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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 

chymunedau 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. 

 

Fel Cyngor wynebwn alw 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. 
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Y Cynghorydd Nigel Daniels, Arweinydd y Cyngor a Michelle Morris, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Crynhoi’r 

Flwyddyn 2019/20 

Mae Asesiad Perfformiad 2019/20 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 y gwaith cadarnhaol rydym yn dechrau ei wneud 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 ac mae mwy eto i’w 

wneud yn y blynyddoedd i ddod. 

 

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ddogfen strategol bwysig iawn i’r Cyngor sy’n nodi’n glir ein blaenoriaethau ar gyfer y pedair blynedd nesaf 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 Ymateb y Cyngor  

Ym mis Mawrth 2020 penderfynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig i osod cyfyngiadau symud ar y Deyrnas Unedig er mwyn ceisio atal 

lledaeniad pandemig COVID-19. Fel rhan o hyn, bu’n rhaid i’r Cyngor weithredu’n gyflym ac ystyried dulliau eraill o ddarparu gwasanaethau, 

gan sicrhau y cefnogwyd aelodau mwyaf bregus y gymdeithas. Fel rhan o’r adolygiad hwn, rhoddir briff ar y gweithgaredd nodedig a 

wnaethpwyd yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn ar gael ar dudalen 43. 
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Diben yr Adroddiad  

Diben yr adroddiad yw cyflwyno perfformiad y Cyngor ar ddiwedd cyfnod adrodd 2019/20. Mae hyn yn nodi’r gweithgareddau a mesurau 

allweddol a ddefnyddiwyd i fonitro perfformiad Cynllun Corfforaethol 2018/22 y Cyngor. 
 

Yn 2018, rhoddodd y Cyngor flaenoriaeth i bum maes i ganolbwyntio arnynt yn ystod y cyfnod 2018/22: 

 Gwasanaethau Cymdeithasol; 

 Addysg; 

 Cymunedau Craff yn amgylcheddol; 

 Datblygu Economaidd ac Adfywio; a 

 Cyngor Effeithlon.  

 

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. 

 

 

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.    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

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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Gwasanaethau Cymdeithasol 

 

Pam fod hyn yn bwysig  

Rydym eisiau annog a chefnogi pobl i ddewis ffordd iach o fyw i alluogi plant, pobl ifanc a theuluoedd i ffynnu. Dangosodd ymchwil y bydd 

pobl sy’n dangos ymddygiad iechyd cadarnhaol o’u geni ar hyd eu bywyd yn arwain at fwy o annibyniaeth a phobl yn rhydd o gyflyrau iechyd 

cymhleth yn nes ymlaen mewn bywyd a gostwng costau i’r gwasanaethau cyhoeddus. Gallai hyn yn ei dro ostwng y galw ar wasanaethau a 

sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn rhai ansawdd uchel, effeithiol ac ymatebol i anghenion pobl leol. 

 

Gyda llai o gyllid a galw cynyddol ar wasanaethau, ni all y Cyngor mwyach wneud popeth a wnaeth yn y gorffennol. Mae’n rhaid i ni 

ganolbwyntio ar y gweithredoedd hynny fydd yn cael yr effaith fwyaf. Mae diogelu’r oedolion a phlant mwyaf bregus yn ein cymunedau yn 

parhau i fod yn brif flaenoriaeth i’r Cyngor ynghyd â thrawsnewid uchelgais preswylwyr a gwerthfawrogi tegwch a chydraddoldeb ym mhopeth 

a wnawn. 

 

Drwyddi draw, nod yr Amcan hwn fydd cefnogi pobl fregus o bob oed i gynyddu, cynnal a chadw eu hannibyniaeth. 

 

Trosolwg 2019/20 

Bu cynnydd sylweddol drwy gydol 2019/20 mewn gweithredu blaenoriaethau Gwasanaethau Cymdeithasol ond sylweddolir fod gwaith pellach 

pellach i’w wneud i weithredu’r nodau ac amcanion yn llawn. Mae swyddogaeth Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau’n uchel ar 

agenda’r Cyngor. Mae’r Cyngor yn dymuno mynd i’r afael â’r meysydd o fudd hirdymor, gan sicrhau fod anghenion pobl o bob oed a 

chenedlaethau’r dyfodol yn ganolog wrth ddylunio a darparu gwasanaethau. Mae rhai meysydd allweddol o weithgaredd yn cynnwys: 

 

 Lluniwyd archwiliad achos mewnol yn 2019 ar thema ‘Llais y Plentyn’. Cafodd cyfanswm o 18 achos eu dewis ar hap a chafodd pob 

archwiliad achos ei gwblhau gan naill ai Reolwr Tîm a/neu Uwch Ymarferydd, a Swyddog Adolygu Annibynnol. 

 Mae’r Strategaeth Gostyngiad Diogel yn Nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal wedi dechrau dangos tystiolaeth am sut mae’n atal problemau sy’n 

wynebu plant a theuluoedd rhag cynyddu i bwynt lle mae angen i’r plant dderbyn gofal neu eu henwau yn mynd ar y gofrestr amddiffyn 

plant. Mae  gwaith y Tîm Cefnogi Newid yn dystiolaeth dda o hyn a gwerthusiad llawn, oedd yn cynnwys ymgynghoriad gyda phlant a 

theuluoedd, yn dangos fod y tîm yn gwneud gwahaniaeth go iawn i blant a theuluoedd Blaenau Gwent. 

 Mae’r tîm addysg Diogelu/Plant sy’n Derbyn Gofal yn datblygu fframwaith ar gyfer ysgolion cyfeillgar i blant sy’n derbyn gofal, fydd yn 

cynnwys canllawiau arfer da a dull hunanarfarnu ar gyfer ysgolion. Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen pan gytunwyd y dylai llais y plentyn 

helpu i lywio’r dogfennau hyn. 

 Cafodd gweithdrefn Camu Lawr ei gyfathrebu i’r holl staff ac mae’n gweithio’n dda, gan alluogi staff o Ofal Cymdeithasol Plant, 

Gwasanaethau Help Cynnar ac ystod o bartneriaid eraill i gefnogi ymyriad plentyn/teulu a chynllun wrth iddynt symud o fod angen 

cefnogaeth statudol, diogelu ac arbenigol i wasanaethau ac ymyriadau wedi eu targedu a ymyriadau cyffredinol. 

 Mae’r Gwasanaeth Cynhadledd Grŵp Teulu nawr wedi hen ennill ei blwyf. Mae gennym weithdrefn glir yn ei lle ac rydym yn targedu 

teuluoedd yn gynharach ar y pwynt o Gofrestru Amddiffyn Plentyn er mwyn i’r teulu estynedig gael eu cynnwys a chymryd rhan yng 

nghynlluniau’r plant cyn gynted ag sydd modd. 

 Lansiwyd canllawiau Diogelu Cymru-gyfan newydd ar gyfer plant ac oedolion ac mae’r ap ar gael i ymarferwyr. 
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 Dyrannwyd arian grant Cronfa Gofal Integredig i gefnogi plant sydd mewn risg o dderbyn gofal, mewn gofal neu sy’n cael eu mabwysiadu. 

Mae hyn yn cynnwys dull gweithredu rhanbarthol at wasanaeth Cynhadledd Grŵp Teulu; datblygu Tîm Gwarcheidiaeth Arbennig; 

ychwanegu’r Tîm Cefnogi Newid i adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud i atal plant rhag mynd i’r system gofal; a darparu 

gwasanaeth cyfryngu wedi’i anelu at bobl ifanc 14 oed ac uwch. 

 Cafodd Llwybr Iechyd Meddwl Plant Ifanc ei greu sy’n rhoi mynediad i deuluoedd bregus ar draws Blaenau Gwent. 

 Caiff yr holl ofynion amser cyfreithiol eu cyflawni a chaiff y cymorth a chyngor cyfreithiol ar gyfer plant ac oedolion bregus ei gyflawni mewn 

modd proffesiynol ac amserol. 

 Fel rhan o gynllun peilot rhaglen Trawsnewid Blynyddoedd Cynnar, cynhaliwyd ymgynghoriad gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol i 

ystyried y model presennol a deall beth sy’n bwysig iddynt. 

 Mae’r cynnig Gofal Plant bellach wedi ei ymestyn yn llawn a dechreuodd ymchwiliad ar pam nad oedd rhai rhieni yn defnyddio’r cynnig. 

 Mae’r gwaith o gefnogi teuluoedd gyda gofal plant ansawdd uchel, hyblyg a fforddiadwy yn parhau, gan gefnogi adfywiad economaidd, 

gostwng pwysau ar incwm teuluoedd a helpu rhieni i gymryd rhan mewn gwaith gan ostwng risg teulu o dlodi. Mae hefyd yn cefnogi llesiant 

plant drwy brofiadau plentyndod cadarnhaol a chyfoethog. 

 Cynhaliwyd asesiad digonolrwydd plant ar yr un pryd pan oeddem yn ymgynghori rhieni ar dlodi mislif. 

 Mae’r Gwasanaeth Mabwysiadu wedi cynhyrchu llawlyfr/canllaw Taith Bywyd ar gyfer gweithwyr cymdeithasol a sicrhau y caiff gwybodaeth 

amserol ac ansawdd da ei gynnwys i gefnogi’r plentyn. 

 Cafodd y Rhaglen Bwyd a Hwyl ei chyflwyno i’r ysgolion oedd yn cymryd rhan yn ystod yr haf, dan arweiniad staff ysgol gyda chefnogaeth 

gan y cyngor ar gyfer arlwyo a glanhau. Roedd y rhaglen yn seiliedig mewn ysgol ac yn darparu prydau bwyd, addysg ar fwyd a maeth a 

gweithgaredd corfforol i blant mewn amgylchedd cymdeithasol hwyliog. Cymerodd tua 160 o ddisgyblion a theuluoedd ran gyda’r ethos yn 

canoli ar weithgareddau yn ymwneud â ffitrwydd, bwyta’n iach a gwerthfawrogi’r amgylchedd. 

 Fel rhan o’r Grant Cyfleuster Cymunedol, bu darpariaeth integredig clwb ieuenctid yn ei le, gan ennyn diddordeb pobl ifanc mewn 

gweithgareddau sy’n gwella eu sgiliau bywyd, hyrwyddo dinasyddiaeth gadarnhaol, hyrwyddo manteision cadarnhaol bwyta’n iach a’u 

paratoi’n addas yng nghyswllt cymdeithasu/ehangu gorwelion. 

 Bydd Grant Ieuenctid Llywodraeth Cymru yn darparu £160,000 ychwanegol ar gyfer cymorth llesiant meddwl a digartrefedd. 

 Mae nifer yr atgyfeiriadau a gaiff eu rheoli gan Dîm IAA Gwasanaethau Oedolion yn parhau i gynyddu wrth i’r dull model derbyn barhau  

igael ei sefydlu. 

 Mae gwaith Cymunedau Trugarog a’r Rhwydwaith Llesiant Integredig yn parhau i esblygu gan gysylltu gofal seiliedig mewn lleoliad, atal ac 

egwyddorion llesiant. 

 Mae’r cynlluniau peilot IAA yn Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Aneurin Bevan yn parhau i weithio’n dda, gan gyfrannu at y nifer isel iawn o 

achosion oedi wrth drosglwyddo gofal a brofir gan breswylwyr Blaenau Gwent. 

 Datblygwyd dull ataliol o sgrinio atgyfeiriadau at systemau iechyd a gofal cymdeithasol drwy brosiect peilot Sgrinio Diogelu yn y tîm IAA. 

 Mae Gwasanaeth Ymgysylltu Meddygon Teulu yn parhau i gefnogi pob meddygfa deuluol. Cyrhaeddodd y gwasanaeth rownd derfynol 

gwobrau Iechyd a Gofal y South Wales Argus, ac, er na wnaethant ennill, mae’n gydnabyddiaeth o’r gwaith rhagorol sy’n mynd rhagddo. 

 Mae’r gwasanaeth Cymorth fel y bo’r Angen yn cynnig cymorth cysylltiedig â thai i bobl sydd mewn risg o fod yn ddigartref, ble a phan 

maent ei angen. 

