chyflenwi. Mae 
trafodaethau yn parhau gyda Western Power Distribution i sicrhau fod y seilwaith yn barod ar gyfer buddsoddiad busnes yn y dyfodol. 

 
Datblygu Cynaliadwy 

 
Hirdymor Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif yn rhaglen buddsoddiad hirdymor sydd, ar hyn o bryd, yn cwmpasu cyfnod 2014 i 2034. 

Mae elfen Band B yn cynnwys y cyfnod 2019 i 2025. Mae ei bwyslais ar sicrhau stad ysgolion sydd yn addas i’r diben ac yn 
cyfrannu at godi safonau addysgol. 

Atal Mae ymgynghorydd wedi cynnal adolygiad sylfaenol o’r Gwasanaeth Glanhau Strydoedd. Roedd canfyddiadau’r 
adolygiad yn ffurfio sail y Strategaeth Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon a dynodi’r amcanion allweddol a chamau 
gweithredu i wella ansawdd yr amgylchedd lleol ar gyfer y dyfodol. 

Integreiddio Roedd angen cefnogaeth gan Wasanaethau Technegol, Cynllunio, Caffael, Cyfreithiol a Chyllid i ddatblygu’r cyfleuster 
rhanbarthol ar gyfer ailgylchu pren. Hefyd integreiddio gyda’r Prif Swyddog Masnachol i ddatblygu’r ased fel cyfle masnachol. 

Cydweithio Mae Grŵp Cynllunio Rhanbarthol Lleoedd Ysgolion a Galw Addysg Gymraeg wedi dynodi mai datrysiad rhanbarthol i’r diffyg 
disgwyliedig mewn lleoedd  ysgol uwchradd Cyfrwng Cymraeg yw’r flaenoriaeth uchaf. 

Ymgyfraniad Cynhaliwyd ymgynghoriad helaeth drwy adolygiad Glanhau Strydoedd i gael yr wybodaeth angenrheidiol i ddrafftio’r 
Strategaeth Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon. Roedd hyn yn cynnwys ymgysylltu gydag Ymgysylltu ag Aelodau Blaenau 
Gwent, Cadw Cymru’n Daclus, Hyrwyddwyr Sbwriel, partneriaid allanol/grwpiau cymunedol, Llywodraeth Cymru a 
swyddogion adrannol. 



 

Dangosyddion Perfformiad – Oherwydd yr adolygiad a gynhaliwyd ar y Cynllun Corfforaethol yn 2020, darperir dangosyddion cenedlaethol i gefnogi 
gweithredu’r amcan. 

 Dangosydd Perfformiad All-dro 
18/19 

All-dro 
19/20 

All-dro 
20/21 

Tuedd Sylwadau 

 Canran priffyrdd a archwiliwyd sydd o safon uchel 
neu dderbyniol o lanweithdra 94% 97% 99%  Mae safonau uchel o berfformiad wedi gwella. 

 Nifer cyfartalog y dyddiau gwaith a gymerwyd i glirio 
digwyddiadau tipio anghyfreithlon a adroddwyd gan yr 
awdurdod yn ystod y flwyddyn 
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Gweithredwyd system newydd yn ystod 2018/19. Ni welwyd yr 
effaith tan Ch2 a arweiniodd at niferoedd uchel yn ystod Ch1 
(2018-19). Yn Ch1 a Ch2 2020-21, adroddwyd nifer uchel 
oherwydd ymyriad gwasanaeth yn ystod camau cyntaf y 
pandemig. 

 Nifer cyfartalog o ddyddiau calendr a gymerwyd i 
gyflenwi Grant Cyfleusterau i’r Anabl. 207 312 373  Bu diffyg capasiti i gyflenwi’r grantiau. 

 Nifer yr ymweliadau i gyfleusterau chwaraeon a hamdden 
awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn lle bydd yr 
ymwelwyr yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol 
fesul 1,000 poblogaeth 

 

9115 
 

7838 
 

1061 

 



Mae cau Canolfannau Hamdden oherwydd y pandemig ac wedyn 
gyfyngiadau ar niferoedd wedi effeithio ar ffigurau. Cyflwynwyd 
dosbarthiadau ar-lein yn ystod y cyfnod clo ond nid oedd capasiti 
ar gael i gofnodi’r nifer a gymerodd ran. 

 Canran priffyrdd A sydd mewn cyflwr gwael yn 
gyffredinol. 3.9% 2% 1.8%  Gwelliant yn seiliedig ar fuddsoddi arian cyfalaf a gostwng hyd yr 

arolwg 
 Canran y priffyrdd B sydd mewn cyflwr gwael yn 

gyffredinol 4.4% 4.9% 4.8% 
Fel uchod 

 Canran priffyrdd C sydd mewn cyflwr gwael yn 
gyffredinol 14% 5.3% 5.2% 

Fel uchod 

 Canran sefydliadau bwyd sy’n ‘fras yn cydymffurfio’ 
gyda safonau hylendid bwyd 95.6% 91.5% 91.2% 🢀🢂 

Gostyngiad bach iawn yn y ffigur 

 Canran gwastraff a ailddefnyddiwyd, a ailgylchwyd 
neu a gompostiwyd 59.28% 65.31% 64.29%*  Gostyngiad bach iawn yn y ffigur ond yn uwch na tharged 

Llywodraeth Cymru 
* Ffigur heb ei ddilysu 
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Astudiaethau Achos 
 

Y Cyngor yn cefnogi strategaeth newydd pum mlynedd ar sbwriel a thipio anghyfreithlon 
 

Cyngor Blaenau Gwent yw un o’r cynghorau cyntaf yng Nghymru i ddatblygu ei strategaeth ei hun ar 
sbwriel a thipio anghyfreithlon, a gynlluniwyd i adeiladu ar waith llwyddiannus ei gynlluniau yn y 
gorffennol a gostwng problem sbwriel anghyfreithlon. 

 
Mae’r strategaeth newydd yn cynnwys cynllun gweithredu cynhwysfawr i ddangos sut y gall y cyngor a’i 
bartneriaid gydweithio a gostwng effaith troseddau gwastraff ledled y fwrdeistref. Mae amrywiaeth o 
gamau gweithredu yn benodol ar gyfer mynd i’r afael â’r broblem gynyddol hon sy’n cynnwys 
ymgysylltu â’r gymuned, gorfodaeth, addysg ac ymwybyddiaeth. Gyda’i gilydd, bydd y cynllun yn sicrhau fod preswylwyr, perchnogion tir a 
busnesau y fwrdeistref yn deall eu cyfrifoldebau am wastraff. 

 
Mae’r cyngor wedi recriwtio dros 200 o Hyrwyddwyr Sbwriel sy’n cael offer, tra bod mwy o waith partneriaeth (yr Heddlu, Cyfoeth Naturiol 
Cymru drwy ddull gweithredu aml-asiantaeth) yn helpu i ddynodi’r rhai sy’n gyfrifol am droseddau amgylcheddol, megis digwyddiadau tipio 
anghyfreithlon. Craidd ein strategaeth uchelgeisiol a hanfodol yw’r angen i newid ymddygiad o amgylch sbwriel a thipio anghyfreithlon. Rydym 
eisiau creu diwylliant yma ym Mlaenau Gwent lle mae taflu sbwriel a thipio anghyfreithlon yn gymdeithasol annerbyniol. 

 
Dywedodd y Cynghorydd Joanna Wilkins, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: 

 
“Mae tipio anghyfreithlon a sbwriel yn ddolur lygad yn ein tirlun hardd a’n trefi. Yn ogystal â bod yn anghyfreithlon, mae’n aml yn ychwanegu at 
risg llifogydd drwy rwystro llwybrau dŵr a draeniau. Bydd ein strategaeth newydd ar sbwriel a thipio anghyfreithlon yn dangos ein hymrwymiad i 
gadw amgylchedd glân a gwyrdd Blaenau Gwent, gan ei wneud yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo a hefyd i ymweld ag ef. Gan y bu cynnydd 
mewn tipio anghyfreithlon, bydd y dull gweithredu hwn yn helpu i ostwng  costau glanhau blynyddol presennol. Bu cadw strydoedd glân a’n 
hamgylchedd yn flaenoriaeth uchel i’r cyngor ers nifer o flynyddoedd ac mae lleiafrif sy’n tipio’n anghyfreithlon yn cael effaith negyddol ar 
fwyafrif ein preswylwyr cyfrifol. Rydym yn gwneud popeth a fedrwn i geisio ei atal ac rwy’n siŵr y bydd pobl Blaenau Gwent yn dangos yr un 
ymrwymiad wrth i ni gyflwyno’r strategaeth newydd yma”. 

 
Mae’r strategaeth bwrpasol bum mlynedd yn anelu i ostwng y problemau sbwriel a thipio anghyfreithlon presennol yn allweddol a chadw at 
weledigaeth y ddogfen: 

 
“gostwng taflu sbwriel a thipio anghyfreithlon yn sylweddol fel y gallwn wella ein cynefinoedd naturiol yn ogystal â’n trefluniau gwyllt a threfol, gan 

gynyddu balchder yn ein treftadaeth leol a’r dymuniad i’w chadw’n rhydd o sbwriel”. 
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Cefnogi economi a chymuned tecach a chynaliadwy 
 

Pam fod hyn yn bwysig 
Mae gwella darpariaeth gwasanaethau Addysg yn hanfodol i sicrhau fod addysgu a dysgu mewn ysgolion ac yn y gymuned yn 
sicrhau deilliannau uchelgeisiol i bawb ac felly yn cefnogi cymuned decach a chynaliadwy. 
 
Caiff gwelliannau mewn safonau addysgol eu hategu drwy fuddsoddi mewn gwasanaethau cymunedol ac adfywio i gefnogi 
economi tecach a chynaliadwy. Mae hyn yn llinyn allweddol o waith Blaenau Gwent, yn cynnwys gweithio gyda nifer o 
raglenni rhanbarthol yn cynnwys Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (yn cynnwys y cynllun Metro), Cymoedd 
Technoleg a Thasglu’r Cymoedd. 
 
Mae’r amcan hwn yn parhau’n uchel ar agenda’r Cyngor. Mae’r Cyngor yn anelu i gefnogi agenda llesiant pob 
dinesydd yn ogystal â gwella gwelliannau mewn cyrhaeddiad i roi cyfleoedd i genedlaethau’r dyfodol. 

 
Blaenoriaethau 
 Cefnogi pob dysgwr i sicrhau gwell deilliannau;
 Gwella deilliannau, cynnydd a llesiant disgyblion;
 Gwella sgiliau a hyrwyddo cyfranogiad digidol;
 Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu cymorth cyflogaeth effeithlon a mynediad i ddatblygu sgiliau (prentisiaethau);
 Cynyddu cyfradd dechrau busnesau, cadw a thwf busnesau lleol a denu mewnfuddsoddiad newydd;
 Cymryd rhan weithgar mewn partneriaethau tebyg i Cymoedd Technoleg a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddenu buddsoddiad; 

a
 Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu gweledigaeth newydd ar gyfer canol ein trefi gan sicrhau eu dyfodol hirdymor.

 
Trosolwg 2020/21 
Bu cynnydd sylweddol wrth weithredu’r amcan hwn ond cydnabyddir fod mwy o waith i’w wneud o hyd i weithredu’r 
nodau ac amcanion yn llawn. 
 
Fel ar 31 Mawrth 2021, cafodd y perfformiad ar yr amcan hwn ei werthuso fel bod yn bennaf lwyddiannus gan fod 76% 
o’r camau gweithredu yn wyrdd (ar y targed) a 24% yn oren (ar ôl y targed gyda phroblemau y gellid eu trin). 
 
Mae peth o’r gweithgaredd allweddol yn cynnwys: 

 
Yn 2020-21 penododd y Cyngor Gyfarwyddwr Corfforaethol Addysg parhaol ac mae gan y Gyfarwyddiaeth Addysg dîm Arweinyddiaeth a 
Rheolaeth newydd yn ei le, gyda mwy o gapasiti ar gyfer ysgolion drwy benodiad newydd Pennaeth Gwella Ysgolion a Chynhwysiant. 
Cafodd  penodiadau parhaol hefyd eu gwneud i swyddi’r Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg a Newid Busnes yn ogystal â 
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Phobl Ifanc a Phartneriaethau. Mae hyn wedi creu capasiti a thîm cryf i symud ymlaen â’r Gyfarwyddiaeth Addysg, yn arbennig yn y ffordd 
y cefnogwn blant a phobl ifanc yn yr ysgol/coleg ac yn y gymuned. 
 
Gwnaed cynnydd cryf ar ddarpariaeth ysgol Gymraeg newydd ym Mlaenau Gwent gyda’r ymgynghoriad wedi ei gwblhau a bwriad i 
weithredu o fis Medi 2023. Bydd yr ysgol wedi sefydlu’n llawn erbyn 2029, gyda grwpiau pob blwyddyn o Feithrinfa i Flwyddyn 6. Bydd 
gweithredu’r ysgol newydd yn llawn yn cynnwys ysgol gynradd Gymraeg newydd gyda 210 lle yng nghwm Tredegar/Sirhywi. 

 
Bydd datblygiad yr ysgol yn cefnogi gweithredu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Blaenau Gwent 2017-20, sydd wedi alinio’n 
uniongyrchol â fframweithiau strategol Llywodraeth Cymru a’r Cyngor ar gyfer y Gymraeg. 
 