 Mae gwaith partneriaeth yn parhau gyda’r Heddlu dan y rhaglen Gweithredu Cynnar Gyda’n Gilydd a’r arwyddion cynnar yw bod hyn yn 

cael effaith gadarnhaol ar brydlondeb cynnal y broses Amddiffyn Plant ac yn sicrhau y caiff gwybodaeth ei chasglu a’i hystyried wrth wneud 

pob penderfyniad. 
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 Rydym yn parhau i weithio gyda chydweithwyr ar draws Iechyd, Gofal Cymdeithasol a’r Trydydd Sector i hyrwyddo pwysigrwydd llesiant ac 

annibyniaeth personol. 

 Mae rhaglen llesiant SPACE yn gweithio gyda phartneriaid megis Iechyd, Addysg, yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf, y Gwasanaeth Troseddu 

Ieuenctid a darparwyr trydydd sector i sicrhau y caiff anghenion iechyd meddwl plant a phobl ifanc eu hasesu’n gynnar gyda’r asiantaeth 

gywir yn arwain ar ddarparu’r ymyriadau mwyaf addas. 

 Rydym wedi datblygu gwasanaeth rhyddhau o ysbyty (Adre’n Gyntaf) rhwng pum awdurdod lleol i gael ei ariannu gan y bwrdd iechyd ac 

yn edrych ar ehangu hyn ymhellach i rannau eraill o’r system Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

 Drwy weithio ar y cyd rhwng y pum awdurdod lleol yng Ngwent a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cyhoeddwyd strategaeth ranbarthol 

ar gomisiynu eiriolaeth oedolion a lansiwyd llinell gymorth eiriolaeth. Mae’r strategaeth comisiynu ‘Ein Gweledigaeth a Bwriadau ar gyfer 

Eiriolaeth Oedolion’ yn gosod cyfeiriad clir ar gyfer datblygu gwasanaethau eiriolaeth yn y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

 

Datblygu Cynaliadwy 

 

Hirdymor  Mae strategaeth gostwng nifer y plant sy’n derbyn gofal ddwy flynedd i mewn i’w gylch oes 3 blynedd. Mae 

gwerthusiad annibynnol yn mynd rhagddo fydd yn llunio strategaeth newydd 10 mlynedd ar ostwng nifer y plant 

sy’n derbyn gofal o 2020. 

Ataliaeth Mae’r Tîm IAA a’r Tîm Adnoddau Cymunedol  yn parhau i gydweithio i roi ‘drws blaen’ gwell i ddinasyddion 

Blaenau Gwent, gan ddefnyddio dull gweithredu derbyn at wasanaethau ataliol. 

Integreiddio Mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol yn bartneriaid allweddol yn rhaglen 

Gweithredu’n Gynnar Gyda’n Gilydd Gwent ac yn parhau i gydweithio i gryfhau trefniadau diogelu yn cynnwys 

sefydlu cynllun Operation Encompass sy’n rhoi hysbysiad cynnar i ysgolion cyn dechrau’r diwrnod ysgol am 

unrhyw blentyn sy’n destun neu’n dyst i ddigwyddiad o gamdriniaeth ddomestig a fynychwyd gan yr heddlu. 

Cydweithio Mae’r trefniadau ‘lletya’ a ddatblygwyd ynghyd â CBS Torfaen yng nghyswllt y cynnig gofal plant yn dangos 

cydweithio go iawn. Mae Tîm Gofal Plant a Chwarae Blynyddoedd Cynnar Blaenau Gwent hefyd wedi cynorthwyo 

Casnewydd, Bro Morgannwg a Chaerdydd i sefydlu eu prosiectau cynnig gofal plant. 

Ymgyfraniad Mae Bwrdd Rhianta Corfforaethol Blaenau Gwent yn cynnwys aelodau etholedig, swyddogion yr awdurdod lleol 

a chynrychiolwyr asiantaethau partner i sicrhau bod y cyngor, gorau posibl a diogelu gorau posibl i’n plant ar gael 

ar draws y 7 ardal. Caiff presenoldeb a chyfraniadau gan bob aelod o’r bwrdd eu monitro i sicrhau ymgyfraniad. 

 

Dangosyddion Perfformiad 

Mae’r Cyngor wedi dynodi nifer o fesurau perfformiad ar gyfer pob Amcan Llesiant i ddangos pa mor dda y caiff yr Amcanion Llesiant eu 

cyflawni. Cawsant eu rhannu gan ddangosyddion lleol a chenedlaethol. Lle’n bosibl, mae’r Cyngor wedi cymharu’r dangosyddion lleol gyda 

pherfformiad y llynedd. Caiff y dangosyddion cenedlaethol, a elwir y Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus, eu cyflwyno’n flynyddol i Data Cymru 

gan bob un o’r 22 Awdurdod Lleol. Mae’r wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd a gellir ei gymharu ar draws Cymru. 

Gallwch weld mwy o wybodaeth perfformiad yn www.mylocalcouncil.info   

http://www.mylocalcouncil.info/
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Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol/ 

Lleol 

All-dro 2018/19 Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Tueddiad 

Perfformiad 

Chwarterol 

 Canran asesiadau cymesur a 
arweiniodd at asesiad mwy 

cynhwysfawr ar gyfer gofal a 
chymorth - plant 

Lleol (ar gael)  43%  25.4%  44.6%  7.7% 15% 

 Canran asesiadau cymesur a 
arweiniodd at asesiad mwy 

cynhwysfawr ar gyfer gofal a 
chymorth - oedolion 

Lleol (ar gael) 64.3%  30.3%   9.5% 4.6% 7.7% 

Canran atgyfeiriadau a gyfeiriwyd 
at wasanaethau ataliol - oedolion Lleol (ar gael) 7.1% 13.0% 16.2% 12.8% 23.8% 



Cyfran achosion gwasanaethau 

oedolion a gefnogwyd gan 

wasanaethau ataliol 
Lleol (ar gael) 29.6% 32.2% 33.9% 34.1% 33.9% 

Canran atgyfeiriadau a gyfeiriwyd 
at wasanaethau ataliol (plant) Lleol (ar gael) I’g 12.8% 13.7% 25% 16.8% 

Canran achosion gwasanaethau 

plant a gefnogwyd gan 

wasanaethau ataliol 

Lleol (ar gael) 57% 61.0% 54.9% 56.5% 54.6%  

Cyfradd oedi wrth drosglwyddo 
gofal 

Cenedlaethol 1.16 0.33 0.33 0.16 0.16 

Nifer plant sy’n derbyn gofal 
 Lleol (ar gael) 222 220 225 213 208 

Canran ymholiadau amddiffyn 
oedolion a gwblhawyd o fewn 

amserlenni statudol 
 

Cenedlaethol 93.3% 100% 97.9% 97.3% 96.6% 

Nifer ar y Gofrestr Amddiffyn Plant 

 Lleol (ar gael) 56 70 61 71 61 
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Astudiaethau Achos 

Gwasanaethau Cymdeithasol 

Astudiaeth Achos – Tîm Cefnogi Newid 

Mae gwasanaethau cymdeithasol wedi 

ymwneud yn helaeth gyda’r fam, y tad  a’u 

plant dros y 15 mlynedd diwethaf. Bu 

pryderon yn hanesyddol yng nghyswllt cam-

drin domestig, defnydd cerydd corfforol, 

camddefnydd sylweddau ac alcohol a 

chyflwr gwael y cartref. Yn ystod y cyfnod 

hwn gwahanodd y rhieni ac mae’r plant 

hynaf wedi byw gyda’u tad, gyda’r fam yn 

cadw gofal y plant iau. 

  

Cafodd y tri phlentyn ieuengaf eu rhoi ar y 

Gofrestr Amddiffyn Plant. Cysylltodd y fam i 

ddechrau gyda’i meddyg teulu ac 

asiantaeth camddefnyddio sylweddau. 

Sylwyd ar rai gwelliannau, fodd bynnag dros 

gyfnod byr oedd hyn ac roedd 

atgyfeiriadau’n parhau am 

gamddefnyddio sylweddau ac alcohol ac 

adroddiadau fod y fam yn cam-drin y plant 

yn llafar. Dechreuodd y fam ddieithrio oddi 

wrth weithwyr proffesiynol. Trafodwyd y 

teulu mewn cyfarfod trothwy cyfreithiol a 

gweithredwyd y broses amlinelliad Cyfraith 

Cyhoeddus. Gwnaed atgyfeiriad i’r tîm 

Cefnogi Newid oherwydd diffyg cynnydd o 

fewn y Cynllun Amddiffyn Plant. 

  

Rhoddwyd cefnogaeth helaeth i’r fam dros 

gyfnod o bum mis. Roedd ffocws y gwaith 

ar ddynodi anghenion y plant, eu hymlyniad 

i’r fam a’i hymatebion iddynt, iechyd 

meddwl y fam a’r effaith a gafodd 

profedigaeth ar ei gallu i fagu ei phlant yn 

effeithlon ac yn gariadus; effaith 

camddefnyddio sylweddau ac alcohol ar 

iechyd meddwl a chorfforol y plant. Cafodd 

peth gwaith hefyd ei wneud gyda’r teulu 

cyfan er mwyn cefnogi’r teulu i ddynodi eu 

cryfderau a chynnwys y plant wrth gynllunio 

sut y byddent i gyd yn defnyddio rheolau, 

gwobrau a chanlyniadau. Roedd hyn yn 

effeithlon iawn gan y penderfynodd y teulu 

arnynt drostynt eu hunain a chadw atynt. 

  

Cysylltodd y fam yn dda gyda’r tîm Cefnogi 

Newid a dangos dirnadaeth dda o’r effaith 

a gafodd galar a cholled arni a’r ffordd yr 

oedd yn magu ei phlant. Cydnabu iddi 

ymbellhau oddi wrth y plant, wrth iddi geisio 

ymdopi gyda’i galar. 

  

Roedd y fam yn sylweddoli ei bod angen 

cefnogaeth ychwanegol i’w helpu i reoli ei 

phroblemau dibyniaeth a hunangyfeiriodd 

at asiantaethau cymorth. Mae’r fam yn 

rhydd o sylweddau ac mae ei defnydd 

alcohol wedi gostwng yn sylweddol. Mae 

cynllun diogelwch yn ei le sy’n cefnogi’r 

plant a’r fam os yw’n teimlo bod llithro’n 

debygol. Mae’r fam hefyd yn ymwneud yn 

llawn gyda gweithwyr iechyd ac addysg 

broffesiynol, sy’n cydnabod fod y plant wedi 

ac yn parhau i wneud cynnydd sylweddol 

yn yr ysgol. Mae’r fam hefyd yn ymwneud 

yn llawn gyda’r gwasanaethau iechyd yng 

nghyswllt anghenion iechyd y plant. 

 

Mae’r fam yn cydnabod ei bod angen 

cefnogaeth i reoli pryder ac iselder ac 

mae’n parhau i fod mewn cysylltiad gyda 

gwasanaethau perthnasol. Mae’r plant yn 

ymddangos yn hapus a chafodd eu 

henwau eu tynnu oddi ar y Gofrestr 

Amddiffyn Plant ac nid yw’r awdurdod lleol 

mwyach yn gofyn am gyngor cyfreithiol. 

 

Cafodd y strategaeth gadael ei chydlynu’n 

ofalus a chafodd ymyriad ei ostwng yn araf 

wrth i’r fam ddod yn fwy hyderus. 

  

Trafodwyd polisi ‘drws agored’ gyda’r fam 

cyn cau, gan eu hannog i gysylltu â’r tîm 

Cefnogi Newid ar gyfer cyngor os yw’n 

teimlo fod pethau’n mynd ar yn ôl Mae’r 

fam yn teimlo’n fwy cysurus gan wybod y 

gallai gysylltu os yw pethau’n dod yn 

anodd eto yn y dyfodol. 
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Gwasanaethau Cymdeithasol 

Astudiaeth Achos – Taliad Uniongyrchol, 48 awr yr wythnos 

 

Mae Mrs X yn fenyw 55 oed sydd â diagnosis o dementia cynnar ac epilepsi. Mae Mrs X yn byw gyda’i gŵr, ei merch, 

pedwar ci a chath. Mae amhariad ar allu gwybyddol Mrs X sy’n golygu ei bod yn cael anawsterau yn gwneud tasgau 

beunyddiol megis gwisgo, gofal personol, cymryd meddyginiaeth yn iawn a mynd allan ar ei phen ei hun. Mae Mrs X 

yn ei chael yn anodd derbyn cefnogaeth gan ei merch gan ei bod yn teimlo y dylai hi ofalu am ei merch, ac nid y 

ffordd arall o gwmpas. Mae Mrs X yn dibynnu ar ei gŵr i’w chefnogi ac mae’n dod yn bryderus iawn pan nad yw Mr 

X adref. Mae cyflwr Mrs X yn gwaethygu ac nid yw mwyach yn ddiogel iddi gael ei gadael ar ei phen ei hun.  