Drwy gydol 2020/21 bu’n rhaid i’r Gyfarwyddiaeth Addysg ac ysgolion ymateb i’r newid mewn gofynion yng nghyswllt cefnogi addysg 
disgyblion dwy gydol y pandemig. Bu’r ffocws ar gyfer Addysg yn amlwg ar gefnogi dychweliad diogel i’r ysgol ar gyfer dysgwyr a staff, fodd 
bynnag drwy bob cyfnod o’r pandemig mae’r ystod cefnogaeth i ysgolion wedi bod yn hyblyg er mwyn ymateb i’r anghenion sy’n dod i’r amlwg 
ar gyfer dysgwyr a gwella ysgolion. Mae EAS, y gwasanaeth gwella ysgolion a gomisiynwyd, wedi gweithio’n agos gyda’r Cyngor, arweinwyr 
ysgolion, staff a llywodraethwyr i gefnogi’r anghenion a ddynodwyd. Rhoddir manylion crynodeb lefel uchel islaw o’r gwaith helaeth sy’n mynd 
rhagddo i gefnogi ysgolion, ond yn amlwg nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr: 

 Sicrhau darpariaeth ysgolion wedi ei ailwampio ar gyfer teuluoedd gweithwyr allweddol a dysgwyr bregus drwy gydol pandemig COVID; 
 Darparu cyfathrebu amserol a mynediad i rwydweithiau rhithiol ar gyfer ysgolion a llywodraethwyr, yn unol â Chynllun Parhad Dysgu Llywodraeth 

Cymru;  
 Cefnogi dysgu cyfunol hyblyg a blaengar i alluogi plant a phobl ifanc i barhau i ddysgu gartref; 
 Darparu cefnogaeth arweinyddiaeth bwrpasol i ysgolion a gosodiadau gyda ffocws ar hunanarfarnu, sicrwydd ansawdd i 

ddarpariaeth bresennol a chynllunio ar gyfer dychwelyd; 
 Cefnogi tua 2,200 o deuluoedd sydd â hawl i brydau ysgol am ddim; 
 Darparu adnoddau llesiant a chanllawiau, yn neilltuol i gefnogi dysgu o bell; 
 Parhau i ddarparu ystod o ddysgu proffesiynol sy’n diwallu anghenion yr holl weithlu (a llywodraethwyr) dros flwyddyn academaidd 2020-21; 

a 
 Chefnogaeth i tua 1,400 o ddysgwyr dan anfantais digidol gyda chyllid o fwy na £600,000_ o gynllun EdTech.  

 
Cynhaliodd Estyn Adolygiad Thematig ar draws Cymru i ystyried sut oedd awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol yn cefnogi ysgolion ac Unedau 
Cyfeirio Disgyblion ledled Cymru Cynhaliodd Estyn, corff Arolygu Cymru ar gyfer Addysg, Adolygiad Thematig ar mewn ymateb i COVID-19. Roedd yr 
adolygiad yn cynnwys y cyfnod mis Mehefin i fis Tachwedd 2020 a chyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Ionawr 2021.  

 
Roedd yr adroddiad yn canolbwyntio’n benodol ar ddwy agwedd: 
 Hyrwyddo dysgu – ansawdd y dysgu a gynigir a sut y cefnogwyd hyn drwy fwy o arweiniad a dysgu proffesiynol. Cefnogi disgyblion bregus 

– sut wnaeth yr awdurdod lleol dargedu gwasanaethau; a 
 Chefnogaeth i ddisgyblon bregus i’w cefnogi i gymryd rhan mewn dysgu. Pa rwystrau sy’n dal i fodoli?
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Trefnwyd drwy sesiwn ym Mlaenau Gwent gydag Arolygwyr Cyswllt Estyn yn ystod tymor yr Hydref ac fe wnaethant hefyd gyfweld â nifer o 
benaethiaid ysgol Blaenau Gwent.   

 
Mae llythyr Adolygiad Thematig Estyn i Flaenau Gwent yn gyffredinol gadarnhaol ac yn tynnu sylw at bedwar maes o arfer nodedig, yn cynnwys:  
 Cydweithio cryf ar draws yr Awdurdod Lleol;
 Cefnogaeth fuddiol i ddisgyblion bregus gan y gwasanaeth Seicoleg Addysgol; 
 Gwaith gwasanaeth ieuenctid yr awdurdod lleol; a
 Rhannu adnoddau TGCh yn effeithlon.

 
Mae’r naratif o ganfyddiadau Adolygiad Thematig Estyn yn rhoi sicrwydd fod y Cyngor/y Gyfarwyddiaeth Addysg wedi trin yr ymateb argyfwng yn  
dda wrth gefnogi ysgolion. 
 
Datblygwyd Cynllun Gweithredu Adfer ac Adnewyddu ar gyfer gwella ysgolion a dysgwyr i gefnogi’r holl ddysgwyr, yn cynnwys ystyriaethau 
llesiant. Mae asesiad effaith helaeth sy’n cynnwys yr holl randdeiliaid allweddol a defnyddir hyn i lywio rhaglen gweithgaredd Adferiad ac Adnewyddu 
o weithgaredd a chynllunio busnes ar gyfer y dyfodol. 
 
Fe wnaeth y Gwasanaeth Ieuenctid hefyd gefnogi pobl ifanc drwy gydol cyfnod yr argyfwng mewn ysgolion ac yn y gymuned. Cydlynodd y tîm 
gydag ysgolion uwchradd parthed cefnogaeth i bobl ifanc oedran ysgol yn wythnosol ynghyd â’r gweithgareddau allweddol dilynol:  

o Darparu cymorth llesiant emosiynol i bobl ifanc 
o Cymorth argyfwng ar gyfer pobl ifanc mewn argyfwng, yn cynnwys darpariaeth bwyd. 
o Adnoddau i gefnogi pobl ifanc a theuluoedd addysg ddewisol yn y cartref yn unol gyda cheisiadau. 
o Adolygu’r ymgyrch ‘aros gartref’ gyda phobl ifanc 18-25 oed fregus (gan gydlynu gyda phartneriaid lleol tebyg i Heddlu Gwent). 
o Darparu cefnogaeth ar gyfer pobl ifanc sydd â phroblemau digartrefedd. 

Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Blaenau Gwent yn parhau i gyflwyno gwelliannau yn y stad ysgolion. Cafodd y rhaglen Band A ei 
chwblhau ar amser ac i gyllideb ac ysgogodd fuddsoddiad o fwy na £21m i’r stad ysgolion, yn cynnwys ysgolion newydd tebyg i Gampysau 
Stryd Tyleri a Six Bells sy’n ffurfio rhan o Gymuned Ddysgu Abertyleri. 

 
Mae’r gwaith ar raglen Band B yr 21ain Ganrif yn parhau a chaiff ei gyflawni dros y cyfnod 2020-25. Bydd y buddsoddiad Band B a’r ysgol 
Gymraeg newydd yn gwireddu buddsoddiad pellach o tua £26m yn y stad ysgolion i drawsnewid y ddarpariaeth. Mae trefniadau cynllunio Band 
B yn mynd rhagddynt yn dda, yn cynnwys cyflwyno achosion busnes i Lywodraeth Cymru. Ymhellach, mae’r seilwaith digidol wedi gwella’n 
sylweddol ar draws yr ysgolion mewn ymateb i COVID ac yn unol â chynllun EdTech yr Hwb. Y cam nesaf yw cyflwyno strategaeth TGCh 
Blaenau Gwent i ysgolion wella addysgu a dysgu yn yr ystafell ddosbarth. 
 
Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymestyn cynllun EdTech yr Hwb sy’n darparu buddsoddiad o £2 miliwn mewn Seilwaith TGCh ledled y stad ysgolion i 
wella mynediad i ddysgwyr i’r diweddaraf mewn datblygiadau digidol, yn unol â Fframwaith Cymhwysedd Digidol Llywodraeth Cymru. 
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Fe wnaeth statws y Llwybr Gofal Integredig roi Blaenau Gwent mewn sefyllfa gref i wella’r seilwaith ymhellach yn unol gyda chyllid 
EdTech yr Hwb. Roedd hyn yn golygu y bu modd i ni gynnwys y rhaglen waith ychwanegol yn y Llwybr Gofal Integredig, a sicrhau 
arbedion o ran amser ac adnoddau. 
 
Yn ystod tymor y Gwanwyn 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid i fynd i’r afael ag anghenion dysgwyr dan anfantais digidol ac 
adnewyddu dyfeisiau cysylltiedig mewn ysgolion, yn cynnwys cynllun Grant Seilwaith Mewn-ysgolion Hwb. Cafodd yr agwedd hon o’r cyllid 
seiliedig ar ddyfeisiau ei gychwyn ynghynt nag a fwriadwyd, i fynd i’r afael â phroblemau’n deillio o bandemig COVID-19. Fel canlyniad cafodd y 
dyraniad cyllid ar gyfer Blaenau Gwent ei gadarnhau fel £605,254. Roedd y meini prawf ar gyfer y cyllid hwn yn cynnwys: costau adnewyddu 
dyfeisiau, serfwyr, trwyddedau i gefnogi ail-adeiladu rhaglennu dyfeisiau ar ddiwedd eu oes i ateb anghenion dysgwyr sydd wedi eu hallgau’n 
ddigidol, ynghyd ag unedau Mi-Fi i gefnogi cysylltedd mewn cartrefi. Er effaith COVID-19, sydd wedi arwain at broblemau gyda mynediad 
ysgolion a hefyd adnoddau, ynghyd â chynllunio ychwanegol helaeth a gofynion asesu risg; gwnaed cynnydd rhagorol yn unol â chyflenwi’r 
Llwybr Gofal Integredig. Yn ychwanegol, mae cynllunio cynaliadwyedd yn mynd rhagddo i drin y blaenoriaethau strategol hirdymor cysylltiedig 
ledled y stad ysgolion. Ymgynghorwyd eisoes ag ysgolion a phartneriaid perthnasol a chytunwyd ar egwyddorion sylfaenol allweddol. Caiff cynllun 
manwl ei ddatblygu i’w weithredu o fis Medi 2021. 
 
Mae Hafan Dysgu Blaenau Gwent yn cyflwyno adroddiad blynyddol ar berfformiad i’r Cyngor. Roedd perfformiad 2020 wedi parhau i wella yn 
gyffredinol. Mae trawsnewid darpariaeth ôl-16 ar draws y Fwrdeistref Sirol wedi sicrhau: 

• mwy o ddysgwyr ôl 16,  
• mwy o amrywiaeth o gyrsiau, yn neilltuol ar gyfer darpariaeth alwedigaethol; 
• gwella lefelau cyrhaeddiad, yn y rhan fwyaf o fesurau. 

 
Mae’r bartneriaeth rhwng y Cyngor a Choleg Gwent wedi aeddfedu ac mae dull gweithredu systematig yn ei le i rannu data ar lefel 
strategol a gweithredol. Cafodd y bartneriaeth ei datblygu ymhellach drwy sefydlu Bwrdd Partneriaeth Ôl 16 gyda chynrychiolaeth o’r 
Gyfarwyddiaeth Addysg, Coleg Gwent, darparwyr dysgu seiliedig ar waith ac ysgolion uwchradd Blaenau Gwent. Mae hefyd 
gynrychiolwyr o gydweithwyr yn yr Adran Adfywio i gwmpasu’r agenda sgiliau a datblygu economaidd ehangach, gan gyfrannu tuag at 
gynllun Cyflogaeth a Sgiliau Blaenau Gwent. Drwy hyn, mae profiadau dysgwyr wedi gwella drwy gynnig darpariaeth fwy eang a chaiff y 
cwricwlwm ei gyflwyno gan arbenigwyr y diwydiant gyda chysylltiadau i gwmnïau tebyg i Thales, TVR a Cymoedd Technoleg, cafodd y 
cyfleoedd ar gyfer ein pobl ifanc drwy’r llwybrau dysgu hyn i Addysg Bellach eu cryfhau yn fawr iawn. 
 
Mae’r Portffolio Addysg hefyd wedi newid yn 2020-21 i gynnwys y swyddogaeth cleient ar gyfer Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin. Mae hyn 
yn trawsnewid y berthynas rhwng y Cyngor a’r Ymddiriedolaeth Hamdden, gyda chytundeb newydd pum mlynedd yn ei le. Sefydlwyd Bwrdd 
Partneriaeth Strategol Hamdden a Llyfrgelloedd, dan gadeiryddiaeth Arweinydd y Cyngor. Bu gwelliant sylweddol yn sefyllfa ariannol yr 
Ymddiriedolaeth ac mae wedi cefnogi’r Cyngor yn rhagorol yn ystod pandemig COVID-19 a gyda darpariaeth hybiau cymunedol, yn unol â’r model 
gweithredu newydd. 

 
Fel rhan o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae’r Cyngor wedi gweithio’n agos gyda Trafnidiaeth Cymru ar nifer 
o elfennau prosiect a gyflwynwyd fel rhan o gynllun Metro Plus ym Mlaenau Gwent. Mae hyn yn cynnwys rheilffordd Cwm Ebwy a 
dolen Abertyleri. Mae’r gwaith sy’n mynd rhagddo gyda’r Metro Plus (Cam 1) yn rhan o raglen o 10 cynllun trafnidiaeth sy’n rhan o’r 



30  

seilwaith metro ehangach. Ni yw’r cynlluniau Metro Plus hyn yn brosiectau unigol, ond yn rhaglen o seilwaith alluogi ranbarthol, i 
ysgogi twf ac adfywio ehangach ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan gefnogi symudedd cynaliadwy pobl a gwella’r ffordd mae 
pobl yn gwneud eu cyfraniad economaidd. Cyngor Merthyr yw’r noddwr ariannol ar gyfer y rhaglen hon. 
 
Mae gwaith yn parhau ar welliannau i lein Cwm Ebwy i gynyddu amlder gwasanaethau a bydd yn parhau dros yr ychydig flynyddoedd 
nesaf i alluogi’r lein i gynyddu capasiti trenau. Mae gwaith dylunio lein Abertyleri yn cael ei brofi fel rhan o’r seilwaith a’r gwaith 
amserlen i ddarparu gwasanaeth i Gaerdydd a Chasnewydd. 
 
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi cael £1.3 miliwn o Gynllun Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) Llywodraeth Cymru i 
gynorthwyo gyda phontio i allyriadau isel ar draws y rhanbarth. Mae prosiect Tacsi ULEV yn u o’r prosiectau o fewn hyn, sy’n rhoi seilwaith gwefru 
ar safleoedd tacsi ar gyfer yr unig ddiben o wefru tacsis. Y safleoedd a gytunwyd ym Mlaenau Gwent yw Abertyleri, Brynmawr, Glynebwy a 
Thredegar. Bydd ail ran y prosiect yn darparu rhai tacsis trydan ym mhob awdurdod lleol i annog eu defnydd. 
 
Fel rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae Blaenau Gwent wedi cyflwyno 10 safle ar dir/meysydd parcio y mae’r Cyngor yn berchen arnynt ar 
draws y fwrdeistref i gael eu cynnwys o fewn y tendr ar gyfer gosod mannau gwefru 22kw. Datblygodd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd Gronfa Bwlch Hyfywedd £35 miliwn, rhaglen gyllid wedi’i thargedu i gyflwyno cartrefi newydd ar safleoedd tai strategol allweddol ar 
draws de ddwyrain Cymru. 

Derbyniodd Panel Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gynnig gan Anelu’n Uchel Blaenau Gwent i ymestyn y cynnig ar draws y Rhanbarth i 
ddarparu cefnogaeth ar gyfer diwydiannau’r dyfodol yn 2020. Gofynnodd y Panel Buddsoddi am gynnal adolygiad o’r tirlun prentisiaeth presennol 
ar draws de-ddwyrain Cymru, yn canolbwyntio’n benodol ar agwedd y Rhaglen Rhannu Prentisiaeth a Diwydiannau y Dyfodol. Bydd gwaith yr 
adolygiad yn dynodi bylchau mewn darpariaeth gwasanaeth ac anghenion busnes. Rydym yn dal i ddisgwyl canlyniadau’r adolygiad i ddeall os 
caiff cynnig Anelu’n Uchel ei gyllido. Cafodd hyn ei ohirio ond rydym yn ei ddisgwyl erbyn yr haf. 
 
Mae’r Cyngor yn parhau i weithio gyda Cymoedd Technoleg i ddatblygu a chyflawni prosiectau, yn cynnwys cwblhau parc busnes ar safle’r 
Gweithfeydd, gwaith datblygu o amgylch Academi Sgiliau’r Dyfodol ac ystod o brosiectau eraill sy’n cael eu datblygu. 
 
Mae Cynllun Rheoli Cyrchfan Blaenau Gwent yn ddogfen strategol sy’n nodi’r blaenoriaethau ar gyfer datblygu twristiaeth ym Mlaenau 
Gwent dros y cyfnod 2020-2025 ac yn ategu Cynllun Gweithredu Twristiaeth newydd Croeso Cymru dros yr un cyfnod. Nod y Cynllun Rheoli 
Cyrchfan yw sicrhau fod pobl, busnesau a sefydliadau yn cydweithio mewn ffordd gydlynus i gyflawni targedau a blaenoriaethau a gytunwyd ar 
gyfer buddsoddi. Mae’r cynllun yn dynodi chwe thema trawsbynciol a phump prif thema a maes blaenoriaeth. Y themâu trawsbynciol yw 
datblygu busnes, herio a newid canfyddiadau, gweithio partneriaeth, ymchwil a dadansoddi, sgiliau a thrafnidiaeth. Y prif themâu yw 
twristiaeth busnes, diwylliant, treftadaeth (yn cynnwys Cartref y GIG) a hel achau; digwyddiadau a thwristiaeth wyrdd/eco (yn cynnwys 
gweithgareddau awyr agored, llwybrau a chanol trefi). 
 
Mae Cynllun Rheoli Cyrchfan Blaenau Gwent a’r Cynllun Gweithredu cysylltiedig wedi rhoi ystyriaeth i dueddiadau a blaenoriaethau 
cenedlaethol, strategol a lleol. Cafodd y Cynllun a’r Cynllun Gweithredu eu datblygu gan y Bartneriaeth Cyrchfan sy’n cynnwys cynrychiolwyr 
o’r sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector. 
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Fel rhan o’r Pwyllgor Craffu Adfywio, sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Canol Trefi i ystyried y meysydd allweddol i gael eu cynnwys o fewn 
Strategaeth Canol Trefi y dyfodol. Y meysydd allweddol yw: 
 

Seilwaith: 
 Gorchmynion Traffig / Gorfodaeth Parcio ar draws y trefi 
 Parthau i gerddwyr a’u heffaith gyffredinol ar hyfywedd canol trefi 
 Cyfleusterau ac argaeledd parcio 
 Pyrth canol trefi a chanfod ffyrdd 

 
Manwerthu a Menter 
 Adnabod yr heriau cyfredol sy’n ganlyniad COVID-19
 Datblygu diwylliant menter i ategu prosiectau eraill a gyflwynir gan y Cyngor tebyg i Boxworks yn cynnwys y potensial ar gyfer gofod 

naidlen yng nghanol trefi a alluogi profi masnachu a chefnogi busnesau i ddefnyddio safleoedd manwerthu newydd.
 Cefnogi marchnadoedd awyr agored
 Ynghyd â seilwaith a safleoedd manwerthu ffisegol, ystyried y gefnogaeth ychwanegol y gall busnesau yng nghanol trefi fod ei angen i barhau i weithredu
 Dynodi cyfleoedd hyfforddi a datblygu i helpu busnesau i weithredu a thyfu yn y dyfodol

 
Delwedd 
 Lleihau canfyddiadau negyddol o ganol trefi.
 Hyrwyddo straeon newyddion cadarnhaol i’r graddau mwyaf posibl
 Rhoi sylw i’r gwasanaethau hanfodol a ddarperir i’n cymuned
 Creu ymdeimlad o le a gwella profiad cyffredinol canol trefi.

 
Cyfathrebu Digidol 
 Edrych sut y gall y Cyngor ddefnyddio cyfathrebu digidol i hyrwyddo a chefnogi canol trefi, gan ymchwilio’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol a 

digidol.
 Cefnogi’r rhai sydd eisiau masnachu ar-lein.
 Gosod Wi-fi cyhoeddus am ddim ar draws y canol trefi

 
Dull Cyflawni 
 Datblygu model partneriaeth ar gyfer cyflawni’r strategaeth/
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Datblygu Cynaliadwy 
Hirdymor Mae gwaith agos gyda Llywodraeth Cymru yn parhau i lunio rhaglenni cymorth tra’n parhau i roi cymorth i fusnesau ar 

ymateb ac adferiad yn yr hirdymor. 
Atal Mae cydnabyddiaeth o fewn y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau o ffigurau cyflogaeth, sgiliau a chyrhaeddiad presennol yn 

ymwneud â’r boblogaeth leol a’n perfformiad cymharol wan o gymharu gydag ardaloedd eraill o fewn y rhanbarth. 
Mae’r cynllun yn anelu i fynd i’r afael â hyn drwy roi mesurau ar waith i drin perfformiad cyfredol.. 

Integreiddio Bu’r Tîm Busnes ac Arloesedd yn cydweithio gyda Stadau, Cyllid, Gwasanaethau Technegol a Chyfreithiol i baratoi’r 
dogfennau cyfreithiol a deunyddiau marchnata angenrheidiol ar gyfer yr undebau hybrid newydd fydd ar gael ar safle’r 
Gweithfeydd yn gynnar yn 2021. Mae defnyddwyr posibl wedi gweld yr unedau gyda 5 o’r 9 uned ar y cam prydles 
(gan un busnes byd-eang). Caiff y 4 arall eu marchnata a byddant ar gael yn ystod mis Mai. 

Cydweithio Mae COVID-19 wedi achosi heriau sylweddol i ganol trefi – mae cydweithio rhwng yr Hwyluswyr Canol Trefi, Grwpiau 
Gorchwyl a Gorffen partneriaid wedi a bydd yn parhau i fod yn allweddol ar gyfer adfer canol trefi.   

Ymgyfraniad Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio cyfle Cronfa Bwlch Hyfywedd yn ffurfiol, a all ysgogi 
diddordeb ychwanegol gan berchnogion tir a datblygwyr i weithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i hybu 
datblygiad. Bydd gwaith ymgysylltu gyda phartneriaid presennol ar y safleoedd a ddynodwyd yn parhau. Byddai 
ymgynghoriad ac ymgysylltu hefyd yn rhan o unrhyw geisiadau cynllunio yn gysylltiedig gyda safle datblygu penodol.  

 
Dangosyddion Perfformiad – Fel canlyniad i’r adolygiad o’r Cynllun Corfforaethol yn 2020, caiff y dangosyddion cenedlaethol eu darparu i 
gefnogi gweithredu’r amcan. Mae trefniadau llywodraethiant cadarn yn eu lle rhwng y Cyngor a’r EAS i fonitro perfformiad ysgolion. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi llacio data perfformiad lefel Cyngor/Ysgol oherwydd pandemig COVID-19. Fodd bynnag, bu gwelliant cyffredinol 
mewn canlyniadau CA4 yn ysgolion Blaenau Gwent yn haf 2020 ac roeddent yn debyg i’r targedau a osodwyd yng Nghynlluniau Datblygu 
Ysgol y 4 safle uwchradd. Mae’r paratoadau yn mynd rhagddi’n dda ar gyfer Graddau CA4 a Benderfynir gan Ganolfannau yn 2021. Caiff 
canlyniadau Lefel A ac A/S Ôl 16 Hafan Dysgu Blaenau Gwent eu dangos islaw, sy’n parhau’n gryf. 

 
Dangosyddion Perfformiad All-dro 

18/20 
All-dro 
19/20 

All-dro 
20/21 

Tuedd 
Perfformiad 
Chwarterol 

Sylwadau 

% yn cyflawni Lefel A (Cyfnod Allweddol 5) A*-E 
100% 100% 99.1% 

Gwelwyd gostyngiad bach ar Lefel A, ond yn unol gyda 
chyfartaledd cenedlaethol Cymru. 

% yn cyflawni Lefel AS (Cyfnod Allweddol 5) A*-E 90.9% 92.7% 94.1%  Tuedd ar i fyny mewn cynnydd cadarnhaol ar gyfer Lefel 
AS 

Canran adeiladau gwag y sector preifat a 
ddaethpwyd yn ôl i ddefnydd yn ystod y flwyddyn, 
drwy weithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleol  
 

 
4.6% 

 
6% 

 
2% 

 


Gostyngiad yn 2020/21 oherwydd trosglwyddo adnoddau 
staff i waith rheoli heintiad COVID 19 yn cynnwys Swyddog 
Eiddo Gwag.  

Nifer anheddau ychwanegol a gafodd eu creu fel 
canlyniad i ddod ag adeiladau gwag yn ôl i 
ddefnydd.  

 
- 

 
12 

 
0 

 


Cynnydd 2019-20 wedi codi o nifer ychwanegol o drosi 
fflatiau mewn adeiladau a arferai fod yn wag. Ni chafodd 
unrhyw anheddau ychwanegol eu creu o adeiladau gwag eraill 
yn ystod blwyddyn 2020/21. 
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Astudiaethau Achos 
 

Anelu’n Uchel Blaenau Gwent 
 

Cafodd llwyddiant Rhaglen Prentisiaeth flaengar sy’n rhoi bywyd newydd i’r sector gweithgynhyrchu uwch ar draws dwy ardal awdurdod 
lleol yn Ne Cymru ei gydnabod gyda gwobr genedlaethol bwysig. Enillodd Rhaglen Rhannu Prentisiaeth Blaenau Gwent a Merthyr 
Tudful Anelu’n Uchel wobr Cyflogwr Mawr y Flwyddyn yn seremoni rithiol Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021 ym mis Mehefin. 
 
Cafodd y Rhaglen Rhannu Prentisiaeth ei chreu chwe mlynedd yn ôl i fynd i’r afael â diweithdra uchel a lefelau sgiliau cymharol isel o fewn y 
diwydiant gweithgynhyrchu. Bu’r rhaglen o fudd uniongyrchol i 123 prentis yn ogystal â chwmnïau sydd wedi mabwysiadu ei dull gweithredu 
blaengar. Mae dysgwyr yn symud mewn cylch o amgylch cyflogwyr nawdd i lenwi bylchau sgiliau drwy hyfforddi ar y swydd a gweithio i gyflawni 
unedau tuag at eu prentisiaeth. 
 