 

Yr hyn sy’n bwysig i Mrs X yw ei bod yn aros yn ei chartref ei hun, gyda’i theulu a’i hanifeiliaid anwes o’i hamgylch. 

Mae eisiau cefnogaeth i aros yn annibynnol a gwneud y tasgau yr arferai eu gwneud cyn cael diagnosis. Mae’n hoffi 

mynd allan i siopa a cherdded ac mae’n ymfalchïo yn ei hymddangosiad, sy’n bwysig iddi. 

  

 

Yr hyn sy’n bwysig i Mr X yw bod Mrs X yn hapus, diogel ac y gall aros adre cyhyd ag sydd modd ac y caiff 

ei wraig gefnogaeth fel y gall ef barhau i weithio’n llawn-amser. Ef yw prif ofalwr ei wraig pan nad yw yn y 

gwaith.  

  

Penderfynodd Mr a Mrs X mai taliad uniongyrchol oedd yr opsiwn gorau iddynt er mwyn diwallu anghenion 

gofal a chymorth Mrs X ac mae’n hyblyg fel ei fod yn cyd-fynd â phatrwm gwaith Mrs X. Maent wedi cyflogi 

3 cymhorthydd personol sy’n cwrdd gyda Mr X yn wythnosol i gytuno ar rota sy’n cyd-fynd â phatrwm 

shifftiau Mr X a phenderfynu ar y ffordd orau i gefnogi Mrs X yn ystod yr wythnos honno. 

 

Mae Mrs X yn hapus y gall gyflawni'r hyn all ac mae’n parhau mor annibynnol ag sydd modd yn ei chartref 

ei hun. 

 

Mae Mr X yn hapus y caiff ei wraig ei chefnogi, ei bod yn ddiogel a’i bod yn dal i fod gydag ef a’u merch,  

                                                                   cŵn a chath yng nghartref y teulu, sydd hefyd yn rhoi saib iddo o’i rôl gofalu. 
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Addysg 

Pam fod hyn yn bwysig  

Mae gwella ansawdd a darpariaeth Addysg yn hanfodol i sicrhau ein bod yn sicrhau deilliannau uchelgeisiol ar gyfer ein holl ddysgwyr. Byddwn 

yn parhau i fuddsoddi yn ein gwasanaethau addysg er mwyn cefnogi datblygu economaidd, adfywio a rhoi cyfleoedd i wella cyfleoedd 

bywyd ar gyfer ein plant a phobl ifanc. 
 

Trosolwg 2019/20 

Drwy gydol 2019/20 bu cynnydd sylweddol wrth weithredu’r blaenoriaethau Addysg, ond sylweddolir bod mwy o waith yn dal i fod i’w wneud i 

weithredu ein hamcanion yn llawn. Mae addysg yn parhau yn uchel ar agenda’r Cyngor. Mae’r Cyngor yn edrych ar gefnogi agenda llesiant 

disgyblion a staff seiliedig mewn ysgolion, yn neilltuol i godi safonau addysgol. Mae rhai meysydd allweddol o weithgaredd yn cynnwys: 

 

 Y prif ddeilliannau addysg ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 oedd: 

o Gwelliant mewn TGAU L2 Saesneg a Chap 9; 

o Graddau TGAU A*/A gwell mewn Saesneg a Mathemateg; 

o Roedd graddau Lefel A A*-C ac A*-E Ôl-16 yn fwy na chymedrig Cymru gyfan; 

o Cynnydd gwerth-ychwanegol mewn Saesneg a Mathemateg, darllen a rhifedd a’n disgyblion 7 ac 11 oed wedi gwella; 

o Absenoliaeth cyson mewn ysgolion cynradd wedi gostwng i fod yn is na chymedrig Cymru-gyfan; a 

o Gostwng gwaharddiadau parhaol. 

 Caiff deilliannau addysg plant sy’n derbyn gofal eu hadolygu’n barhaus a chafodd y deilliannau dilynol eu penderfynu ar ddiwedd 

blwyddyn academaidd 2018/19:  

o 153 o blant o oedran ysgol statudol wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol Blaenau Gwent; 

o Roedd canlyniadau cyfnod allweddol 2 yn sylweddol uwch o gymharu â’r flwyddyn flaenorol ond yn is ar ddiwedd cyfnod allweddol 

3; 

o Fe wnaeth cyfanswm o 16 o blant yn derbyn gofal gwblhau eu hastudiaethau statudol gyda 9 yn cyflawni cymwysterau 

cydnabyddedig; a 

o Bu gostyngiad yn nifer y gwaharddiadau, fodd bynnag, cynnydd yn nifer y dyddiau a gollwyd oherwydd gwaharddiadau. 

 Arolygon ysgolion llawer gwell a gwelliant sylweddol mewn proffil categoreiddio ysgolion gyda mwyafrif yr ysgolion cynradd yn awr yn y 

categori melyn neu wyrdd gyda chyfran fwy yn y categori gwyrdd nag yn 2017/18. Mae’r gyfran o ysgolion yn y categori gwyrdd wedi 

parhau’n sefydlog dros y tair blynedd diwethaf. 

 Mae’n amlwg o’r ystod gwaith bod ysgolion ym Mlaenau Gwent yn gynyddol yn gweithio mewn ffordd dan arweiniad ysgolion, ysgol-i-ysgol. 

Maent yn cynllunio eu hamser yn effeithlon, yn cynllunio’r gweithgareddau’n dda fel bod deilliannau’n bwydo’n uniongyrchol i well ymarfer. 

 Mae categoreiddio ysgolion wedi gwella bob blwyddyn dros y 3 blynedd ddiwethaf, mae arolygiadau ysgolion yn gyffredinol gadarnhaol. 

 Bu cynlluniau penodol i drin absenoliaeth cyson a disgyblion addysg ddewisol yn y cartref yn effeithlon er y bydd cynlluniau’n rhedeg i’r 

flwyddyn academaidd nesaf i sicrhau bod ffocws yn parhau ar y meysydd hyn. 

 Cafodd polisi Diogelu mewn Addysg 2019/20 ei adolygu hefyd. 

 Mae gwaith ar y cyd yn parhau yng nghyswllt cynllun Ysgolion Cyfeillgar i Blant sy’n Derbyn Gofal. Cafodd drafft protocol ei ddatblygu a 

chaiff ei dreialu mewn un grŵp clwstwr lle ceir adborth a diwygio’r protocol yn unol â hynny. 

 Rydym yn parhau i gefnogi gweithgareddau effeithlon ymgysylltu â rhieni i hyrwyddo dwyieithrwydd ac asesu galw. Mae’r ffocws presennol 
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ar adolygu’r wefan a datblygu a chynhyrchwyd llyfrynnau ‘Manteision Bod yn Ddwyieithog’. 

 Mae dull gweithredu Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol arweiniol a rhanbarthol yn effeithlon yn y Fwrdeistref Sirol, gan sicrhau bod 

ysgolion yn berchen yr agenda a bod yr awdurdod lleol yn eu cefnogi i ddatblygu arferion, yn neilltuol wrth baratoi ar gyfer diwygio ADY. 

 Er mwyn sicrhau fod diwygiadau ADY yn cyflawni’r hyn y cawsant eu sefydlu i’w gyflawni, penderfynodd Llywodraeth Cymru fod angen oedi 

gweithredu gan un flwyddyn. Felly cânt eu gweithredu o fis Medi 2021 gyda’r newidiadau yn cymryd tair blynedd. Ni fydd yr oedi hwn yn 

effeithio ar y dull gweithredu rhanbarthol yng Nghonsortiwm De Ddwyrain Cymru. 

 Gofynnwyd am sylwadau drwy ymgynghori gyda rhieni a rhanddeiliaid ar wasanaethau synhwyraidd a chyfathrebu presennol. Bydd yr 

adborth yn cefnogi adolygiad yn ymchwilio dull mwy cynaliadwy o gyflawni’r model rhanbarthol. 

 Mae’r broses ar gyfer penodi llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol wedi ei sefydlu’n dda ac mae tystiolaeth o well llywodraethiant mewn nifer o 

ysgolion. 

 Cyhoeddwyd Polisi Cludiant Rhwng y Cartref a’r Ysgol ac Ôl-16 a phenderfynodd Corff Llywodraethu Ysgol Sylfaen Brynmawr i fabwysiadu’r 

polisi’r Cyngor o fis Medi 2020 ymlaen, gyda’r Cyngor yn dod yn gyfrifol am gludiant ar unwaith yn unol â’r meini prawf a nodir ar bellter. 

 Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn parhau i wella a pherfformio’n dda fel y dangosir gan Wobr Genedlaethol Gwaith Ieuenctid. 

 Cafodd pob targed eu cyrraedd yng nghyswllt prosiectau Ysbrydoli sy’n cefnogi pobl ifanc i sefydlu a chynnal lleoliad mewn dysgu pellach, 

hyfforddiant neu gyflogaeth. Mae’r gefnogaeth yn cynnwys sesiynau cymorth un i un, gweithgareddau grŵp wedi’u strwythuro a 

chlybiau/grwpiau mynediad agored. Cafwyd cadarnhad y cafodd y cyllid ei ymestyn i 2023. 

 Mae nifer y bobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) wedi sefydlogi ar 1.69%. 

 Mae prosiect seilwaith Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu erbyn hyn ymhell i’w gamau gweithredu. Caiff y buddsoddiad hwn ei ategu 

drwy fuddsoddiad o £2m drwy gynllun Hwb Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion. 

 Cafodd cynnig EdTech Blaenau Gwent ar gyfer 2019-20 ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a bydd yn sicrhau tua £900,000 o gyllid ym 

mlwyddyn gyntaf y prosiect. 

 Mae’r buddsoddiad yn y stad ysgolion yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r Cyngor. Mae rhaglen £20.25m Band A Ysgolion 21ain Ganrif wedi ei 

gyflwyno’n llawn. Bydd rhaglen Band B Ysgolion 21ain Ganrif yn arwain at fuddsoddiad ychwanegol o tua £25m gyda blaenoriaethau wedi 

eu penderfynu a threfniadau cynllunio yn ddiogel. Cafodd trefniadau rheoli rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif eu cydnabod yn annibynnol fel 

bod yn rhagorol yng nghanfyddiadau Adolygiad Porth a hwyluswyd gan Lywodraeth Cymru. 

 Yn dilyn dull gweithredu partneriaeth lwyddiannus rhwng Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol, agorodd Campws Cynradd newydd Six 

Bells, rhan o Gymuned Ddysgu Abertyleri, ei ddrysau ar amser ac o fewn y gyllideb. 

 Mae adroddiad Rheoli Lleoedd Ysgol a’r Stad Ysgolion yn dangos gwelliant mewn perfformiad gyda mabwysiadu polisi derbyn yn gostwng 

lleoedd gwag a gwell data ar addasrwydd/cyflwr. 

 Cafodd 100% o geisiadau am waith cynnal a chadw a thrwsio ar gyfer adeiladau addysgol eu cydnabod a’u hasesu o fewn yr amserlen 

ofynnol a chafodd 100% o brosiectau ysgol eu cwblhau o fewn amserlen y rhaglen. 

 Mae pob prosiect Trawsnewid Addysg yn cynnwys Adran Amgylchedd y Cyngor gyda’r nod o wella’r amgylchedd ecolegol, sicrhau 

rhagoriaeth BREEAM ar brosiectau adeiladu newydd, targedau gostwng carbon ac effeithiolrwydd ynni. Rydym yn parhau i weithio i 

gwblhau strategaeth ymgysylltu’r ysgol gan sicrhau aliniad gydag agenda’r amgylchedd. 

 Cyflwynir cynnig achos busnes Llywodraeth Cymru yn nhymor y gwanwyn am ysgol adeilad newydd 360 lle fydd yn cymryd lle adeilad 

presennol Ysgol Gynradd Glyncoed erbyn 2022-23. 

 Roedd cyfanswm gwariant cyllideb crynswth y Cyngor fesul disgybl ar gyfer 2019/20 yn £6,372 fesul disgybl, y 4ydd uchaf yng Nghymru a 

£515 yn uwch na chyfartaledd Cymru o £5,857. 
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 Ar gyfer 2019/20 roedd y cyllid a ddirprwywyd i ysgolion yn 85.7%, sy’n uwch na chyfartaledd Cymru gyfan ac yn y safle 1af o gymharu 

gyda’r teulu o ysgolion (Gwariant Cyllideb Awdurdodau Lleol ar gyfer Ysgolion 2019/20). 