Mae Gwobrau Prentisiaeth Cymru 2021 yn dathlu cyflawniad rhagorol mewn hyfforddiant a phrentisiaethau gyda 35 yn y rownd derfynol yn 
cwblhau mewn 12 categori. Yn uchafbwynt y calendr dysgu seiliedig mewn gwaith, mae’r gwobrau yn rhoi sylw i fusnesau ac unigolion sydd 
wedi rhagori ar Raglenni Prentisiaeth a Hyffoddeiaeth Llywodraeth Cymru ac wedi mynd yr ail filltir i gyflawni llwyddiant yn ystod y cyfnod 
digynsail hwn. Wedi’i drefnu gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), prif noddwr y gwobrau oedd 
Openreach, busnes rhwydwaith digidol y Deyrnas Unedig sy’n gefnogwyr angerddol i brentisiaethau. 
 
Caiff y Rhaglen Prentisiaeth yng Nghymru ei chyllido gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth o Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae rhaglenni 
prentisiaeth Llywodraeth Cymru wedi bod o fudd i 50,360 o bobl ar draws de ddwyrain Cymru ers mis Mai 2016. 
 
Cafodd Rhaglen Rhannu Prentisiaeth Anelu’n Uchel ei sefydlu gyntaf yn 2015 pan ddynododd Bwrdd Parth Menter Glynebwy ddiffyg sylweddol o 
gyflogeion gyda sgiliau ar Lefel 3 ac uwch ym Mlaenau Gwent. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, ymunodd Merthyr Tudful i ddatblygu ei dwf 
busnes a hybu sgiliau tra’n mynd i’r afael â diweithdra. 
 
Mae Anelu’n Uchel yn awr yn gweithio gyda Coleg y Cymoedd, sy’n gysylltu gyda Choleg Gwent a Choleg Merthyr Tudful i feithrin y 
genhedlaeth nesaf o weithwyr medrus drwy brentisiaethau yn cynnwys Peirianneg Drydanol, Peirianneg Fecanyddol, TGCh, Gwyddoniaeth 
Gymwys, Peirianneg Ansawdd yn ogystal â Gweinyddiaeth Busnes/Masnachol a Chyllid. 
 
Gyda tharged i recriwtio 20 o brentisiaid newydd bob blwyddyn, mae Anelu’n Uchel wedi sicrhau cyfradd lwyddiant o 100% drwy dîm yn 
hwyluso eu cyflogaeth gyda noddwyr ac yna’n delio gydag unrhyw broblemau fel y maent yn digwydd. Mae mwy na 30 o gyflogwyr wedi 
cymryd rhan yn y rhaglen.  
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Cymorth i Fusnesau 
 
 

Mae’r gwaith hanfodol a wnaed fel rhan o raglen £100m Cymoedd Technoleg 
Llywodraeth Cymru ym Mlaenau Gwent, a sefydlwyd i gefnogi swyddi gwerth 
uchel, cynaliadwy, denu buddsoddiad a chreu cyfleoedd, wedi galluogi cwmnïau 
yn cynnwys Insurgo Media Services i gael dechrau da yn yr ardal. 

Mae Insurgo yn arbenigwyr mewn cyfryngau tâp a chyflenwi a chefnogi 
cyfryngau tâp. Darparant wasanaethau i gefnogi’r data drwy gydol ei gylch oes 
a thrin gwaredu â data mewn modd cyfeillgar i’r amgylchedd ar gyfer tâp diwedd 
oes. Roedd y cwmni angen gofod ychwanegol i gefnogi eu cynlluniau twf ac 
maent yn awr wedi cymryd pedair uned, dwy ohonynt newydd eu hailwampio 
yn y parc busnes. Mewn 11 mlynedd mae’r cwmni wedi tyfu o fusnes ystafell 
wely gefn i ddefnyddio chwe uned ar stad ddiwydiannol Roseheyworth, ac mae’n 
debyg y byddant angen mwy o le wrth i amser fynd heibio. 

 
Dywedodd Gavin Griffiths, Rheolwr Gyfarwyddwr Insurgo: “O fewn 12 mis 
gobeithiwn ddyblu ein gweithlu presennol o 16 wrth i ni symud ymlaen gyda’n 
prif gynllun i ddod yn arweinwyr byd-eang o wasanaethau diogel gwaredu â 
thapiau. Mae gennym batent ar dechnoleg mewn chwe gwlad, a 46 patent arall 
yn yr arfaeth yn fyd-eang. 

 

“Mae gennym y dulliau amgylcheddol gorau yn y byd ar gyfer gwaredu â thâp, ac rydym yn anelu i ddechrau gweithio ar yr unig ddull 100% 
ailgylchu ar bob fformat cyfryngau tâp yn Roseheyworth. Mae adnewyddu’r parc busnes yn ein galluogi i aros ble’r ydym eisiau bod a thyfu 
y gwasanaeth a gynigiwn, gan ein galluogi i recriwtio ac ehangu’r tîm. Mae’n bencadlys delfrydol i ni.” 

Roedd y gwaith helaeth yn Roseheyworth yn cynnwys adnewyddu pedair uned busnes oedd mewn cyflwr gwael, trwsio’r to, drysau a ffenestri 
ac ychwanegu nenfydau crog, lloriau newydd a systemau gwresogi, gan greu 12,386ft2 / 1,150m2 ychwanegol o ofod llawr. Mae’r Dystysgrif 
Perfformiad Ynni (EPC) wedi gwella o ‘G’ i ‘C’ drwy ddefnyddio paneli gwydr dwbl alwminiwm effeithiol o ran ynni, insiwleiddio gwagle a gosod 
goleuadau LED ym mhob man. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Dai Davies, Dirprwy Arweinydd Cyngor Blaenau Gwent ac Aelod Gweithredol Adfywio a Datblygu Economaidd: 
”Rydym yn croesawu buddsoddiad Cymoedd Technoleg yn Roseheyworth yn fawr iawn ac mae’n dangos ein hymrwymiad i weithio gyda 
busnesau sy’n seiliedig ym Mlaenau Gwent. Mae wedi helpu i greu safle modern i helpu’r busnesau lleol gwych hyn gyda’u cynlluniau ehangu 
gan greu mwy y gyfleodd swyddi yn yr ardal leol.” 
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      Cyngor uchelgeisiol a blaengar yn darparu’r gwasanaethau ansawdd uchel y gwyddom sy’n bwysig i’n cymunedau 
 

Pam fod hyn yn bwysig 
Mae’r Cynllun Corfforaethol yn rhoi’r ffocws ar gyfer newid parhaus i’r ardal. Mae hefyd yn rhoi’r llwyfan ar 
gyfer trawsnewid Blaenau Gwent i fod yn gyngor mwy hyderus a galluog. Yr uchelgais yw sicrhau gwell 
canlyniadau i bobl Blaenau Gwent a chaiff yr uchelgais hwnnw ei seilio ar gynlluniau cadarn a chynaliadwy, 
gan sicrhau y gellir dal y Cyngor i gyfrif am yr hyn yr addawodd ei gyflenwi. Mae cynyddu effaith adnoddau i’r 
effaith i sicrhau’r canlyniadau hyn yn ganolog i’r flaenoriaeth hon, yn cynnwys: deall costau, rheoli gwariant, 
cynyddu incwm i’r eithaf ac alinio adnoddau gydag anghenion preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr i adeiladu 
Blaenau Gwent ar gyfer y dyfodol. 

 
Mae edrych ar ddull o weithio mewn ffordd effeithlon o ran cost ac effeithiol ar draws y Cyngor a gefnogir gan 
arweinyddiaeth gref yn ganolog i gyflawni’r amcan hwn. Mae’r Cyngor wedi gweithio’n galed i gyflawni 80% o’i 
dargedau arfaethedig ar gyfer arbedion sydd wedi parhau i gefnogi cydnerthedd ariannol y Cyngor a chafodd ei 
ddynodi fel maes o arfer da gan Archwilio Cymru. Bu arweinyddiaeth glir a gweladwy yn amlwg drwy gydol y 
flwyddyn ddiwethaf gyda chefnogaeth i drin y pandemig yn ogystal â gweithredu rhaglen datblygu arweinyddiaeth 
newydd, a roddwyd yn ei lle i gefnogi trefniadau gwaith newydd y Cyngor. 

Blaenoriaethau 
 Arddangos arweinyddiaeth glir a gweladwy i sicrhau Cyngor hyfyw a chydnerth;
 Sicrhau bod trefniadau blaengynllunio ariannol yn eu lle i gefnogi cydnerthedd ariannol y Cyngor;
 Cefnogi a datblygu gweithlu sydd â’r capasiti a’r gallu i fod yn gynhyrchiol ac ymatebol i ofynion y dyfodol;
 Byddwn yn darparu gwasanaethau ar-lein syml a chyfleus, gan wella’r berthynas rhwng preswylwyr, busnes a’r cyngor;
 Amgylchedd gwaith diogel o ran COVID-19 ar gyfer ein staff a defnyddwyr gwasanaethau;
 Gweithio mewn ffordd ystwyth, gan gasglu dysgu a cheisio gwelliant parhaus;
 Datblygu sefydliad mwy masnachol i ysgogi incwm a sicrhau gostyngiadau cost i wneud gwasanaethau lleol yn gynaliadwy a chodi arian i ail-

fuddsoddi yn ein blaenoriaethau; a
 Bod yn bartner cryf ac effeithlon a chydweithio lle’n bosibl i sicrhau buddion ariannol, busnes a chymunedol.
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Trosolwg 2020/21 
Bu cynnydd drwy gydol 2020/21 wrth weithredu’r blaenoriaethau sy’n cefnogi cyflawni’r amcan hwn, 
ond cydnabyddir fod mwy o waith i gael ei wneud i weithredu’r nodau ac amcanion yn llawn. 
 
Fel ar 31 Mawrth 2021, gwerthuswyd fod perfformiad yr amcan hwn yn llwyddiannus gan bennaf gan 
fod 82.6% o’r camau gweithredu ar wyrdd (ar y targed), 14.8% yn oren (tu ôl i’r targed gyda 
phroblemau y gellid eu trin), 0.8% Coch (problemau sylweddol) a 1.7% yn las (wedi eu cwblhau. 

Mae’r gweithgaredd allweddol yn cynnwys: 
 

Cafodd y Strategaeth Fasnachol ei chymeradwyo gan y Cyngor ym mis Medi 2020. Mae’r 
Strategaeth yn dod ynghyd â themâu fydd yn cyfrannu at i Flaenau Gwent fod ag agwedd a ffocws 
masnachol o fewn cyd-destun cynnal diben creiddiol y Cyngor o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus 
sy’n sicrhau gwerth cymdeithasol. 

 
Mae’r ymateb i bandemig COVID-19 wedi effeithio ar gyflawni’r Strategaeth. Fodd bynnag, rhoddwyd ffocws ar adeiladu ar Adolygiad 
Busnes Strategol dechreuol ‘Pontio’r Bwlch o wariant trydydd parti gyda gwaith yn cael ei wneud ar: 

 Rhagoriaeth mewn comisiynu a chaffael; a 
 Rhagoriaeth mewn rheoli contractau a chyflenwyr. 

 
Anelodd gwaith yn y sector 2021/22 edrych ar ailgynnau ein hymagwedd at: 

 Rheoli gweithgareddau masnachol drwy gyfrifo elw a cholled; 
 Creu portffolio buddsoddiad; a 
 Chreu diwylliant masnachol ac entrepreneuraidd. 

 
Caiff cynnydd y Strategaeth ei lywodraethu gan y Bwrdd Comisiynu a Masnachu Strategol. 
 
Cafodd y Strategaeth Cyfathrebu corfforaethol ei chymeradwyo gan y Cyngor ym mis Medi 2020. Ei phrif amcan yw sicrhau, fel sefydliad 
masnachol, y caiff y Cyngor ei weld fel brand yr ymddiriedir ynddo sy’n darparu gwasanaethau ansawdd uchel. 

 
Drwy weithredu’r Strategaeth, mae’r Cyngor yn edrych ar ddarparu cyfathrebu dwy-ffordd rhagorol, blaengar ac effeithiol o ran cost, gan 
adeiladu enw da cadarnhaol a chynyddu ymddiriedaeth a hyder fod y Cyngor yn darparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion 
preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr. Mae gan y Strategaeth chwe thema, fodd bynng ers pandemig COVID-19, bu’r ffocws ar un thema 
benodol, sef ‘sicrhau fod preswylwyr yn cael eu hysbysu ymlaen llaw ac ar adegau o argyfwng’. Bu hysbysu staff ac aelodau hefyd yn 
allweddol drwy gydol y cyfnod hwn.
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Roedd yr her digynsail a ddaeth y pandemig, a’r symud i weithio o bell, yn golygu y daeth pwysigrwydd cyfryngau digidol a 
chymdeithasol hyd yn oed yn fwy arwyddocaol. Roedd y newidiadau cyflym yn yr amgylchedd yn golygu bod angen llif cyson bron o 
wybodaeth a chynnwys gan y Tîm Cyfathrebu Corfforaethol. 

Roedd Tîm Cyfathrebu Corfforaethol y Cyngor hefyd yn aelod allweddol o Grŵp Rhybuddio a Hysbysu Fforwm Cydnerthedd Lleol Gwent. 
Roedd y grŵp hwn yn gyfrifol am alinio cyfathrebu a chyfathrebu gwybodaeth allweddol i breswylwyr Gwent yn ystod pandemig COVID-
19, gan sicrhau dull gweithredu cyson rhwng partneriaid lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru. Roedd y cynnwys yn 
gyfuniad o ddeunydd partneriaid (Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, y Bwrdd Iechyd) a chynnwys a gafodd gan y tîm yn 
defnyddio eu sgiliau creadigol. 
 
Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canol yn elfen allweddol o fewn fframwaith cynllunio strategol y Cyngor. Y fframwaith ariannol hon fydd yn 
cefnogi cydnerthedd ariannol y Cyngor ac yn sicrhau ei fod yn gweithredu mewn ffordd gynaliadwy. 
 
Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canol yn edrych i’r dyfodol dros y pum mlynedd nesaf er mwyn: 

 asesu’r gofynion gwariant y mae’r Cyngor yn debygol o’u hwynebu; 
 cyflawni’r blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Corfforaethol; ac 
 amlygu lefel y toriadau (gostwng neu atal gwasanaethau) fydd eu hangen i sicrhau y gall y Cyngor osod cyllideb cytbwys bob blwyddyn. 

 
Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canol yn cynnig y dull gweithredu y bydd y Cyngor yn ei dilyn i ymateb i’r heriau ariannol dros y cyfnod pum 
mlynedd nesaf. Bydd hon yn broses ailadroddus ac un a gaiff ei datblygu a’i mireinio wrth i sefyllfa cyllid y Cyngor gan Lywodraeth Cymru ddod 
yn gliriach ac y caiff adolygiadau busnes strategol eu datblygu a’u gweithredu ymhellach. 
 
Cafodd y Strategaeth Ariannol Tymor Canol eu hadolygu, ac yn ddilynol ym mis Mawrth 2021, cytunodd y Cyngor ar ei gyllideb ar gyfer 2021/22 
sy’n cynnwys cyfraniad sydd ar y gweill i gronfeydd cadw o £1.2m. 
 
Mae sefyllfa ariannol all-dro ddarpariaethol y Cyngor ar gyfer 2020/21 yn amrywiad ffafriol o £2.7m o gymharu â chyllideb refeniw net o £152.1m. 
Mewn blwyddyn ddigynsail gyda COVID-19 wedi effeithio ar ddarpariaeth gwasanaeth, mae’r amrywiad cadarnhaol yn codi am nifer o resymau yn 
cynnwys: 

 swm sylweddol o gyllid Llywodraeth Cymru yn rhoi iawndal i’r Cyngor am gostau ychwanegol ac incwm a gollir; a 
 grantiau ychwanegol a dderbyniwyd a thanwariant ar draws gwasanaethau.   

 
Mae’r all-dro cadarnhaol wedi arwain at gynnydd mewn cronfeydd wrth gefn, gan symud tuag at gryfhau cydnerthedd ariannol y Cyngor. 
 
Ym mis Awst 2020 derbyniodd y Cyngor ei ‘Adolygiad Dilynol Cefnogi Cydnerthedd Ariannol’ gan Archwilio Cymru. Ceisiodd yr adolygiad ateb 
y cwestiwn, ‘A all y Cyngor roi sicrwydd ei fod wedi trin y cynigion ar gyfer gwelliant a fanylir yn allbwn adolygu Cefnogi Cydnerthedd Ariannol 
2018? 
 
Y prif ganfyddiadau gan Archwilio Cymru oedd, ‘mae’r Cyngor wedi ymateb mewn modd cadarnhaol ac yn gwneud cynnydd ar y cynigion ar 
gyfer gwella ac mae ganddo waith wedi’i gynllunio yn y dyfodol i fynd i’r afael yn llwyr â nhw’. 
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Canfu Archwilio Cymru: 

 bod y Cyngor yn cymryd camau i ddeall a thrin y rhesymau ar gyfer cyfraddau is na’r cyfartalog ar gasglu trethi cyngor a chostau staff 
uchel; 

 bod y Cyngor wedi datblygu cofrestr ganolog o grantiau ac yn dechrau rheoli grantiau mewn modd mwy strategol; 
 bod y Cyngor yn gwneud cynnydd da gyda’i adolygiad strategol o ffioedd a chostau; 
 bod y Cyngor yn cryfhau ei drefniadau cynllunio a rheoli ariannol; 
 er bod lefelau y cronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio yn parhau’n isel, mae’r Cyngor wedi cymryd camau rhagweithiol i wella ei 

sefyllfa ac mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canol yn dangos ymrwymiad parhaus i gryfhau’r gronfa wrth gefn gyffredinol; a 
 bod rhaglen Pontio’r Bwlch yn gwneud defnydd effeithlon o ddata ac mae gwaith pellach yn mynd rhagddo i wella’r ffordd mae’r Cyngor 

yn defnyddio data. 
 

Gadawodd y Deyrnas Unedig yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr 2020 a dechreuodd ar gyfnod pontio tan 31 Rhagfyr 2020, pan wnaeth 
perthynas y Deyrnas Unedig aros fwy neu lai aros fel yr oedd. 
 
Mae lefel o ansicrwydd yn dal i fod am beth fydd goblygiadau llawn gadael yr Undeb Ewropeaidd i awdurdodau lleol Cymru. Mae’r ansicrwydd hwn, 
ynghyd ag effaith parhaus y pandemig COVID-19, wedi effeithio ar gwmpas y gweithgaredd paratoi a modelu y gellir ei wneud ar lefel awdurdod lleol. 
 
Mae’r Grŵp Cynllunio Creiddiol wedi parhau i gwrdd yn ystod y pandemig i hwyluso paratoadau posibl yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r Grŵp yn 
derbyn gwybodaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru am y darlun cenedlaethol, yn ogystal â gwybodaeth gan y 
Swyddfa Gartref yn ymwneud â Chynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd. Caiff Blaenau Gwent hefyd ei chynrychioli 
ar rwydwaith Cydlynwyr Brexit Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

 
Cyflwynodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gynnig i Gronfa Bontio’r UE Llywodraeth Cymru ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru i 
dderbyn cyllid o £45,000 yn ystod 2019/20 a 2020/21 tuag at gymorth capasiti corfforaethol ar gyfer gwaith gydag adnoddau ar baratoi ar gyfer 
ac ymateb i adael yr Undeb Ewropeaidd. Derbyniodd Cyngor y cyllid hwn i gefnogi gwaith cynllunio corfforaethol Brexit. Disgwylir penderfyniad 
gan Lywodraeth Cymru am p’un ai a fydd cyllid ar gyfer awdurdodau lleol yn parhau yn 2021/22, gyda sylwadau’n cael eu gwneud am 
bwysigrwydd cyllid ar gyfer cynghorau ymateb i effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd. Bydd monitro’r effaith lleol a gwneud gwaith i gynyddu 
cyfleoedd i’r eithaf a lliniaru unrhyw risgiau o’r Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn helpu i greu awdurdod lleol mwy cydnerth ac 
sydd wedi paratoi’n well ar gyfer y cyhoedd. 
 
Mae’r polisi Gweithio Hyblyg wedi alinio gyda model gweithredu a threfniadau gweithio newydd y Cyngor, a gymeradwywyd ar 25 Mawrth 2021. 

 
Bydd y Polisi yn mynd ati i gyflwyno model newydd o weithio ar draws y Cyngor, gan ymgorffori arferion gweithio modern, ceisio gwella profiad 
gwaith cyflogeion, cynyddu perfformiad a chynhyrchiant i’r eithaf a sicrhai’r gwerth mwyaf i’r sefydliad, yn nhermau gwella darpariaeth 
gwasanaeth, yn ogystal â gwireddu enillion ariannol. 
 
Mae’r Polisi Gweithio Ystwyth yn alluogydd allweddol wrth gyflenwi model gwaith y dyfodol. Mae hefyd yn cysylltu gyda gweledigaeth y Cyngor ar 
gyfer datblygu cynaliadwy yn cynnwys twf economaidd cynaliadwy, datgarboneiddio a iechyd a llesiant staff a’r gymuned. 
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Mae’r polisi yn gosod yn glir beth yw’r cyfrifoldebau corfforaethol, rheolwyr a gweithwyr cyflogedig ac mae’n cynnwys: 

 Dynodi rolau yn un o dri arddull gwaith a ddiffiniwyd fel: Gweithio Gartref, Gweithio Ystwyth, Gweithiwr Gwasanaeth/Cymunedol; 
 Cynnig taliadau i gefnogi gweithio gartref ar gyfer gweithwyr gartref (£26 y mis di-dreth) a gweithwyr ystwyth (£12 y mis di dreth); 
 Rhoi manylion yr offer safonol y bydd y Cyngor yn eu darparu i weithwyr cartref/ystwyth. Gall addasiadau rhesymol fod angen offer 

ychwanegol. 
 Canolbwyntio ar iechyd, diogelwch a llesiant yn cynnwys cyfrifoldebau cyflogeion/cyflogwr; 
 Amlinellu gofynion diogelu data, diogelwch a chyfrinachedd; ac 
 Arddangos ymrwymiad i gyfle cyfartal/addasiadau rhesymol a thrin staff mewn ffordd deg, cyfartal a chyson i gydymffurfio gyda gofynion 

Deddf Cydraddoldeb 2010. 
 

Bydd y polisi yn gwella llesiant, ymgysylltiad a pherfformiad cyflogeion, cynorthwyo recriwtio a chadw cyflogeion a gostwng absenoldeb. 
 

Cynhaliwyd arolwg staff yn 2020 i ystyried effeithiau COVID-19 a gweithio o bell yn ogystal ag ystyriaethau ar gyfer gweithio’r dyfodol. 
Mae dadansoddiad o’r arolwg yn dangos fod mwyafrif o staff yn: 

 ystyried bod eu cynhyrchiant yr un fath neu well ers iddynt fod yn gweithio gartref; 
 teimlo eu bod yn cael cefnogaeth briodol; 
 teimlo fod ganddynt gydbwysedd gwaith/bywyd da; ac yn 
 ystyried bod eu llesiant yn weddol, da neu da iawn. 

 
Cyflwynwyd y Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) mewn ymateb i olrhain COVID-19 er mwyn gwella goruchwyliaeth iechyd yn y 
gymuned, olrhain cysylltiadau yn effeithlon a helaeth a chefnogi pobl i hunanynysu pan mae’n ofynnol iddynt wneud hynny. 
 
Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth ar gyfer arwain Cymru allan o’r pandemig coronafeirws ym Mai 2020, yn seiliedig ar dri philer: 
 Y mesurau a thystiolaeth ar gyfer barnu lefelau haint presennol a’r gyfradd trosglwyddo ar gyfer coronafeirws yng Nghymru;
 Yr egwyddorion i archwilio mesurau arfaethedig i lacio’r cyfyngiadau presennol; a
 Gwella system goruchwyliaeth ac ymateb gofal iechyd i alluogi atal heintiad ac olrhain y feirws fel y caiff cyfyngiadau eu llacio.

 
Mae olrhain cysylltiadau yn dechrau gydag hunan-adrodd symptomau, a ddilynir gan brofi achosion a amheuir, olrhain cysylltiadau y rhai a 
gafodd brawf positif ac wedyn ddiogelu teuluoedd, cyfeillion a chymunedau drwy hunanynysu. 
 
Mae gan Gymru system iechyd cyhoeddus gadarn a gaiff ei chyflwyno gan fyrddau iechyd lleol. Gan fod gan awdurdodau lleol arbenigedd 
sylweddol mewn olrhain cysylltiadau, yn wahanol i Loegr caiff y gwasanaethau TTP eu rhedeg o’r tu mewn i awdurdodau lleol. 
 
Mae Gwasanaeth TTP Blaenau Gwent yn ddull gweithredu rhanbarthol gyda phedwar awdurdod lleol arall ar drws Gwent (Caerffili, Casnewydd, 
Sir Fynwy a Thorfaen), i gyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r 
gwasanaeth TTP yn gweithredu 7 diwrnod yr wythnos, 8am i 8pm, yn cynnwys ar wyliau banc ac yn delio gyda: 

 Achosion newydd ar gyfer olrhain, lle dynodwyd cysylltiadau, 
 Mae Cynghorwyr yn cysylltu â chysylltiadau achosion positif sy’n cynnal gwiriad dyddiol yn ystod y cyfnod ynysu. Bydd y Cynghorwyr yn 
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cadw golwg am symptomau, rhoi cyngor am hunanynysu gan wneud yn siŵr y gwneir hyn drwy gydol y cyfnod hynysu. Maent hefyd yn 
cysylltu gyda’r Timau Ymateb Ardal a’r Tîm Budd-daliadau ar gyfer y cynllun taliadau hunanynysu; 

 Ôl-olrhain achosion; 
 Ymwneud yn helaeth ag olrhain amrywiolion; a 
 Phrofion Llif Unochrog. 

 
Mewn ymateb i’r pandemig, mae’r Cyngor wedi rhoi trefniadau ar waith i gefnogi’r mwyaf bregus o fewn y gymuned a’r rhai ar y rhestr warchod 
drwy sefydlu Timau Ymateb Ardal. Sefydlwyd y timau ar drws y fwrdeistref a roedd y cymorth yn cynnwys casglu meddyginiaeth a siopa ar 
gyfer rhai nad oedd ag unrhyw gymorth arall a hefyd gyfeirio at asiantaethau eraill. Cafodd staff ar draws y Cyngor eu hadleoli i’r Timau Ardal 
gyda gweithgaredd yn cael ei fonitro i sicrhau fod y ddarpariaeth yn ateb y galw. 
 
Drwy’r gwersi diweddar o COVID-19, mae’r Cyngor wedi mynd ati i sefydlu Hybiau Cymunedol. Bydd y rhain yn gweithredu o lyfrgelloedd i 
greu gwasanaethau mwy hygyrch i’r cyhoedd yn cynnwys budd-daliadau, treth gyngor a gwasanaethau cymunedol. Bydd yr Hybiau yn darparu 
gwasanaethau mewn ffordd newydd a modern. 
 