 

 Datblygu Cynaliadwy 

 

Hirdymor   Cafodd cyllid ar gyfer rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Ysbrydoli i Gyflawni ac Ysbrydoli i Weithio ei gymeradwyo 

tan 2023 gan roi peth sefydlogrwydd i’r ddarpariaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl ifanc. Disgwylir y bydd y 

gefnogaeth a roddir yn paratoi pobl ifanc yn well ar gyfer eu dyfodol a thu hwnt i oes y rhaglen, gan atal pobl ifanc 

rhag dod yn NEET (heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant). 

 Mae prosiectau trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant A Glasoed 

(CAMHS) yn canolbwyntio ar ail-ddylunio tirwedd ADY a CAMHS i’w gwneud yn addas i’r diben ar gyfer y dyfodol. Mae 

Llywodraeth Cymru yn ystyried rhaglen ADY fel cyfle unwaith mewn cenhedlaeth ac mae ganddi felly broffil sylweddol 

yn genedlaethol yn ogystal ag yn rhanbarthol ac yn lleol, gan gynnwys gwasanaethau lluosog yn gweithio gydag 

ysgolion a’r rhanbarth i sicrhau fod y prosiectau yn cadw ffocws clir ar ddisgyblion ac yn arwain at newid priodol ar 

gyfer ysgolion a disgyblion. 
 

Ataliaeth  Caiff disgyblion gefnogaeth iechyd meddwl gynharach yn yr ysgol fel rhan o raglen flaengar sy’n anelu at atal 

problemau mwy difrifol rhag digwydd yn nes ymlaen mewn bywyd. Mae gan y Rhaglen Mewngyrraedd i Ysgolion 

ymarferwyr CAMHS neilltuol sy’n gweithio’n agos gydag ysgolion i ddatblygu dull gweithredu ysgol gyfan at reol iechyd 

meddwl.   

 Cafodd y Gwasanaeth ADY ei ailgynllunio i sicrhau fod gan y gwasanaeth ffocws ataliol ar gyfer y dyfodol, gydag 

ymyriad cynharach. Mae Cytundeb Lefel Gwasanaeth yn ei le i gefnogi adeiladu capasiti ADY mewn ysgolion prif ffrwd, 

gan ddefnyddio arbenigedd yr ysgolion arbennig a gweithio i feithrin capasiti i ddiwallu anghenion disgyblion bregus. 
 

Integreiddio  Mae nifer o Hyrwyddwyr Amgylcheddol penodol o fewn yr awdurdod lleol sy’n cydweithio i gyflwyno Blaengynllun 

Cydnerthedd Biomrywiaeth ac Ecosystemau (2019-2022). Mae’r cynrychiolydd Addysg yn parhau i gefnogi’r 

gyfarwyddiaeth, ysgolion a staff swyddfa. Mae hyn wedi cynnwys ymgysylltu gyda chynlluniau, rhannu ymarfer seiliedig 

mewn ysgol a dynodi materion a syniadau er mwyn cefnogi ymgysylltu yn y dyfodol. 
 

Cydweithio  Mae gan y cynllun Rhianta Corfforaethol ffocws clir ar addysg ac mae’n gyrru gwell cysylltiad gyda’r Gwasanaeth 

Cyflawni Addysg yn nhermau rhannu gwybodaeth yn ogystal â gydag ysgolion o ran eu rheoli plant sy’n derbyn gofal 

o ddydd i ddydd. Mae cydweithio agos gyda swyddogion Gwasanaethau Plant Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 Gwybodaeth dda o ysgolion, partneriaeth a gweithio agos rhwng EAS a’r Gyfarwyddiaeth/gwasanaethau’r Cyngor. 
 

Ymgyfraniad  Mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant yn parhau i gyfrannu at ganllawiau Llywodraeth Cymru ar wrth-fwlio ac addysg 

ddewisol yn y cartref a chod ymarfer Anghenion Dysgu Ychwanegol (sy’n cynnwys gweithio gyda rhieni) yn ogystal ag 

ar agenda Cynhwysiant a Gwella Ysgolion Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg yng Nghymru. 
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Dangosyddion Perfformiad 

Mae’r Cyngor wedi dynodi nifer o fesurau perfformiad ar bob Amcan Llesiant i ddangos pa mor dda y mae’r Amcanion Llesiant yn cael eu 

cyflawni. Caiff y rhain eu rhannu yn ôl dangosyddion lleol a chenedlaethol. Lle’n bosibl, mae’r Cyngor wedi cymharu’r dangosyddion lleol gyda 

pherfformiad y llynedd. Caiff y dangosyddion cenedlaethol, a elwir yn Fesurau Atebolrwydd Cyhoeddus, eu cyflwyno’n flynyddol i Data Cymru 

gan bob un o’r 22 Awdurdod Lleol. Mae’r wybodaeth ar gael i’r cyhoedd a gellir ei chymharu ledled Cymru.  

 

Mae mwy o wybodaeth perfformiad ar gael yn www.mylocalcouncil.info 

 

Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol / 

Lleol 

Llinell Sylfaen Blynyddol (2019/20) 

Deilliannau disgyblion a chynnydd ar gyfer ein 
disgyblion 7, 11, 14 a 16 oed mewn Saesneg a 
Mathemateg, yn neilltuol ein dysgwyr mwy galluog 
a’n dysgwyr mwyaf bregus. 
  Cenedlaethol 

Cyfnod Allweddol 

(CA)4 

Lefel 1 92.8% 

Lefel 2 59.2% 

Lefel 2+ 41.1% 

Ni chawsom unrhyw ffigurau cronnus ar 

gyfer eleni yng nghyswllt CA4, sy’n 

cynnwys y ffigurau Pwyntiau Cap, a’r 

awgrym yw na fydd Llywodraeth Cymru yn 

eu cyhoeddi ar gyfer y flwyddyn 

academaidd hon.  

Dyfarniadau arolygu ysgol a chategoreiddio ysgolion 
(cyfran o ysgolion categori Melyn a Gwyrdd) Lleol (ar gael) 70% Blynyddol - 84% 

Cyfran disgyblion sy’n absennol yn gyson (<80%) - 
Uwchradd Cenedlaethol 4.1% 

Nid yw ffigurau presenoldeb yn cael eu 

casglu eleni 

Cyfran disgyblion sy’n absennol yn gyson (<80%) – 
Cynradd Cenedlaethol  1.6% 

Canran presenoldeb disgyblion mewn ysgolion 
cynradd Cenedlaethol 94.5 

Canran presenoldeb disgyblion mewn ysgolion 
uwchradd Cenedlaethol 92.9 

Sgôr cyfartalog cap 9 ar gyfer disgyblion ym 
Mlwyddyn 11 

Cenedlaethol - 334.1  

Canran ymadawyr Blwyddyn 11 y gwyddys nad 
ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth 
(NEET) 

Cenedlaethol - 
Ffigur Blynyddol 

1.69% 

 

 

 

 

http://www.mylocalcouncil.info/
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Addysg 

Astudiaeth Achos 

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, Brynmawr  
  

Yn y Santes Fair credwn bod gweithio a 

dysgu gyda’n gilydd gyda chefnogaeth 

ein teuluoedd, y plwyf a’r gymuned 

ehangach yn cryfhau dysgu a llesiant ein 

disgyblion.   

Datblygwyd ein gweledigaeth trwy 

gydweithio a chyfathrebu’n llwyddiannus 

gyda chymuned ein hysgol. Ein nod yw 

ymwreiddio’r pedwar diben gan feithrin ein 

disgyblion i fod yn hapus, iach a diogel yn 

Ysgol y Santes Fair. 

Rydym yn anelu at ddatblygu empathi a 

sensitifrwydd yn ein disgyblion fel eu bod yn 

tyfu yn falch ohonynt eu hunain.  

Cyfrannodd ein teuluoedd a phartneriaid 

cymunedol at weithdai sydd wedi cefnogi’r 

rhai mwyaf bregus yng nghymuned yr ysgol.  

Bu’r gweithdai drama gerdd yn help i 

ddatblygu sgiliau llythrennedd, hyder y 

disgyblion a’u hannibyniaeth.  

Arweiniwyd y gweithdai gan Peter Karrie a 

serennodd yn y West End fel y ‘Phantom of 

the Opera’ ac roeddent yn adlewyrchu ei 

hoffter mawr o’r sioeau cerdd.  Trwy gydol y 

gweithdai datblygodd y disgyblion eu 

sgiliau perfformio yn ogystal â’u 

dealltwriaeth o empathi trwy ddrama.  

Llwyddodd y gweithdai i sefydlu 

partneriaethau rhieni, ysgol a chymuned yn 

llwyddiannus gan i’r prosiect ddod i ben 

gyda chyngerdd i’r ysgol gyfan yn eglwys y 

plwyf y Santes Fair.   

Mae ein disgyblion Cyfnod Allweddol 2 wedi 

datblygu perthynas ag aelodau o’r 

gymuned sy’n byw mewn cartrefi gofal yn 

lleol.  Bydd grwpiau o blant yn ymweld â 

nhw bob tymor i berfformio i’r staff a’r 

preswylwyr. 

Sefydlodd yr ysgol bartneriaeth gadarnhaol 

â Theatr y Metropole sy’n rhan o 

Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin. Mae’n 

sefydliad sy’n rhannu’r weledigaeth o wella 

bywyd cymunedol trwy hamdden, dysgu a 

diwylliant. 

Mae’r disgyblion yn cynllunio, datblygu a 

gweithredu eu cyngherddau a’u sioeau 

cerdd eu hunain sy’n cael eu perfformio 

wedyn i’r gymuned ehangach yn Theatr y 

Metropole yn Abertyleri, Blaenau Gwent. 

Mae’r disgyblion yn cymryd swyddi 

amrywiol yn ystod y cynhyrchiad ac mae’r 

wybodaeth a’r sgiliau a gânt yn ddifesur. 
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Addysg 

 

Astudiaeth Achos -  Ysgol Gynradd Bryn Bach 

Yn Ysgol Gynradd Bryn Bach credwn y dylai popeth a wnawn fel cymuned ysgol 

gyd-fynd â gweledigaeth yr ysgol. Ein gweledigaeth yw grymuso pob aelod o’n 

hysgol a’r gymuned ehangach i fod y gorau y gallant fod, gweledigaeth sy’n 

seiliedig ar ein 3 gwerth craidd – caredigrwydd, hapusrwydd a gwaith caled, ac 

arwyddair ein hysgol ‘Deuwn i’r ysgol i fod yn anhygoel!’. 

  

Yn ystod tymor yr haf bu ein pobl ifanc, staff, teuluoedd a phartneriaid cymunedol 

yn gweithio gyda’i gilydd i adolygu’r holl bolisïau, systemau, cyfleoedd dysgu a’r 

amgylchedd dysgu er mwyn asesu i ba raddau yr oeddynt yn ein cefnogi i gyflawni 

ein gweledigaeth. Roedd hyn yn cynnwys dod â chynrychiolwyr o bob un o 

grwpiau llais ein disgyblion at ei gilydd am ddiwrnod o weithgareddau a 

thrafodaethau, lle’r oedd y disgyblion yn gallu adolygu ein harferion presennol a 

chyfrannu’n ystyrlon at gynllunio datblygiad yr ysgol. 

  

Roedd tair egwyddor allweddol yn sail i’n hadolygiad: llesiant, cadw pethau’n syml a llais y disgyblion. Credwn bod llesiant holl gymuned yr ysgol 

yn hollbwysig. Un ffordd o drosglwyddo hyn i ddatblygu’r ysgol oedd symleiddio’r systemau yr ydym yn eu defnyddio ar gyfer cynllunio, er mwyn 

lleihau’r baich gwaith i’n staff. Rydym wedi datblygu tair cymuned ddysgu: Amazing Acorns (Meithrin a Derbyn), Brilliant Buds (Blwyddyn 1, 

Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3), a Mighty Oaks (Blwyddyn 4, Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6), gyda staff yn gweithio gyda’i gilydd i rannu syniadau a rhannu’r 

gwaith cynllunio. Rydym wedi datblygu ein holl ofodau dysgu fel y gall y cymunedau dysgu yn awr weithio ar draws gwahanol amgylcheddau, y 

tu mewn a’r tu allan, gan gynnig amrywiaeth o brofiadau i’n pobl ifanc, a’n galluogi i rannu themâu er mwyn lleihau’r gwaith cynllunio unigol i 

athrawon. Wrth adolygu trefniadau cynllunio, fe wnaethom ganolbwyntio ar ddwy ffactor allweddol – cynnwys a chynnydd. Trwy ganolbwyntio 

ar y rhain rydym wedi gallu creu systemau sy’n syml, yn seiliedig ar yr hyn sydd bwysicaf gan leihau’r baich gwaith ar yr un pryd.   