Penderfynwyd ar ddechrau’r pandemig a’r cyfnod clo cenedlaethol, ynghyd ag awdurdodau lleol erial, i ohirio’r rhestr lawn o Gyfarfodydd 
Cyngor ffurfiol ddiwedd mis Mawrth 2020. Rhoddodd Blaenau Gwent drefniadau ar waith i gynnal y CCB yn rhithiol ar 2 Ebrill, un o’r cyntaf yng 
Nghymru i wneud hynny. Gwnaed trefniadau hefyd i’r Pwyllgor Gweithredol y Pwyllgor Cynllunio a’r Cyngor Llawn i gwrdd yn rhithiol cyn 
gwyliau’r haf. Ail-sefydlwyd y cylch pwyllgorau llawn o fis Medi 2020. 
 
Rhoddwyd trefniadau ar waith ar ddechrau’r pandemig i roi gliniaduron i bob aelod i sicrhau y gallent ddal i gymryd rhan mewn cyfarfodydd a 
chysylltu gydag etholwyr a’i gilydd. Ymatebodd Aelodau Etholedig i’r angen i symud i weithio mwy ystwyth, a gwnaethant hynny yn gyflym. 
Mae’n anochel y bu rhai problemau dechreuol yn ystod y camau cyflwyno. Cynhaliwyd nifer o weithgareddau i gefnogi Aelodau i symud i weithio 
mwy ystwyth, yn cynnwys: 

 Cyrchu, dosbarthu a gosod gliniaduron ar gyfer pob aelod; 
 Y Cyngor yn gweithredu Microsoft Teams; 
 Canllawiau penodol ar sut i osod gliniaduron i alluogi defnyddio Microsoft Teams; 
 Cynnal sesiwn brawf cyn cyfarfod ffurfiol y Pwyllgor Cynllunio oedd yn gynllun peilot ar gyfer defnyddio Teams; 
 Cynnal cyfarfod i Gadeiryddion ac Is-gadeiryddion Pwyllgorau Craffu gyda ‘sut i redeg cyfarfod rhithiol’ ar yr agenda; 
 Canllawiau a chymorth penodol ar ddefnyddio e-bost, rheoli dyddiadur a chyrchu dogfennau; 
 Cynigion ar gyfer ‘cyfeillio’ gyda swyddogion y Tîm Gwasanaethau Democrataidd i gefnogi aelodau a deimlai y byddai gwerth yn hyn; 
 Cefnogaeth barhaus i wirio gydag aelodau ar unrhyw broblemau yr oeddent yn eu cael wrth ymuno â chyfarfodydd pwyllgorau; a 
 Chanllawiau penodol ar ddefnyddio Teams mewn amgylchedd pwyllgor. 

 
Fel rhan o fodel gweithredu a threfniadau gweithio newydd y Cyngor, caiff Hyb Democrataidd y Cyngor ei symud o’r Ganolfan Ddinesig 
i’r Swyddfeydd Cyffredinol yng Nglynebwy. Roedd angen symud Siambr y Cyngor fel rhan o hyn. Rhoddodd hyn gyfle i’r Cyngor ystyried gwersi o 
COVID 19 a hefyd i baratoi ar gyfer anghenion deddfwriaethol y byddai eu hangen fel rhan o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021, megis mynediad o bell, cyfarfodydd hybrid a recordio cyfarfodydd. 
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Mae’r Cyngor wedi prynu system cynrychiolydd newydd sy’n cefnogi mynediad o bell sy’n galluogi aelodau, swyddogion, y wasg a’r cyhoedd i 
arsylwi o bell ar gyfarfod neu fynychu’n ffisegol. Bwriad galluogi mynediad o bell yw cefnogi cydbwysedd gwaith/bywyd a diogelu llesiant. Dylai’r 
trefniadau hefyd gefnogi aelodau sydd mewn gwaith a’r rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant neu ofalu, gan roi trefniant democrataidd mwy amrywiol. 

 
Datblygu Cynaliadwy 

 
Hirdymor Bwriedir i’r penderfyniadau a wneir fel rhan o raglen Pontio’r Bwlch i gefnogi cydnerthedd ariannol hirdymor y Cyngor ac i 

ddylanwadu ar ddyluniad gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.  
Atal Cynlluniwyd y strategaeth Fasnachol i gefnogi anghenion y Cyngor yn awr ac yn y dyfodol. Fe’i cynlluniwyd i fagu 

cydnerthedd ariannol ac i atal yr angen i geisio toriadau gwasanaeth. 
Integreiddio Mae’r strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn cymryd ymagwedd cyngor cyfan. Mae’n hyrwyddo tryloywder ar draws y 

sefydliad, gan adeiladu arfer gorau tu allan i seilos cyfarwyddiaethau ac yn hyrwyddo cynyddu a rhannu sgiliau a dysgu i’r 
eithaf. 

Cydweithio Cymerwyd dull partneriaeth effeithlon i gefnogi ein gilydd drwy gydol y pandemig, gan sicrhau fod y gwasanaethau a 
gynhaliwyd yn cael cefnogaeth ac adnoddau priodol. Roedd y partneriaid yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Hamdden, Tai a’r 
sector gwirfoddol. 

Ymgyfraniad Pan ddaeth y Cyngor â’i system CCTV yn ôl yn fewnol, bu ymgyfraniad ac ymgynghoriad helaeth gyda Heddlu Gwent oedd 
hefyd yn cynrychioli sylwadau masnachwyr canol trefi.  

 
Dangosyddion Perfformiad – Oherwydd adolygiad a gynhaliwyd ar y Cynllun Corfforaethol yn 2020, darperir y dangosyddion cenedlaethol i gefnogi 
gweithredu’r amcan. 

 
Dangosydd Perfformiad All-dro 

19/20 
All-dro 
20/21 

Tuedd 
Perfformiad 
Chwarterol 

Nifer o ddyddiau gwaith/shifftiau fesul gweithiwr cyflogedig cyfwerth ag amser llawn (FTE) yr 
awdurdod lleol a gollwyd oherwydd absenoldeb salwch yn ystod y flwyddyn.  13.9 11.6 
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Astudiaethau Achos 
 

Tîm Ardal – Yn ystod pandemig COVID 19, lle cynghorwyd llawer o bobl bregus i warchod a hunanynysu, cafodd Mrs X ei chyfeirio gan y banc 
bwyd i’r Tîm Ardal. Gwnaed yr atgyfeiriad hwn gan fod Mrs X yn cysylltu’n ddi-baid â’r banc bwyd i ofyn am fwyd ond hefyd yn eu ffonio i fynd â’r 
bwyd nad oedd ei eisiau/angen yn ôl. Gan nad oedd gan Mrs X rwydwaith cefnogaeth drwy ffrindiau neu deulu, awgrymwyd y gallai Mrs X gael 
budd o system cyfaill neu gymydog da. Gwnaed atgyfeiriad i Cymru Creations ar gyfer cymorth siopa rheolaidd a hefyd i Cyngor Ar Bopeth ar 
gyfer gwiriad budd-daliadau, i sicrhau fod Mrs X yn derbyn yr holl fudd-daliadau y mae ganddi hawl iddynt. 

 
Profi, Olrhain, Diogelu – Dynodwyd teulu fel cysylltiadau rhywun a gafodd brawf positif ar gyfer COVID-19 ac y dywedwyd wrthynt i hunanynysu 
am 10 diwrnod. Cysylltodd y gwasanaeth â’r teulu i weld pa gefnogaeth oedd ei hangen. Teimlid y gallent ymdopi gyda siopa bwyd ond y byddai 
angen cefnogaeth i fynd â’r ci am dro. Gan ddefnyddio’r rhestr o wirfoddolwyr lleol, a baratowyd gan aelodau staff Blaenau Gwent o bobl a 
gynigiodd eu gwasanaethau i gefnogi pobl ar y rhestr warchod neu oedd yn hunanynysu, cafodd rhywun ei glustnodi i gefnogi’r teulu  a mynd â’r 
ci am dro.   

 
Hybiau Cymunedol – Daeth cwsmer i’r Hyb Cymunedol gyda’i theulu oedd wedi symud o Hong Kong yn ddiweddar ac wedi prynu fflat a busnes yn yr 
ardal. Roedd ganddynt nifer o ymholiadau y gallodd y tîm roi cymorth uniongyrchol gyda nhw yn cynnwys: 

 
 helpu i newid y rhwymedigaeth ar eu hardrethi fflat a busnes – gallodd y gwasanaeth wneud atgyfeiriad i’r system Treth Gyngor fel y gellid newid y 

rhwymedigaeth yn uniongyrchol.
 sut i gofrestru eu mab mewn ysgol leol – rhoddwyd y rhif ffôn ar gyfer derbyniadau ysgol yn ogystal â gwybodaeth am sut i gofrestru.
 sut i gofrestru am rif yswiriant gwladol – rhoddwyd gwybodaeth o wefan gov.uk oedd yn cynnwys dangos y ffurflen gais ar-lein i’r cwsmer.
 sut i gofrestru am rif GIG – hysbyswyd y cwsmer y gallent gofrestru gyda meddygfa deuluol leol a fyddai wedyn yn rhoi rhif GIG iddynt.

 
Roedd y teulu yn hapus iawn gyda’r gwasanaeth a roddwyd ac y cafodd eu holl ymholiadau eu hateb. 
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Astudiaethau Achos – Newid Hinsawdd 
 

Gwahoddwyd pobl ym Mlaenau Gwent i rannu eu sylwadau a’u datrysiadau ar gyfer mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn y cynulliad 
hinsawdd cyntaf i’w gynnal yng Nghymru i drafod newid hinsawdd. 

 
Cynhaliwyd Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent ar-lein yn ystod dau benwythnos ym mis Mawrth gan ddod â phreswylwyr ynghyd  
bob rhan o’r rhanbarth i drafod y cwestiwn “Beth ddylem ni wneud ym Mlaenau Gwent i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd 
mewn ffordd sy’n deg ac yn gwella safonau byw i bawb?” 

 
Cafodd 10,000 o aelwydydd ym Mlaenau Gwent wahoddiad ysgrifenedig i gofrestru eu 
diddordeb mewn cymryd rhan. O’r rhai a wnaeth gais, cafodd 50 o bobl wedyn eu dewis 
ar hap i gymryd rhan gyda chyfle i ddysgu am faterion hinsawdd sy’n wynebu eu 
cymuned a thrafod themâu tai, natur a thrafnidiaeth cyn cynnig a thrafod datrysiadau 
posibl. 

Dywedodd Michelle Morris, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent: 
 

“Mae newid hinsawdd yn broblem fyd-eang ac mae’n 
hollol hanfodol ein bod yn gweithredu nawr i ddiogelu ein 
hamgylchedd ar gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol ac 
rwy’n siŵr y bydd y Cynulliad Hinsawdd yn helpu pawb i 
ganolbwyntio ar hyn. Fel Cyngor rydym yn sylweddoli 
pwysigrwydd yr heriau ac wedi cymeradwyo Cynllun 
Datgarboneiddio newydd yn ddiweddar. Rydym eisoes yn 
cymryd nifer o gamau i ostwng ein heffaith carbon tebyg i 
wella effeithiolrwydd ynni ein hysgolion, ein hadeiladau 
cyhoeddus a’n goleuadau stryd a hefyd ostwng faint o 
wastraff a anfonir i domen lanw. Bydd y Cynllun hwn yn 
ein gweld yn cymryd dull gweithredu mwy strategol i 
sicrhau niwtraliaeth carbon a bydd yn ein helpu i 
flaenoriaethu gwaith mewn nifer o feysydd allweddol i’n 
gweithrediadau a all, gyda rhai newidiadau, wneud 
cyfraniad pwysig tuag at ein nod niwtral o ran carbon.” 
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Sut ydym yn cadw golwg ar yr hyn a wnawn 

Mae gweithredu egwyddor Datblygu Cynaliadwy a chyrraedd ein Hamcanion Llesiant yn golygu newid ein ffyrdd o weithio. Mae’r Cyngor 
wedi canolbwyntio ar saith maes corfforaethol allweddol fel rhan o weithredu’r Ddeddf. Islaw mae diweddariad ar y set greiddiol o 
weithgareddau sy’n gyffredin i lywodraethiant corfforaethol cyrff cyhoeddus, gan gydnabod fod yn dal fwy i’w wneud yn y meysydd hyn 
dros y blynyddoedd i ddod. 

 
Rheoli perfformiad – Mae gan y Cyngor fframwaith rheoli perfformiad sydd wedi sefydlu’n dda sy’n cefnogi holl agweddau cynllunio, darparu a 
gwella gwasanaethau. Fel rhan o hyn, defnyddiwyd Amcanion Llesiant y Cyngor, fel y’u dynodwyd yn y Cynllun Corfforaethol, i lunio pob cynllunio 
gwasanaeth ym mhob rhan o’r Cyngor. Datblygwyd ‘edau aur’ o’r Cynllun Corfforaethol i bob rhan o’r sefydliad. 
 
Fel rhan o’n trefniadau cynllunio busnes, cafodd cynnydd ar yr egwyddorion datblygu cynaliadwy eu cynnwys a rhoddir adroddiad ar bob 
Amcan Llesiant. 
 