Rydym yn teimlo ein bod ar gychwyn ar daith gyffrous i’n hysgol a’r rôl y gallwn ei chwarae yn y gymuned ehangach; bydd hyn yn ein galluogi i 

ffynnu fel sefydliad dysgu lle mae ein gweledigaeth yn disgleirio trwy bopeth a wnawn.    



 
 

17 
 

Cymunedau Cryf a Chraff yn Amgylcheddol 

 

Pam fod hyn yn bwysig  

Mae gan Flaenau Gwent dreftadaeth gyfoethog ac mae ein hadeiladau a’n hardaloedd gwledig yn rhan o apêl Blaenau Gwent fel lle i fyw a 

gweithio ynddo ac ymweld ag ef. Dylid defnyddio ein hamgylchedd lleol i helpu gwella iechyd a llesiant ein teuluoedd a chymunedau a chael 

ei gyfoethogi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol i barhau i’w fwynhau. Mae hefyd ddymuniad go iawn i weld y cymunedau lle mae pobl yn byw 

yn cael eu cadw’n lân, taclus a defnyddiol. 

 

Trosolwg 2019/20 

Drwy ganolbwyntio ar gyflawni ar y prif flaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Corfforaethol gallwn ddechrau trawsnewid Blaenau Gwent i fod yn 

ardal fwy 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 fel 

blaenoriaeth uchel ar gyfer y gymuned. Mae’r Cyngor yn dymuno gwella’r ardal fel ei bod yn rhywle i fod yn falch i fyw ynddi. Mae rhai o’r 

meysydd allweddol o’r gweithgaredd yn cynnwys: 

 Cafodd gorfodaeth gwastraff ochr ei gwblhau ledled Blaenau Gwent. Bu effaith gadarnhaol o weithredu gorfodaeth gwastraff ochr lle 

gostyngodd y gwastraff gweddilliol a gasglwyd yn ystod Chwarteri 1 a 2 gan 895.26 tunnell fetrig (13.08%) o gymharu gyda’r un cyfnod yn y 

flwyddyn flaenorol. 

 Cafodd cynhyrchu Strategaeth Rheoli Gwastraff ac Ailgylchu ei gynnal a’i gymeradwyo er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn cyflawni’r targed 

ailgylchu 70% a osodwyd ar gyfer 2024/2025.  

 Mae Blaenau Gwent wedi gwneud gwelliannau mawr yn ei chyfradd ailgylchu ac o gymharu gydag awdurdodau lleol yng Nghymru a 

hefyd Loegr ar gyfer 2018/19, mae Blaenau Gwent ar hyn o bryd yn 32ain allan o 114 awdurdod. 

 Mae cefnogaeth y cyhoedd i’r polisi ailgylchu a gwastraff ochr yn her barhaus. Er mwyn lliniaru hyn, mae cysylltiadau yn y cyfryngau ac 

ymgysylltu cyhoeddus yn mynd rhagddynt ac yn cynnwys lansio cynllun newydd ‘Cadw Lan gyda’r teulu Jones’ sy’n anelu i wella 

ymwybyddiaeth am ailgylchu.  

 Cafodd cyllid cyfalaf o £2.8m ei sicrhau’n i ddatblygu’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi (HWRC) newydd. Bydd HWRC ar agor am 

chwe diwrnod yr wythnos fydd yn galluogi o leiaf un HWRC i fod ar agor i breswylwyr saith diwrnod yr wythnos. 

 Yn dilyn dyfarnu £150k gan Lywodraeth Cymru, bydd dau gerbyd ailgylchu gwastraff masnach pwrpasol yn cefnogi’r gwasanaeth casglu 

aml-ffrwd newydd sy’n cynyddu gwahanu deunyddiau (ac ansawdd) i’r eithaf, tra’n lleihau pasiau cerbyd.  

 Cafodd yr Adolygiad Gwastraff Masnach ei gwblhau a’i gymeradwyo yn barod ar gyfer ymestyn gwasanaeth newydd.  

 Mae’r gwasanaeth wedi parhau i fuddsoddi mewn gweithgaredd glanhau ar draws yr ardal gyda ffocws neilltuol ar dorri glaswellt a 

gweithgareddau tymhorol cysylltiedig. Bydd ymgysylltu parhaus gyda’r cyhoedd i annog ailgylchu gwastraff a gwrthannog tipio 

anghyfreithlon.  

 Drwy gydol y flwyddyn cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru ddau adolygiad o fewn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymunedol: 

o Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwilio ‘gwella mynediad i, ac ansawdd gofod agored er budd ein cymunedau, busnesau ac 

ymwelwyr’; ac  

o Adolygiad dilynol Iechyd yr Amgylchedd 

Datblygwyd cynlluniau gweithredu ar gyfer unrhyw feysydd gwelliant a ddynodwyd a chânt eu gweithredu drwy gydol y flwyddyn i ddod.   

 Yn Chwarter 1, cyflwynwyd 50 o weithgareddau rheoli adnoddau naturiol o fewn ysgolion, gan gyrraedd 1,941 o blant 
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 Dan ‘Cyllid Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant’ Llywodraeth Cymru mae Blaenau Gwent wedi arwain wrth sicrhau £1.3m o gyllid dros 3 

blynedd ar gyfer prosiect Gwent Fwyaf Gydnerth. Erbyn 2022 mae’r prosiect yn anelu i:  

o Hybu rhwydweithiau bioamrywiaeth ac ecoleg cadarn yng Ngwent Fwyaf;  

o Rhoi bioamrywiaeth wrth galon gwneud penderfyniadau gyda thystiolaeth glir yn ein cynlluniau strategol;  

o Sicrhau fod ein cymunedau wedi cysylltu gyda natur ac annog ffyrdd o fyw cynaliadwy sydd yn eu tro yn cefnogi iechyd a llesiant; a  

o Gweithredu yn erbyn pethau sy’n gyrru colli bioamrywiaeth, newid hinsawdd, llygredd, newid a cholli cynefin, rhywogaethau ymledol 

ac ecsbloetiad.  

 Mae prosiect ategol ar gyfer Grid Gwyrdd Gwent (£2.4m), hefyd yn cydweithio ar draws Gwent Fwyaf hefyd yn cydweithio ar draws Gwent 

Fwyaf, yn cael ei ddatblygu i fynd i’r afael â phroblem tirlun a mynediad ehangach 

 Mae’r Dangosydd Glanweithdra wedi cynyddu eleni, yr ail ffigur uchaf i gael ei gofnodi hyd yma ym Mlaenau Gwent.  

 Bu cynnydd cadarnhaol mewn perfformiad mewn glanhau strydoedd gyda 100% o’r strydoedd a archwiliwyd yn dangos safon B+, gan 

olygu na chanfyddwyd mwy na 3 eitem fach o sbwriel. 

 Mae ymgysylltu yn parhau gyda grwpiau cymunedol yn cynnal ymgyrchoedd hel sbwriel a gweithgareddau eraill i reoli’r amgylchedd. 

 Rydym yn parhau i ymgysylltu â phobl ifanc gyda’r amgylchedd drwy’r Gwasanaeth Ieuenctid. Roedd y rhaglen haf yn cynnwys prosiect 

wythnosol yn gysylltiedig gyda’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, clirio sbwriel a glannau afonydd ac ar y traeth. 

 Mae gwaith ar y cyd yn parhau i ddarparu gwasanaethau amgylcheddol effeithlon. Mae hyn yn cynnwys Cytundeb Lefel Gwasanaeth 

gyda Phowys i reoli iechyd anifeiliaid, gwasanaeth wrth gefn ar ddigartrefedd gyda Thorfaen a Sir Fynwy; Gofal a Thrwsio gyda ENABLE, 

Contractio Allan - Rentokil/Cymorth Awdurdodau Lleol (Kingdom), partneriaid eraill yn y llywodraeth a chymorth ; a phartneriaid mewnol. 

 Cafodd yr Adolygiad Blynyddol o Ansawdd Aer ei gwblhau a’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. 

 Rydym yn parhau i weithio ar draws yr ardal gyda’n grwpiau cymunedol, partneriaid mewnol ac allanol i wella ansawdd a mynediad i ofod 

gwyrdd. Sicrhawyd cyllid i ddatblygu ein Cynlluniau Teithio Llesol Mapiau Rhwydwaith Integredig ymhellach dros y 12 mis nesaf.  

 Rydym yn parhau i ymchwilio a datblygu’r Llwybrau Teithio Llesol a’r Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar gyfer cerdded a seiclo o 

fewn yr ardal. Sicrhawyd £585k o gyllid Teithio Llesol i weithredu ystod ehangach o brosiectau. 

 Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda Grŵp Gweithredu Lleol Rhaglen Datblygu Gwledig Cwm a Mynydd i ddatblygu llwybrau 

cerdded/seiclo sy’n cysylltu gyda’r trên. 

 Mae’r cynnydd ar brosiectau allweddol yn parhau gyda chwblhau Coedwig Mam-gu, Blaenau Gwent ar Symud a rhaglen eleni ar Chwyn 

Ymledol. 

 Sylweddolir bod gwarchodfeydd natur lleol yn bwysig ar gyfer pobl a hefyd natur. Mae gan Blaenau Gwent saith gwarchodfa natur leol 

bresennol ac yn cynnig dynodi a datgan sefydlu pump arall. 

 Mae’r Cyngor wedi cymryd rhan mewn dau brosiect pwysig i ystyried sut y gall gwasanaethau cyhoeddus ar draws Gwent gydweithio i 

ostwng ôl-troed carbon y rhanbarth. Roedd y cyntaf o’r prosiectau hyn yn cynnwys adolygiad o’r fflyd o gerbydau sydd gan bob 

gwasanaeth cyhoeddus ar draws yr ardal. Edrychodd yr ail brosiect ar y cyfleoedd ar draws Gwent i sefydlu mannau gwefru trydan, yn 

cynnwys dynodi safleoedd addas a lle mae cyllid ar gael yn genedlaethol yn symud ymlaen â’r prosiect. Yn y dyfodol bydd y Cyngor yn 

dymuno gweithio gyda phartneriaid i ystyried canfyddiadau’r prosiectau gostwng carbon ac ystyried y camau unigol a thorfol y gellir mynd 

ymlaen â nhw i helpu lliniaru ein hallyriadau carbon fel darparydd gwasanaeth cyhoeddus. 

 Fel rhan o’r rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol, cafodd y rhan fwyaf o’r adeiladau heb fod yn weithredol eu gwerthu neu eu 

dymchwel. Mae’r gwasanaeth yn parhau i weithio gyda’r grwpiau cymunedol sydd wedi sicrhau adeiladau a thiroedd gan y Cyngor ar 

brydles drwy gynnig cyngor a chymorth technegol. 
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 Mae cyflenwi’r Cynllun Strategol Rheoli Asedau yn mynd rhagddo gyda rhaglen o waredion yn symud ymlaen ac ar darged. 

 Mae’r Cyngor wedi buddsoddi mewn mesurau arbed ynni ar draws pob adeilad yn defnyddio’r rhaglen ReFit sy’n gwarantu arbed ynni 

gyda chyfnod talu’n ôl o 8 mlynedd neu lai. 

 Rydym yn parhau i gynnal y rhwydwaith Priffyrdd yn unol â’r Cynllun Cynnal a Chadw Priffyrdd. 

 Mae gwaith gwella Cam 2 yn awr wedi ei gwblhau’n llwyr gyda gwelliannau i ffyrdd A, B, C a phreswyl. 

 Mae gwaith arall cysylltiedig wedi cynnwys clwydi diogelwch newydd, safleoedd bws a gwaith yn gysylltiedig â gorfodaeth parcio sifil. 

 Rydym yn parhau i symud ymlaen i ddatblygu’r Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd mewn cysylltiad gyda Chymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru.. 

 Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gwelodd y gwasanaeth gynnydd sylweddol mewn costau ynni yn gysylltiedig â goleuadau stryd. 

Arweiniodd hyn, ynghyd â thoriadau cyllideb i’r gwasanaeth at i oleuadau stryd gael eu troi i ffwrdd ar briffyrdd ac ardaloedd diwydiannol. 

Rydym wedi buddsoddi £400,000 yn y gyllideb goleuadau stryd yn ddiweddar sy’n golygu ein bod wedi adfer y goleuadau hyn. 

 Mae gwella ein goleuadau stryd i LED yn allweddol wrth i ni ddarparu rhwydwaith goleuadau carbon isel, mwy effeithiol o ran ynni. 

 Gwelsom welliant yn nifer y sefydliadau bwyd sy’n ‘cydymffurfio yn fras’ gyda safonau hylendid bwyd. Mae’r dyraniad o gyllid grant a 

dderbyniwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd wedi ein galluogi i hwyluso ymweliadau hyfforddi i’r busnesau sy’n perfformio waelaf fel 

ymyriad cefnogol ychwanegol. 

 Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored i’r Cyhoedd yn anelu i atal baw cŵn mewn mannau penodol sensitif tebyg i ysgolion, meysydd 

chwarae a lleiniau chwarae. Mae hefyd yn atal cyswllt gyda rhai a fedrai fod yn sensitif tebyg i blant ifanc sy’n fwy tebygol o fod yn y 

mathau hyn o leoliadau. 

 Rydym yn gweithio i sicrhau darparu Gwasanaethau Trwyddedu addas i’r diben ac yn cysylltu gyda safleoedd trwyddedig i werthu alcohol 

i’w cynghori a’u haddysgu am eu cyfrifoldebau pan maent yn gwerthu alcohol. 

 

 

Datblygu Cynaliadwy 

 

Hirdymor   Mae datgan Gwarchodfa Natur Leol yn ei diogelu ar gyfer yr hirdymor yn y Cynllun Datblygu Lleol. 

Ataliaeth  Mae gweithgaredd Safonau Masnach yn cyfrannu at ostwng troseddu ac amddiffyn pobl fregus rhag sgamiau a 

masnachwyr twyllodrus. Ymwelwyd â 100% o ddioddefwyr sgâm bregus posibl a ddynodwyd yn ystod y cyfnod. 

Integreiddio  Mae’r Cyngor yn cydweithio i wella adeiladau ysgol i gynorthwyo i wella ansawdd cyrhaeddiad addysgol. Mae 

Gwasanaethau Cymunedol wedi gweithio’n agos gydag Addysg i sicrhau y cafodd ysgol newydd Six Bells ei gorffen o 

fewn yr amserlen a’r gyllideb. Dechreuodd tymor mis Hydref gydag athrawon a phlant yn symud i’r ysgol newydd. Mae 

cefnogaeth hefyd yn parhau drwy gynnal a chadw adeiladau’n rhagweithiol a Chytundebau Lefel Gwasanaeth ar 

draws ystod o feysydd gweithredol allweddol – arlwyo, glanhau, ynni a symud ymlaen ar raglen Band B rhaglen Ysgolion 

21ain Ganrif. 

Cydweithio  Mae Blaenau Gwent yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru a WRAP Cymru i weithredu gwasanaeth Gwastraff 

Masnach cynaliadwy, effeithlon, gwell a gaiff ei arwain gan ailgylchu. 

Ymgyfraniad  Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus fel rhan o broses adnewyddu Gorchymyn Diogelu Mannau Agored i’r Cyhoedd. 
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Dangosyddion Perfformiad 

Mae’r Cyngor wedi dynodi nifer o fesurau perfformiad ar bob Amcan Llesiant i ddangos pa mor dda y mae’r Amcanion Llesiant yn cael eu 

cyflawni. Caiff y rhain eu rhannu yn ôl dangosyddion lleol a chenedlaethol. Lle’n bosibl, mae’r Cyngor wedi cymharu’r dangosyddion lleol gyda 

pherfformiad y llynedd. Caiff y dangosyddion cenedlaethol, a elwir yn Fesurau Atebolrwydd Cyhoeddus, eu cyflwyno’n flynyddol i Data Cymru 

gan bob un o’r 22 Awdurdod Lleol. Mae’r wybodaeth ar gael i’r cyhoedd a gellir ei chymharu ledled Cymru.  

 

Mae mwy o wybodaeth perfformiad ar gael yn www.mylocalcouncil.info 

 

Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol/ 

Lleol 

Llinell 

Sylfaen 

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Tueddiad 

Perfformiad 

Chwarterol 

Canran y strydoedd sy’n lân Cenedlaethol 95.52 93% 93% 100%  100% 

Canran y bobl sy’n byw o fewn 400m o’u 
hardal agosaf o ofod gwyrdd ym Mlaenau 
Gwent 

Lleol 
85% 

(targed 
CDLl)** 

Ffigur Blynyddol – 87%  

Nifer cyfartalog o ddyddiau gwaith a 
gynhaliwyd i glirio digwyddiadau tipio 
anghyfreithlon 

Cenedlaethol 
(newydd) 

6.2 3.99 3.46 4.22 4.17 

Canran gwastraff a gaiff ei ailddefnyddio, 
ailgylchu neu ei gompostio Cenedlaethol 56.77% 56.6% 62.7% 69.69%  63.66%  

Kilogramau o wastraff gweddilliol a 
gynhyrchwyd fesul person 

Cenedlaethol 
(newydd) 

I’g 40.33 39.50 37.60 38.82 

Nifer Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol 
sy’n gweithredu o fewn Blaenau Gwent Lleol I’g 39 40 40 40  

Canran Trosglwyddiadau Asedau 
Cymunedol o fewn Blaenau Gwent a fu’n 
gweithredu’n llwyddiannus am 6 mis neu 
fwy 

Lleol  20 51 52.5 97.5 100 

Nifer Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol 
a weithredwyd yn ystod y cyfnod Lleol I’g 19 1 0 0  

Nifer cyfartalog dyddiau calendr a 
gymerwyd i ddarparu Grant Cyfleusterau i’r 
Anabl 

Cenedlaethol 293.2 Ffigur Blynyddol (Cronnus) - 312.4 

Nifer ymweliadau i gyfleusterau chwaraeon 
a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y 
flwyddyn fesul 1,000 o boblogaeth 

Cenedlaethol 9,082.7 *1,952 *1,997 *1,844 *2,045  

http://www.mylocalcouncil.info/
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Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol/ 

Lleol 

Llinell 

Sylfaen 

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Tueddiad 

Perfformiad 

Chwarterol 

Canran priffyrdd A sydd mewn cyflwr gwael 
yn gyffredinol 

Cenedlaethol 2.6 
Ffigur Blynyddol – 2%  

Canran priffyrdd B sydd mewn cyflwr gwael 
yn gyffredinol 
 

Cenedlaethol 5.6 
Ffigur Blynyddol – 5%  

Canran priffyrdd C sydd mewn cyflwr gwael 
yn gyffredinol 

Cenedlaethol 5.5 
Ffigur Blynyddol – 5.4%  

Canran sefydliadau bwyd sy’n ‘cydymffurfio 
yn fras’ gyda safonau hylendid bwyd 

National 92.3 
92.4 90.1 92.3 89.8  
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Astudiaethau Achos 

 

Cymunedau Cryf a Chraff yn Amgylcheddol 

Astudiaeth achos –  

Gweithdai Ysgolion, Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Cadwch Gymru’n Daclus 
  

 Fel rhan o Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Cadw Gymru’n Daclus cyflwynwyd nifer o 

weithdai mewn ysgolion. 

  Cynhaliwyd un o’r gweithdai hyn ym Mharc Bryn Bach ar 25 Medi (oedd yn Wythnos 

Ailgylchu hefyd) pan fu 4 disgybl o ysgolion cynradd y Santes Fair, Blaenycwm, Deighton, 

Georgetown, Rhos y Fedwen a’r Holl Saint ac Ysgol Gymraeg Bro Helyg yn bresennol.  

Roedd casglu sbwriel yn rhan o’r gweithdy (a chasglwyd 15 bag o sbwriel.) Yna buom yn 

archwilio gwahanol eitemau yn y sbwriel a’u dosbarthu yn rhai y gellid eu hailgylchu a 

rhai na ellid. Er mwyn pwysleisio pwysigrwydd ailgylchu a’r effaith y gall ei gael ar yr 

amgylchedd lleol a bioamrywiaeth, fe wnaeth y plant ‘angenfilod sbwriel’. 
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Cymunedau Cryf a Chraff yn Amgylcheddol 

 Astudiaeth Achos - Dros hanner miliwn o bunnau i lwybrau Teithio Llesol 
  

 

Croesawodd Cyngor Blaenau Gwent y cyhoeddiad bod dros £0.5 miliwn o gyllid gan Lywodraeth 

Cymru yn cael ei roi i wella llwybrau Teithio Llesol. 

 

Cerdded, rhedeg neu feicio ar deithiau arferol, fel i’r gwaith, yr ysgol neu’r siopau yw Teithio Llesol. 

Mae mwy na £1.2miliwn yn cael ei roi i gynlluniau ar draws Gwent fel rhan o hwb o £14.5miliwn gan 

Lywodraeth Cymru.  

 

Ym Mlaenau Gwent bydd ffordd teithio llesol a rennir o Garnlydan i Frynmawr yn derbyn £295,000 

ac un arall yn arwain o Ysbyty Glynebwy yn cael £185,000, gyda £55,000 ar gael i waith cysylltiedig. 

Bydd y llwybrau yn cael wyneb newydd a’r arwyddion yn cael eu gwella i helpu i annog mwy o 

ddefnydd o’r llwybrau gan breswylwyr. 

 

Fel rhan o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol greu map o’u llwybrau presennol a dangos ble y gellir gwneud 

gwelliannau ac ychwanegu llwybrau newydd fel rhan o’u Map Rhwydwaith Integredig Ymgynghorodd Blaenau Gwent â phobl leol am hyn 

trwy arolwg ar-lein a nifer o sioeau teithiol, gan roi cyfle iddynt i helpu i siapio darpariaeth deithio llesol yr ardal yn y dyfodol. Defnyddiwyd yr 

adborth i ddatblygu’r cais am gyllid. 

 

Dywedodd Richard Crook, Cyfarwyddwr Corfforaethol y Cyngor dros Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol:  

 

“Rydym yn falch iawn o lwyddiant ein cais i wella’r Llwybrau Teithio Llesol ym Mlaenau Gwent ac ni allwn aros cyn dechrau ar y gwaith! Fel 

Cyngor rydym yn angerddol am weithio gyda’n partneriaid i wella iechyd a lles ein preswylwyr a gofalu am yr amgylchedd ac mae’r cyllid hwn 

yn rhoi cyfle gwych i ni barhau gyda’r gwaith pwysig hwn. Gobeithio y byddwn yn gweld mwy o bobl yn gadael y car yn y dyfodol ac yn 

cerdded neu feicio i ble bynnag y mae arnynt angen bod.” 
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Datblygu Economaidd ac Adfywio 

 

Pam fod hyn yn bwysig 

Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein cymdogaethau fel eu bod yn lleoedd y mae pobl yn falch i fyw ynddynt. Rydym wedi rhoi blaenoriaeth i 

ddatblygu economaidd ac adfywio er mwyn dod â swyddi, twf, sgiliau cysylltiedig â swyddi a chyfle i bobl leol a busnesau. 

 

Mae cynyddu cyflogadwyedd yn gwneud cyfraniad sylfaenol i ostwng a threchu tlodi a statws economaidd yr ardal. Mae cefnogi pobl i gael a 

chadw cyflogaeth yn gostyng dibyniaeth ar wasanaethau cymorth sy’n gydnaws gyda llesiant cymdeithasol a threchu tlodi. Mae gweithio 

gyda busnesau newydd a phresennol yn eu helpu i dyfu a datblygu ym Mlaenau Gwent yn allweddol i helpu darparu cyfleoedd cyflogaeth. 
 