Bob chwarter, mae’r Cyngor yn cynnwys gwybodaeth monitro perfformiad ar y Cynllun Corfforaethol fel rhan o’r Adroddiad Cyllid a 
Pherfformiad. Wrth ochr yr adroddiad hwn, mae nifer o adroddiadau perfformiad eraill yr adroddir arnynt yn fewnol a thrwy’r broses 
ddemocrataidd. 

 
Cynllunio ariannol – Mae’r Cyngor yn barhaus yn adolygu ei drefniadau rheoli a chynllunio ariannol i’w alluogi i ddangos yn effeithlon sut y 
defnyddiwn adnoddau i sicrhau canlyniadau hirdymor ar gyfer cenedlaethau heddiw a’r dyfodol. Mae hyn yn arbennig o anodd mewn sefyllfa o 
ddyraniadau adnoddau blynyddol gan Lywodraeth San Steffan. Fel canlyniad, bydd angen addasu i newidiadau parhaus yn ystod oes yr Amcanion 
hyn a’u hadolygu ymhellach yn unol â hynny. 
 
Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canol yn elfen allweddol o fewn fframwaith cynllunio strategol y Cyngor. Y fframwaith ariannol yma fydd yn 
cefnogi cadernid ariannol y Cyngor a sicrhau ei fod yn gweithredu mewn ffordd gynaliadwy. Mae’r Strategaeth hon yn dod ynghyd â’r holl 
ffactorau hysbys sy’n effeithio ar sefyllfa ariannol y Cyngor ac yn ffurfio’r sail ar gyfer gwneud penderfyniadau. Mae’n cynnwys rhagolwg dros y 
pum mlynedd nesaf i asesu’r gofynion gwariant sy’n debygol o wynebu’r Cyngor wrth gyflawni’r blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Corfforaethol 
ac yn amlygu’r gofyniad cyllid y bydd angen ei wneud i sicrhau y gall y Cyngor osod cyllideb gytbwys bob blwyddyn. 
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Rheolaeth Ariannol 
 

Cyllideb Refeniw 
 
Portffolio 

Cyllideb 
Newydd 
2020/21 

Darpar  
All-dro 

2020/21 

Amrywiad 
Ffafriol/ 

(Anffafriol) 

Gwasanaethau Corfforaethol & Rheolaeth 
Ariannol & Strategaeth 

16.730 15.408 1.322 

Gwasanaethau Cymdeithasol 45.352 44.231 1.121 

Addysg / Hamdden 62.128 61.765 0.363 

Economi 1.215 1.195 0.020 

Is-gyfanswm (1) 125.425 122.599 2.826 

Amgylchedd 25.532 25.644 (0.112) 

Cynllunio 1.118 1.170 (0.052) 

Trwyddedu 0.070 0.093 (0.023) 

Is-gyfanswm (2) 26.72 26.907 (0.187) 

Cyfanswm 152.145 149.506 2.639 
 
 
 
 

Cyllideb Gyfalaf 
 
Portffolio 

Cyllid 
2020/21 

Cyllid y 
Dyfodol 

Cyllideb 
yn y 
Flwyddyn 

Gwariant Amrywiad 
Ffafriol/ 

(Anffafriol) 
Gwasanaethau Corfforaethol 
a Strategaeth 

1,455306 
1,333,726 2020/21 

121,580 0 

Gwasanaethau Cymdeithasol 5,660,930 4,728,032 121,580 868,325 5,325 
Economi 19,863,349 12,020,218 873,650 7,843,131 0 
Addysg a Byw Egnïol 30,005,965 28,133,649 7,843,131 1,863,475 8,841 
Amgylchedd 8,819,944 5,161,384 1,872,316 3,624,612 33,948 
Seilwaith 3,710,982 929,843 6,658,560 2,668,503 112,636 
Pob Portffolio 971,335 343,020 2,781,139 628,315 0 
Cyfanswm Cyllid Cyfalaf 70,427,811 52,649,872 628,315 17,617,941 160,750 

Sefyllfa Ddarpariaethol Cyllideb 
Refeniw Gyfredol: 
Y sefyllfa ariannol gyffredinol ar draws 
pob portffolio ar 31 Mawrth 2021 yw 
amrywiad ffafriol o £2.639m (1.7% o 
gymharu â chyfanswm cyllideb refeniw o 
£152m. Mae’r ffigurau yn ddarpariaethol 
a chynhelir archwiliad allanol arnynt. 
Mae’r all-dro yn welliant sylweddol ar y 
sefyllfa ariannol a ragwelwyd ar ddiwedd 
mis Rhagfyr 2020, a oedd amser y 
rhagolwg yn amrywiad ffafriol o £0.6m. 

 
All-dro Darpariaethol Cyllideb 
Cyfalaf 2020/21 
Mae’r sefyllfa ariannol ddarpariaethol 
gyffredinol ar 31 Mawrth 2021 yn 
dangos tanwariant o £161k ar 
gyfanswm cyllideb cyfalaf yn y 
flwyddyn o £17.78m. Mae nifer o 
brosiectau seilwaith yn adrodd 
tanwariant ar ddiwedd y flwyddyn, 
roedd cyfanswm cost y gwaith yn is 
na’r grant a gymeradwywyd yn y 
flwyddyn a ddyrannwyd gan 
Lywodraeth Cymru, felly ni fedrwyd 
hawlio’r holl ddyraniad grant. Caiff 
cyllid blynyddoedd y dyfodol o £52m 
sy’n cynnwys grant allanol a 
gymeradwywyd a chyllid yr awdurdod 
ei hun eu cario ymlaen i flynyddoedd 
ariannol y dyfodol. Caiff cyllid Rhaglen 
Cyfalaf yr awdurdod ei gario ymlaen i 
flwyddyn ariannol 2021/2022 yn unol â 
gweithdrefnau llithro. 
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Rheoli risg – Datganiad Cennad Rheoli Risg y Cyngor yw ‘Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn defnyddio arferion gorau wrth 
ddynodi, gwerthuso a rheoli risgiau mewn ffordd effeithlon o ran cost i sicrhau y cânt eu dileu neu eu rheoli ar lefel dderbyniol’. 

 
Er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn diwallu gofynion rheoli risg Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wrth wella llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, mae ein dull rheoli risg yn sicrhau y caiff y risgiau a’r heriau hirdymor i ddarpariaeth gwasanaeth a 
hefyd i’n cymuned eu hystyried. 
 
Mae’r Cyngor yn credu fod rheoli risg yn elfen hanfodol i sicrhau y daw yn sefydliad perfformiad uchel. Rydym yn ymroddedig i sicrhau y caiff rheoli 
risg ei sefydlu ledled y Cyngor gan y bydd rheoli risgiau yn arwain at ddefnydd mwy effeithlon o adnoddau, gwelliannau uniongyrchol i wasanaethau, 
cwsmeriaid a rhanddeiliaid, yn ogystal â gwella llywodraethiant corfforaethol a pherfformiad. Fel rhan o’r trefniadau hyn, caiff y Gofrestr Risg 
Corfforaethol ei hadolygu’n chwarterol a’i hadrodd i Aelodau fel rhan o’r Adroddiad Cyllid a Pherfformiad. 

Caffaeliad – caiff gweithgareddau caffael eu hwyluso gan gydymffurfio gyda goblygiadau cyfreithiol presennol; a ddiffinnir yn bennaf o fewn 
Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 yn ogystal â Rheolau Gweithdrefnau Contractau mewnol y Cyngor. Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu 
Polisi Caffael Cymru 2012 (a ddiwygiwyd yn 2015) ac yn gweithredu’r egwyddorion hyn ar gyfer holl ofynion comisiynu a chaffael. I gefnogi 
gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yn cynnwys Buddion Cymunedol, ar ddechrau pob caffaeliad, mae 
swyddogion cleientiaid a chaffael yn penderfynu cwmpas prosiect ac yn ystyried cyfleoedd ar gyfer cynnwys y Ddeddf a Buddion Cymunedol. 

Cynllunio corfforaethol – mae’r Cyngor wedi alinio ei holl gynllunio yn llawn gyda’r Cynllun Corfforaethol sy’n cynnwys yr Amcanion Llesiant. 
Mae’r rhain yn ganolog i’r sefydliad ac mae cynllunio gwaith a strategaethau y dyfodol wedi alinio gyda’r meysydd hyn. Cafodd Egwyddorion 
Datblygu Cynaliadwy, Deddf yr Amgylchedd a Datgarboneiddio eu cynnwys o fewn y templed cynllunio busnes a ddefnyddiwyd ar draws pob 
maes gwasanaeth. Caiff y pump dull o weithio hefyd eu cynnwys o fewn y Templed Adroddiadau Corfforaethol, a gefnogir gan ganllawiau a 
gaiff eu hadolygu a’u rhannu yn gyfnodol. 

 
Gweithlu – Ddechrau’r haf fe wnaethom fanteisio ar y cyfle i oedi ac ystyried sut oedd y Cyngor wedi ymateb i’r cynnydd dechreuol yn y feirws. 
O hyn gwelsom fod staff ac Aelodau Etholedig wedi ymateb yn rhagorol i her gweithio o bell a bod y buddsoddiad a wnaed yn flaenorol mewn 
technoleg wedi rhoi’r Cyngor mewn sefyllfa dda. Mae’r sylweddoliad y gallwn redeg ein busnes a darparu gwasanaethau mewn ffordd wahanol 
iawn, bod yn fwy cydnaws gydag arferion gweithio modern a gostwng ein costau a’n heffaith ar yr amgylchedd wedi agor cyfleoedd newydd i ni 
wneud newid sylweddol nawr a pheidio dim ond dychwelyd i sut y gweithredem yn flaenorol. Dengys arolwg o staff a gynhaliwyd ddiwedd 2020 
fod staff wedi ymateb yn gadarnhaol i weithio gartref ac yn ystyried bod y Cyngor wedi trin y newid yn dda. Mae hyn yn dangos cefnogaeth gan 
staff i barhau i weithio mewn ffordd fwy ystwyth a hyblyg a’r effaith gadarnhaol a gafodd hyn ar gynhyrchiant a gostyngiad mewn absenoldeb 
staff oherwydd salwch. 
 
Ar 25 Mawrth 2021 cymeradwyodd y Cyngor fodel gweithredu a threfniant gwaith newydd yn cynnwys arferion gweithio modern i 
gyfoethogi profiad gwaith cyflogeion, cynyddu perfformiad a chynhyrchiant i’r eithaf a sicrhau’r gwerth mwyaf i’r sefydliad, yn nhermau 
gwella darpariaeth gwasanaeth yn ogystal â sicrhau buddion ariannol. Mae’r Polisi Gweithio Ystwyth yn alluogydd allweddol wrth gyflwyno 
model gwaith y dyfodol. Mae hefyd yn cysylltu gyda gweledigaeth y Cyngor ar gyfer datblygu cynaliadwy yn cynnwys twf economaidd 
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cynaliadwy, datgarboneiddio a iechyd a llesiant staff a’r gymuned. 
 

Asedau – Oherwydd y pandemig ac yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, lle’n bosibl bu staff yn gweithio gartref er mwyn atal trosglwyddo’r feirws 
yn y gweithle a’r gymuned. Roedd hyn yn golygu y bu staff swyddfa ac Aelodau Etholedig yn gweithio o bell ers mis Mawrth 2020, gan symud tuag 
at lwyfannau digidol gyda swyddfeydd ar gau a staff ond yn mynd i swyddfeydd pan oedd hynny’n angenrheidiol. 
 
Mae’n uchelgais gan Lywodraeth Cymru i 30% o’r gweithlu weithio gartref neu o bell, gyda’r weledigaeth o ostwng y niferoedd sy’n teithio i’r gwaith 
a chadw mwy o bobl yn gweithio yn eu cymunedau lleol. Mae gan y Cyngor gyfle, yn awr, i fod ar flaen y gad wrth arwain yr uchelgais genedlaethol 
hon drwy wneud newid sylweddol i sut y gweithiwn, sut y darparwn wasanaethau a gwella mynediad i fusnesau a gwasanaethau’r Cyngor ar gyfer 
ein preswylwyr. 
 
Ym mis Hydref 2020 cymeradwyodd y Cyngor fodel gweithredu a threfniadau gweithio newydd ar gyfer y Cyngor i symud hyn ymlaen. Roedd hyn 
yn cynnwys: 
 Datblygu safle democrataidd yn y Swyddfeydd Cyffredinol;
 Datblygu hybiau cymunedol yng nghanol trefi; a
 Gadael a dymchwel y Ganolfan Ddinesig.

 
Ers y penderfyniad, mae’r Gweithgor Aelodau ynghyd â swyddogion a chynrychiolwyr undebau llafur wedi gweithio i ddatblygu model ar gyfer 
y trefniadau gweithio newydd, yn seiliedig ar weithio ystwyth, fydd yn galluogi’r sefydliad i weithredu allan o’r swyddfeydd sy’n dal i fod 
ganddo yn Llys Einion, ViTCC, y Swyddfeydd Cyffredinol ac adeiladau eraill priodol y Cyngor. 
 
Mae’r dull gweithredu hwn yn cefnogi cyflawni blaenoriaeth Cynllun Corfforaethol y Cyngor i fod yn sefydliad effeithiol ac i weithredu yn 
defnyddio arferion gweithio modern mewn ffordd sy’n cefnogi ein gweithlu, darparu gwasanaethau effeithlon a gwella mynediad i fusnes y 
Cyngor ar gyfer ein preswylwyr. Mae hefyd yn cefnogi’r flaenoriaeth i adfywio’r safle yng Nglynebwy gan agor y cyfleoedd ar gyfer 
buddsoddiad mewn cartrefi newydd a chyfleusterau cymunedol yng nghanol y gymuned.  Bydd parhau gweithio gartref hefyd yn cefnogi 
cyflawni uchelgais y Cyngor, fel a nodir yn y Cynllun Datgarboneiddio, i ostwng ein allyriadau carbon i bwynt lle mae ein heffaith yn carbon 
sero-net. 
 