Trosolwg 2019/20 

Cadwyd y cynnydd ar flaenoriaethau Datblygu Economaidd ac Adfywio ar ddechrau 2019/20; fodd bynnag, gyda phenodi Pennaeth 

Gwasanaeth newydd, mae cynlluniau wedi eu hadnewyddu yn eu lle i ddatblygu blaenoriaethau dros weddill y Cynllun Corfforaethol. Mae 

Adfywio a Datblygu hefyd yn cefnogi nifer o raglenni rhanbarthol sy’n digwydd o fewn yr ardal yn cynnwys Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd (yn cynnwys y cynllun Metro), Cymoedd Technoleg a Thasglu’r Cymoedd. Mae rhai o’r gweithgareddau allweddol yn cynnwys: 

 

 Lluniwyd Strategaeth Menter Blaenau Gwent mewn partneriaeth gyda’r Bwrdd Menter (sector preifat). Mae’r gefnogaeth a roddir ar gyfer 

busnesau newydd a busnesau’n cael ei gynyddu drwy waith partneriaeth gydag asiantaethau ac arbenigwyr cymorth busnes. 

 Mae prosiect Canolfan Ymelwa Digidol Cenedlaethol Thales (NDEC) yn awr yn ar waith – gan gefnogi busnesau lleol, ysgolion a cholegau 

gyda hyfforddiant digidol, ymchwil a mynediad i’r technolegau o’r math diweddaraf un yng Nglynebwy. 

 Mae’r tîm Cyfleoedd Adfywio yn parhau i sicrhau datblygiad ar safle’r Gweithfeydd, gan weithio ar gynlluniau ar gyfer ymestyn adeilad 

Thales i gynyddu eu presenoldeb, unedau busnes hybrid ar Rhodfa Calch ac unedau sefydlu busnes The Box Worxs a gaiff eu cwblhau yn 

gynnar yn 2021.  

 Cafodd 11.6% yn fwy o fusnesau newydd eu sefydlu yn ystod 11 mis cyntaf y flwyddyn o gymharu gyda’r un cyfnod y llynedd, yn ôl y data 

diweddaraf o ddata BankSearch. 

 Cynhaliwyd Rhwydwaith Busnes Menywod cyntaf yn ystod yr Wythnos Menter Byd-eang yn y Swyddfeydd Cyffredinol a chafwyd 

cefnogaeth gadarnhaol. Bydd y cynlluniau i barhau a chryfhau’r cyfle rhwydweithio yn parhau. 

 Gosodwyd 3 uned busnes gan arwain at 2 fusnes newydd yn masnachu o unedau y mae Cyngor Blaenau Gwent yn berchen arnynt. Mae 

hyn wedi helpu i greu 6 o swyddi a byddant yn ychwanegu mwy o incwm i’r portffolio. 

 Bydd Ardal Gwella Busnes (BID) yn cynnwys Stad Ddiwydiannol Rasa a Stad Ddiwydiannol Tafarnaubach yn dechrau ym mis Ebrill 2020, 

gan redeg am dymor o bum mlynedd yn dilyn pleidlais lwyddiannus ymysg busnesau. Bydd BID yn cynrychioli busnesau ar y ddwy stad 

gan gyflwyno prosiectau sy’n gwella’r amgylchedd ar gyfer cynnal busnes. Drwy ei weithgaredd gweithredol a swyddogaeth 

gynrychioladol, bydd gan y BID ran wrth greu amgylchedd diogel, glân a chefnogol ar gyfer busnesau ar ddwy stad breifat. 

 Mae Cam 1 prosiect ReFit yn parhau gyda chynlluniau goleuo yn cael eu cwblhau ym mron bob adeilad o fewn y cam hwn sy’n cynnwys 

adeiladau corfforaethol, ysgolion ac adeiladau’r Ymddiriedolaeth Hamdden. Mae Cam 1b, sy’n canolbwyntio ar ysgolion gyda 

chysylltiadau, yn mynd rhagddo gyda phenaethiaid a chyrff llywodraethu ysgolion. 
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 Mae Cam 2 Prosiect Catalydd Arddangosydd Ynni Byw Craff ? bellach wedi dod i ben. Mae’r cyfleoedd a ymchwiliwyd yn y cam hwn 

drwy ymgysylltu gyda busnesau ar draws Blaenau Gwent yn cynnwys broceru ynni a deunyddiau (yn cynnwys paneli solar a goleuadau 

LED). 

 Cafodd y Prosbectws Ynni ei gymeradwyo gan y Cyngor. Mae’r gwaith wedi dechrau i lansio’r prosbectws a chyflwyno’r prosiectau i 

randdeiliaid a/neu gydweithwyr posibl. 

 Mae Prosiect PENTAGON, a fanteisiodd ar ystod eang o ffynonellau cynhyrchu ynni adnewyddadwy, yn dod i ben.  

 Dechreuodd y gwaith ar gynllun tref yn gysylltiedig gyda’r cynllun Metro Plus lle bydd Blaenau Gwent yn derbyn £3m i weithredu rhaglen i 

alluogi seilwaith i ysgogi twf economaidd ac adfywio drwy gefnogi symudedd pobl a sgiliau. 

 Fel rhan o Dasglu’r Cymoedd rydym yn parhau i ymchwilio ymestyn prosiectau yn cynnwys ‘Prosiect Meanwhile’ yng nghanol trefi, gyda 

chyllid gan Dasglu’r Cymoedd i’w ddatblygu. Gan roi cefnogaeth helaeth i ddarpar entrepreneuriaid, mae’r rhaglen ‘Meanwhile’ yn 

cynnig cyfle i fusnesau newydd a phresennol i brofi masnachu eu nwyddau a gwasanaethau mewn safleoedd gwag am hyd at chwe mis. 

Mae Blaenau Gwent wedi datgan diddordeb mewn dod yn bartner posibl yn y prosiect ac yn disgwyl mwy o wybodaeth. 

 Cafodd Prosbectws Tai Darganfod Blaenau Gwent ei lansio’n llwyddiannus ym mis Mai gan yr Aelod Gweithredol Adfywio. Mynychwyd y 

digwyddiad gan dros 20 o gynrychiolwyr o’r sector tai yn cynnwys landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, cwmnïau cyfyngedig preifat, 

busnesau bach a chanolig ac ymgynghorwyr cynllunio. Mae’r lansiad wedi ysgogi ymholiadau am dir gan ddatblygwyr posibl. 

 Caiff opsiynau ar yr adolygiad tai eu hystyried ar hyn o bryd yn cynnwys dull gweithredu rhanbarthol mewn cysylltiad gyda phartneriaid 

Gwent (tebyg i’r Strategaeth Ddigartrefedd ranbarthol). 

 Mae safle Lovell yn Golwg y Bryn yn ddatblygiad tai £16.8 miliwn yn darparu 70 cartref ar werth ynghyd â 30 cartref fforddiadwy, yn 

cynnwys rhent cymdeithasol a pherchen-feddiannaeth cost isel. Mae’r datblygiad yn mynd rhagddo’n dda ac mae’r ystafell farchnata yn 

awr ar agor gyda chynnydd da ar werthiant hyd yma. 

 Sicrhawyd caniatâd cynllunio (yn amodol ar amod 106) ar gyfer gwaith adeiladu United Welsh a Persimmon ar safle’r Hen Ysgol/Goleg yn 

gyfanswm buddsoddiad o £32.6m o gostau datblygu yn darparu 277 cartref, gyda 55 ohonynt yn gartrefi fforddiadwy. Caiff y cynllun ei 

gefnogi gan Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru gyda dyraniad o £1.3m. Rydym yng nghamau olaf terfynol proses gyfreithiol faith i 

sicrhau fod y cynllun yn digwydd. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar amser lle mae cwmnïau mawr wedi adolygu eu llif arian ac mae llawer 

wedi tynnu’n ôl o gynlluniau. Mae hyn yn ganlyniad cadarnhaol i Flaenau Gwent. 

 Mae datblygiad £2.8m cymdeithas tai United Welsh o 23 o gartrefi fforddiadwy ar hen safle Ysgol Sirhywi yn agosáu at gael ei gwblhau. 

 Fel rhan o Gynllun Cartref Cynnes Arbed Llywodraeth Cymru, cafodd 449 annedd eu dynodi fel bod mewn ardaloedd o dlodi tanwydd 

difrifol a gosodwyd mesurau effeithiolrwydd ynni yn anelu i ddileu hyn (£2.7 miliwn / £6,013 cyfartalog fesul annedd). 

 Mae cynllun ECO/LAFlex yn anelu i ostwng tlodi tanwydd a hyd yma gosodwyd mesurau effeithiolrwydd ynni mewn 100+ annedd oedd yn 

aneffeithiol o ran ynni, fydd yn ei dro yn gostwng biliau tanwydd cartrefi. Mae hyrwyddiad pellach yn mynd rhagddo i annog y defnydd 

o’r cynllun.  

 Cynhaliwyd y digwyddiad rhanddeiliaid cyflogaeth a sgiliau fel rhan o ddatblygiad y Cynllun Sgiliau a bu’n sesiwn llwyddiannus a 

rhyngweithiol gyda dros 70 yn bresennol. Roedd cynrychiolwyr o feysydd addysg, addysg bellach, busnes, cyflogaeth a’r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’r canfyddiadau’n cael eu casglu ar hyn o bryd er mwyn cwblhau’r cynllun a pharatoi’r camau nesaf. 

 Roedd recriwtio a sefydlu prentisiaid Anelu’n Uchel yn llwyddiannus, yn cynnwys digwyddiad adeiladu tîm yn rhaeadr Glyn-nedd ar gyfer 

holl brentisiaid Anelu’n Uchel. Mae 13 wedi dechrau ar y rhaglen a bydd eu cyd-gyflogaeth gyda’r cyflogwr nawdd. Mae 3 cwmni nawdd 

newydd hefyd yn cymryd rhan ar y rhaglen, 2 ohonynt yn fentrau bach a chanolig. 
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 Mae’r gwaith cydlynu cyflogaeth yn cynnwys ymgysylltu ag 8 cwmni ac mae’r prosiect yn parhau i dderbyn atgyfeiriadau newydd. Caiff 

cyfleoedd hyfforddiant eu hyrwyddo mewn meysydd tebyg i iechyd a diogelwch, cymorth cyntaf, CSCS a TGCh, a gyflwynir drwy ystod o 

bartneriaid. 

 Mae’r gwaith i ddynodi a darparu buddion cymunedol yn parhau, ac mae Safle Meithrin Sirhywi yn enghraifft o hynny: 

o Gwnaeth Canolfan Seren gais am gyllid i dalu am fynediad rhyngrwyd am 2 flynedd fel y gallant roi cefnogaeth gyda chlybiau 

gwaith cartref, clybiau chwilio am swydd a chymorth Credyd Cynhwysol. 

o Darparu oergell-rhewgell fel y gall busnes lleol roi bwyd sy’n agos at y dyddiad defnyddio am ddim i’r cyhoedd. 

o Ymgysylltu ysgol – bu artist yn gweithio gyda phlant am 6 wythnos i gynllunio mosaigau, un ar gyfer yr ysgol ac un ar gyfer y safle. 

 Mae cynlluniau ar gyfer digwyddiad ysbrydoli STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn mynd rhagddynt, gyda 3 

ysgol a bron 50 busnes yn cymryd rhan. Caiff y cysylltiadau rhwng pynciau STEM a diwydiant eu gweld yn glir drwy gydol y digwyddiad, 

sydd hefyd yn rhoi sylw i fanteision prentisiaeth fel amgen i brifysgol. 

 Enillodd cynllun Prentisiaeth Anelu’n Uchel gategori Cyflogwr Mawr y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru 2019. Yn seremoni 

wobrau flynyddol Anelu’n Uchel, cyflwynodd Lee Waters AC, y Dirprwy Weinidog, 6 gwobr i brentisiaid a chyflogwyr o’r awdurdod lleol. 

 Gwelodd y rhaglen Hyfforddeiaethau Corfforaethol gynnydd mewn pobl ifanc ar leoliad o fewn yr awdurdod. Mae dau yn fwy o blant 

sy’n derbyn gofal wedi ymuno â’r rhaglen a chânt eu cefnogi ar leoliad a drwy hyfforddiant ACT. 

 Mae Morganstone a Linc Housing wedi parhau i ddarparu buddion cymunedol ar ddatblygiad Llys Glyncoed gyda Morganstone yn 

cynnig cyfleoedd profiad gwaith ar y safle ar gyfer peintio ac addurno. 