Yn olaf, mae hyn hefyd yn cefnogi cyflawni rhaglen Pontio’r Bwlch, sy’n anelu i ostwng cost ein stad eiddo corfforaethol drwy broses o 
resymoli a chyflwyno gweithleoedd mwy modern ac effeithiol. 
 
  
Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
Mae’r Cyngor yn ymroddedig i weithredu Deddf Cydraddoldeb 2010 a chaiff hyn ei ddangos gan Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020/24 Cyngor 
Blaenau Gwent. Datblygwyd y Cynllun yn defnyddio ymchwil ac ymgysylltu yn ogystal â datblygu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Aelodau. Mae’r 
cynllun yn cynnwys Amcanion Cydraddoldeb y Cyngor: 

 
 Byddwn yn sefydliad sy’n sicrhau tegwch a chydraddoldeb ym mhopeth a wnawn; 
 Byddwn yn gyflogwr cyfle cyfartal gyda gweithlu sy’n gwerthfawrogi cydraddoldeb ac amrywiaeth; 
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 Byddwn yn cefnogi plant a phobl ifanc, yn arbennig y rhai gyda nodweddion gwarchodedig. i gyflawni eu huchelgais dysgu; 
 Byddwn yn hyrwyddo a chefnogi cymunedau diogel, cyfeillgar a chydlynol; 
 Byddwn yn sicrhau fod ymgyfraniad ystyrlon gyda phobl sydd â nodweddion gwarchodedig a rhanddeiliaid allweddol sy’n cynrychioli eu 

buddiannau; a 
 Byddwn yn ymdrechu i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a achosir gan dlodi ar gyfer pobl sydd â nodweddion gwarchodedig. 

 
Mae’r cynllun a dogfennau cefnogi ar gael yn http://cc-mgov-01/ieListDocuments.aspx?CId=1134&MId=2172&Ver=4&LLL=0 

 
Datgarboneiddio 
Mae’r Cyngor yn cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i sector cyhoeddus Cymru fod yn niwtral o ran carbon erbyn 2030. Er mwyn ymateb i 
hyn, mae’r Cyngor wedi datblygu Cynllun Datgarboneiddio 2020 i 2030 gyda’r uchelgais o ddod yn niwtral o ran carbon erbyn 2030. Mae’r 
cynllun yn nodi sut y bwriadwn gyflawni’r uchelgais hwn dros y deng mlynedd nesaf. Wrth ochr y cynllun hwn, sefydlwyd Bwrdd Rheoli Rhaglen 
Datgarboneiddio gyda chyfrifoldeb am oruchwylio gweithredu’r cynllun yn cynnwys: cydlynu, rheoli perfformiad, cyfathrebu, a chyflawni. 
 
Ar dudalen 44 mae astudiaeth achos yn sôn am Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent, y Cynulliad Hinsawdd cyntaf yng Nghymru. Ym mis Mawrth 
2021 daeth ynghyd â 50 o bobl o ardal Blaenau Gwent i drafod y cwestiwn: Beth ddylem ni ei wneud ym Mlaenau Gwent i fynd i’r afael â’r 
argyfwng hinsawdd mewn ffordd sy’n deg c yn gwella safonau byw i bawb? 

Adroddiad Blynyddol ar y Gymraeg 
Mae Adroddiad Blynyddol 2019/20 ar y Gymraeg yn nodi’r uchafbwyntiau a’r darnau allweddol o waith sy’n dangos sut yr ydym ni, fel cyngor, wedi 
gweithio i ddiwallu’r gofynion â nodwyd yn Hysbysiad Cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg a gyhoeddwyd ym mis Medi 2015. 
 
Mae Safon 145 yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent baratoi strategaeth yn manylu sut y bydd yn hyrwyddo a 
hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg dros y pum mlynedd nesaf. Caiff nodau strategaeth Blaenau Gwent ar y Gymraeg eu cysylltu â gweledigaeth 
Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Er mwyn cyrraedd targed o gynnydd o 44% yn nifer y 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, byddai angen i ni greu 2,324 o siaradwyr Cymraeg ychwanegol o gymharu â llinell sylfaen Blaenau Gwent yng 
Nghyfrifiad 2011 o 5,284. Felly, mae hyn yn cynrychioli cynnydd blynyddol o 70 o siaradwyr Cymraeg ychwanegol, h.y. 3% o’r ffigur targed o 
2,324 ychwanegol ym Mlaenau Gwent dros y 33 blynedd nesaf. 

 
Mae’r Cyngor wedi dynodi y tair amcan dilynol ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg: 
 Hyrwyddo ac annog defnyddio’r Gymraeg o fewn teuluoedd a’r gymuned;
 Cynyddu darpariaeth addysg Gymraeg a gweithgareddau anffurfiol Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o 

werth yr iaith; a
 Chynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg 2017-22.

 
Cafodd y Cyngor ymweliad monitro perfformiad gan Swyddfa’r Comisiynydd Iaith ar 30 Tachwedd 2019. Roedd y cyfarfod yn gadarnhaol iawn 
gyda thrafodaethau’n cynnwys y meysydd dilynol o ddiddordeb: 
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 Canfyddiadau gwaith monitro 2018-19 yng nghyswllt y sefydliad;
 Adroddiad sicrwydd 2018-19 y Comisiynydd Iaith sy’n annog sefydliadau i gael trefniadau mewnol cadarn i sicrhau cydymffurfiaeth, 

cynyddu capasiti’r gweithlu i wella darpariaeth, ac ysgogi pobl i ddefnyddio’r Gymraeg wrth gyrchu gwasanaethau;
 Trefniadau manwl i sicrhau cydymffurfiaeth;
 Cynyddu capasiti’r gweithlu;
 Ysgogi pobl i ddefnyddio gwasanaethau yn Gymraeg;
 Cynyddu defnydd a nifer siaradwyr Cymraeg; a
 Materion gweithredol.

 
Aelodau Etholedig 
Drwy gydol 2020/21 mae aelodau wedi cymryd rhan mewn nifer o sesiynau addysgu a dysgu fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Aelodau, sydd wedi 
cysylltu gyda’r blaenoriaethau yng nghynllun Corfforaethol y Cyngor a Blaenraglenni Gwaith Pwyllgorau. Mae pob Deiliad Cyflog Uwch hefyd wedi 
cael Adolygiad Datblygu Personol a gafodd ei hwyluso’n allanol. Datblygwyd cynllun gweithredu personol o bob un o’r sesiynau hyn i’w weithredu 
drwy gydol y flwyddyn i ddod. 

 
Rheoleiddio Mewnol ac Allanol 
Caiff y Cyngor ei fonitro gan nifer o gyrff rheoleiddio, y prif rai yw: 
 Archwilio Cymru;
 Arolygiaeth Gofal Cymru; ac
 Estyn.

 
Mae’r Cyngor yn monitro pob cynnig ar gyfer gwella a gaiff gan archwilwyr mewnol ac allanol yn chwarterol drwy’r Adroddiad Cyllid a 
Pherfformiad. Caiff pob un o’r cynigion ei fonitro drwy’r cynllun busnes perthnasol. Cynhelir adolygiad o’r cynigion agored yn gyfnodol a’u 
cyflwyno i’r Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol i ystyried pa gynigion all gau gan iddynt gael eu cwblhau neu wedi symud i fusnes fel arfer. 
 
Ar 31 Mawrth 2021 roedd 19 adroddiad archwilio’ ‘byw’, gyda: 
 7 adroddiad yn dal i fod ar y camau dechreuol, naill ai newydd gael ei derbyn neu ar fin mynd drwy’r broses ddemocrataidd; a
 12 adroddiad yn cael eu monitro drwy gynlluniau busnes, yn gyfanswm o 62 cynnig ar gyfer gwella yn cael eu gweithredu.

 
Mae’r adroddiadau a dderbyniwyd yn ystod 2020/21 yn cynnwys: 

 
Adroddiadau Lleol - 
 Archwiliad Archwilio Cymru o Gynllun Gwella 2020-21 Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 Adolygiad Dilynol Archwilio Cymru ar Gefnogi Cydnerthedd Ariannol
 Adolygiad Perfformiad Awdurdodau Lleol Arolygiaeth Gofal Cymru.

 
Adroddiadau cenedlaethol Archwilio Cymru – 
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 WCCIS
 Profi, Olrhain a Diogelu
 Ymateb Argyfwng
 Masnacheiddio
 Cydnerthedd Seibr

 
Er mwyn gweithredu’r cynigion o fewn yr adroddiadau terfynol hyn, mae’r cynlluniau busnes perthnasol yn cynnwys gweithgaredd a ddylai drin 
y meysydd ar gyfer gwella a ddynodwyd gan yr Archwilydd. 

 
Datganiad Llesiant 
Fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) mae’n ddyletswydd ar bob corff cyhoeddus, dan adran 7 y ddeddfwriaeth, i 
gyhoeddi Datganiad Llesiant ar yr un pryd ag y cyhoeddant eu Hamcanion Llesiant. Fel rhan o’r adolygiad o’r Cynllun Corfforaethol ym mis 
Gorffennaf 2020, cafodd pob Amcan Llesiant ei ysgrifennu i gyfrannu at y nodau llesiant a chydymffurfio â’r gofynion a amlinellwyd gan yr 
egwyddorion Datblygu Cynaliadwy. Caiff y ddau hefyd eu cyflawni hefyd drwy broses cynllunio busnes y Cyngor. Mae Asesiad Perfformiad 
2020/21 yn rhoi manylion gweithgaredd y Cyngor wrth gyflawni’r Amcanion Llesiant. 

 
Llywodraethiant y Cyngor 
Fel rhan o’n trefniadau llywodraethiant parhaus, rydym yn monitro gweithredu’r Cynllun Corfforaethol a’r Amcanion Llesiant gan ddefnyddio 
fframwaith rheoli perfformiad a strwythurwyd yn dda sy’n cynnwys cynllunio busnes, adroddiadau a hunanarfarnu. Mae’r Cyngor yn gweithredu 
un system rheoli perfformiad sy’n cynnwys mwyafrif cynllunio’r Cyngor ac sy’n cadw gwybodaeth mewn un lle er mwyn osgoi dyblygu. 
 
Dylai popeth a wnawn gyfrannu at flaenoriaethau’r Cyngor (yr ‘edau aur’) fel y caiff ein holl ymdrechion ac adnoddau eu cysylltu i gyflawni’r 
Cynllun Corfforaethol. Caiff fframwaith cynllunio busnes y Cyngor ei alinio’n strategol o’r Cynllun Corfforaethol ledled y sefydliad fel y gall yr 
holl staff ddeall eu cyfraniad at ei weithredu. 
 
Y gofyniad corfforaethol yw i bob cynllun busnes gael ei ddiweddaru o leiaf unwaith y chwarter. Caiff cyflawniadau, heriau, dangosyddion 
perfformiad a chynnydd ar unrhyw gynigion rheoleiddiol mewnol neu allanol ar gyfer gwella wedyn eu cynnwys o fewn ein Hadroddiad Cyllid a 
Pherfformiad a adroddir i’r Pwyllgorau  Craffu a’r Pwyllgor Gweithredol. 
 
Gwybodaeth Cyswllt 
Mae’r ddogfen hon ar gael yn electronig yn http://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/council/performance/ ac mae copi caled ar gael drwy wneud cais. 

 
Gwasanaethau Corfforaethol Tîm Perfformiad Corfforaethol 
E-bost: pps@blaenau-gwent.gov.uk 
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Rhoi Adborth 
Rydym yn croesawu unrhyw adborth a all fod gennych am Asesiad Perfformiad 2020/21 y Cyngor. Mae eich sylwadau yn bwysig i ni a rydym 
eisiau gwybod pa wybodaeth yr hoffech ei gweld a sut yr hoffech weld hynny’n caei ei adrodd. Cysylltwch â’r tîm ar y manylion uchod os 
gwelwch yn dda os hoffech roi adborth ar yr Asesiad, os credwch fod unrhyw wybodaeth y credwch y gellid ei hystyried ar gyfer ei chynnwys yn 
y dyfodol, neu os dymunwch gael y ddogfen hon mewn fformat gwahanol e.e. print bras, Braille, fersiwn sain ac yn y blaen. 

 
Fersiwn Gymraeg 
Yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg y Cyngor, bydd fersiwn Gymraeg o’r Cynllun Gwella ar gael ar wefan y Cyngor. 

 
Mae’r ddogfen hon yn gweithredu fel Datganiad Llesiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, a baratowyd dan adran 7 Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 a chanllawiau cysylltiedig a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 
 

Mae’r Asesiad Perfformiad hwn yn amlinellu cyfrifoldeb y Cyngor i gyhoeddi asesiad o’r perfformiad ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 fel y’i 
amlinellir yn adran 15 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. 
 
Mae’r Cyngor yn fodlon fod yr wybodaeth a roddir yn y cynllun hwn yn gywir yn seiliedig ar yr wybodaeth oedd ar gael adeg ei gyhoeddi. 

Cynhaliwyd sgrinio ar yr Asesiad ar yr Effaith ar Gydraddoldeb ar Asesiad Perfformiad 2020/21 y Cyngor. 