 Mae prosiect GovTech Catalyst wedi cwblhau’r cam cyntaf ac mae’r ail gam wedi dechrau. Mae’r prosiect hwn yn edrych sut y gallwn 

ddefnyddio ein hasedau i gasglu gwybodaeth i’n helpu i ddarparu ein gwasanaethau yn fwy effeithol. Mae’r opsiynau a brofwyd yn y 

cam cyntaf yn cynnwys:   

o canfod tyllau yn y ffordd yn defnyddio technoleg camera wedi’i osod ar y fflyd sbwriel ac ailgylchu – dim angen ymyriad gan y gyrrwr;  

o lefelau cyfranogiad ailgylchu yn dynodi cartrefi lle mae ailgylchu allan i gael ei gasglu neu gynwysyddion ailgylchu yn cael eu gwagu. 

 

Datblygu Cynaliadwy 

 

Hirdymor   Erbyn 2033 bydd Cynllun Datblygu Lleol Blaenau Gwent yn cefnogi cyflenwi rhwydwaith o gymunedau cynaliadwy, 

egnïol a chysylltiedig yn y cymoedd sy’n cefnogi llesiant cenedlaethau presennol a’r dyfodol. 

Ataliaeth  Mae atal digartrefedd yn dal i redeg ar lefel uchel yn ystod y trydydd chwarter. Cafodd ymyriad cynnar a chynlluniau 

newydd effaith er bod nifer fawr o gleientiaid wedi colli llety rhent preifat. 

Integreiddio  Mae gwaith yn mynd rhagddo i gysylltu gyda safleoedd posibl mewn canol trefi ledled Blaenau Gwent i gymryd rhan 

yng nghynllun benthyciadau a grantiau canol trefi. Caiff diwydrwydd dyladwy i geisiadau posibl ei wneud gan y tîm 

Cyfleoedd Adfywio ynghyd â maint-fesurydd o Wasanaethau Technegol a chyfreithiwr eiddo o Datblygu a Stadau. 

Cydweithio  Ynghyd â phedwar awdurdod cyfagos, mae Blaenau Gwent wedi sicrhau hyd at £450,000 o gyllid ar gyfer cerbydau 

allyriant isel ar gyfer gosod mannau gwefru cerbydau trydan mewn 30 safle o fewn ardal y pum Awdurdod Lleol.   

 Mae’r Tîm Cydlynu Cyflogaeth yn gweithio gyda phartneriaid allweddol fel Canolfan Byd Gwaith, Working Links, 

colegau lleol a darparwyr hyfforddiant i gydlynu a chwblhau pecynnau recriwtio a sgiliau i gyfateb pobl leol gyda 
swyddi lleol.    
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Ymgyfraniad  Mae contractwyr a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn parhau i ymgysylltu gydag ysgolion a busnesau lleol, megis 

Canolfan Adnoddau Rasa (Meithrinfa Buds to Blossoms) ac Ysgol Gynradd Glyncoed i brynu adnoddau drwy eu cronfa 

budd cymunedol. Cynhaliwyd digwyddiad cymunedol a drefnwyd ac a gyflwynwyd gan Linc a Morganstone gyda’r 

contractwr yn talu am luniaeth, a disgyblion Ysgol Gynradd Glyncoed yn mynychu Llys Glyncoed i ganu Carolau Nadolig 

gyda staff a phreswylwyr. 

 

 

Dangosyddion Perfformiad 

Mae’r Cyngor wedi dynodi nifer o fesurau perfformiad ar bob Amcan Llesiant i ddangos pa mor dda y mae’r Amcanion Llesiant yn cael eu 

cyflawni. Caiff y rhain eu rhannu yn ôl dangosyddion lleol a chenedlaethol. Lle’n bosibl, mae’r Cyngor wedi cymharu’r dangosyddion lleol gyda 

pherfformiad y llynedd. Caiff y dangosyddion cenedlaethol, a elwir yn Fesurau Atebolrwydd Cyhoeddus, eu cyflwyno’n flynyddol i Data Cymru 

gan bob un o’r 22 Awdurdod Lleol. Mae’r wybodaeth ar gael i’r cyhoedd a gellir ei chymharu ledled Cymru..  

 

Mae mwy o wybodaeth perfformiad ar gael yn www.mylocalcouncil.info 

 
Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol/ 

Lleol 
Llinell 

Sylfaen 
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Tueddiad 

Perfformiad 
Chwarterol 

Nifer tai newydd a gafodd eu hadeiladu 
Lleol I’g  5 22 0 33   

Nifer unedau tai fforddiadwy a gyflenwyd fesul 
10,000 aelod 

Cenedlaethol 
(newydd) 

I’g Ffigur Blynyddol – 2 
Dangosydd 

Newydd 

Nifer busnesau newydd a gafodd eu cefnogi 
(creu’n uniongyrchol fel canlyniad i gymorth wedi’i 
dargedu gan y cyngor) 

Lleol (ar gael) 14 9 2  2 2  

Canran gofod llawr a ddefnyddir yn yr unedau 
busnes y cyngor sydd ar gael Lleol (ar gael) 85% 83% 84% 86% 82% 

Canran adeiladau preifat a ddaeth yn ôl i 
ddefnydd yn ystod y flwyddyn drwy weithredu 
uniongyrchol gan yr awdurdod lleol 

Cenedlaethol 3.3 Ffigur Blynyddol – 6.44%   

Canran o’r holl geisiadau cynllunio a benderfynwyd 
o fewn y cyfnodau gofynnol Cenedlaethol 97.3 100% 99% 100% 100% 

Canran apeliadau yn erbyn penderfyniadau 
ceisiadau cynllunio a  wrthodwyd. Cenedlaethol 63.6 100% 100%  100% 100%  

 

 

 

http://www.mylocalcouncil.info/
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Astudiaethau Achos 

 

Datblygu Economaidd ac Adfywio 

 

Astudiaeth Achos - Busnesau Torfaen a Blaenau Gwent yn Uno  
 

Mae busnesau o Dorfaen a Blaenau Gwent ynghyd ag aelodau o’r clybiau rhwydweithio busnes llwyddiannus Llais Busnes Torfaen a Rhwydwaith 

Effaith Blaenau Gwent, yn llunio partneriaethau masnachu mwy clos yn dilyn digwyddiad yn gynharach y mis hwn. 

 

Y digwyddiad diweddar oedd y cyntaf o’i fath, wedi ei greu a’i gynnal gan Economi a Menter Torfaen ac Uned Ddatblygu Economaidd Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac fe’i cynhaliwyd yn y Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy. 

 

Manteisiodd mwy na 65 o fusnesau o amrywiaeth eang o sectorau ar y cyfle rhad ac am ddim i gyflwyno eu busnesau i’w gilydd trwy rwydweithio 

anffurfiol ac wedi ei hwyluso, a bwffe. 
 

 

 

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol dros yr 

Economi, Sgiliau ac Adfywio Cyngor Torfaen 

“Roedd yn bleser gwirioneddol cael bod yn bresennol ac annerch y digwyddiad hwn. Mae 

llunio cysylltiadau busnes ar draws ffiniau sirol yn gam cadarnhaol iawn tuag at gryfhau ein 

heconomi leol.  Rwy’n gobeithio mai dim ond dechrau yw hyn ar nifer o gynlluniau ar y cyd 

llwyddiannus fydd yn helpu i gynyddu a manteisio ar yr egni a’r ymrwymiad gwych sydd gan 

fusnesau lleol yn y rhan hon o dde ddwyrain Cymru.” 
 
  
 
 

 

Dywedodd David Davies yr Aelod Gweithredol dros Adfywio a Datblygu Economaidd a Chynghorydd ym Mlaenau Gwent: 

“Roedd y digwyddiad ‘cyfarfod eich cymdogion busnes’ i fusnesau ym Mlaenau Gwent a Thorfaen, a gynhaliwyd yn y Swyddfeydd Cyffredinol 

yng Nglynebwy yn rhoi cyfle i fusnesau lleol  ryngweithio gyda chysylltiadau a chyflenwyr newydd. Roedd yn gyfle hefyd i rannu arfer da a rhoi’r 

newyddion diweddaraf i ni am ddatblygiadau gwleidyddol, deddfwriaethol ac economaidd. 

Mae hon yn enghraifft mor dda o’r modd y gall busnesau o fwrdeistrefi cyfagos gysylltu a gweithio gyda’i gilydd, sydd nid yn unig yn fuddiol i’r 

economi leol ond hefyd yn cryfhau rhwydweithiau busnes yn y rhanbarth”. 
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Datblygu Economaidd ac Adfywio 

 

 Astudiaeth Achos – Dod â Chartrefi a Rhagolygon Newydd i Flaenau Gwent.  

Mae’r gwaith o adeiladu cartrefi newydd yn 

Golwg y Bryn, Glynebwy wedi dechrau ers 

tro.  Digwyddodd hyn o ganlyniad i weithio 

mewn partneriaeth gadarnhaol rhwng CBS 

Blaenau Gwent â Lovell, un o brif 

ddatblygwyr tai’r wlad a Cartrefi Melin, 

landlord cymdeithasol profiadol, i ddod â 

chartrefi o ansawdd y mae mawr angen 

amdanynt i Flaenau Gwent.  Trwy’r 

cydweithio sicrhawyd bod y fenter gyffrous 

yn dwyn ffrwyth gyda chefnogaeth cyllid 

gan Lywodraeth Cymru.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gyda’r nod o greu cyfleoedd i gyflenwyr 

lleol a chrefftwyr medrus i ymgysylltu ag 

adeiladwr tai o bwys, cynhaliwyd 

digwyddiad “Cwrdd â’r Prynwr” 

llwyddiannus iawn gan Dîm Adfywio CBS 

Blaenau Gwent.  Mae A & M Brick Laying a 

Taylor Lane yn ddau gwmni lleol sydd eisoes 

ar y safle o ganlyniad uniongyrchol i’r 

digwyddiad. Mae cyflogaeth leol, 

prentisiaethau a buddion ehangach i’r 

gymuned i gyd yn gyfleoedd yr ydym yn 

gobeithio eu sicrhau o’r datblygiad cyffrous 

hwn.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ddiweddar lansiwyd y datblygiad, a fydd 

yn gweld 70 o dai ar y farchnad agored a 

30 o dai fforddiadwy, gan gynnwys 

rhanberchenogaeth, o safle gerllaw gydag 

ymateb cadarnhaol iawn gan breswylwyr 

oedd am sicrhau eu dewis o gartref.  Mae 

nifer o leiniau eisoes wedi eu harchebu ac 

mae cynlluniau ar y gweill i agor y cartref 

arddangos arbennig yn swyddogol ar y 

safle yn hwyrach eleni. 

  

Golwg y Bryn, Glynebwy, Datblygiad £17m Daliadaeth 

 Gymysg yn cynnwys 100 uned 

Yn cychwyn gwanwyn 2019 
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Cyngor Effeithiol 

 

Pam fod hyn yn bwysig  

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn rhoi ffocws ar sicrhau newidiadau parhaus i’r ardal. Mae hefyd yn rhoi llwyfan ar gyfer trawsnewid Blaenau 

Gwent i fod yn Gyngor mwy hyderus a galluog. Ein huchelgais yw sicrhau  canlyniadau gwell ar gyfer pobl Blaenau Gwent a chafodd yr 

uchelgais honno ei seilio ar gynlluniau cadarn a chynaliadwy, gan sicrhau y gellir dal y Cyngor i gyfrif am yr hyn yr addawodd ei gyflawni. Mae 

cynyddu effaith ein hadnoddau i’r eithaf i gyflawni’r canlyniadau hyn yn greiddiol i’r flaenoriaeth hon. Mae’n cynnwys deall ein costau, rheoli 

gwariant, cynyddu ein hincwm a sicrhau bod ein hadnoddau yn gydnaws ag anghenion ein preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr i adeiladu 

Blaenau Gwent ar gyfer y dyfodol. 

 

Trosolwg 2019/20 

Drwy gydol 2019/20 bu cynnydd wrth weithredu blaenoriaethau Cyngor Effeithol ond sylweddolir fod gwaith pellach yn dal i’w wneud i 

weithredu’r nodau a’r amcanion yn llawn. Mae edrych ar ddull i weithredu mewn ffordd effeithlon o ran cost ac effeithol ar draws y Cyngor yn 

greiddiol i flaenoriaeth Cyngor Effeithol. Caiff y prosiect uchelgeisiol hwn ei alw yn ‘Pontio’r Bwlch’ ac mae’n gydnaws gyda’r Strategaeth 

Ariannol Tymor Canol a’r Cynllun Corfforaethol. Mae’r rhaglen gweithgaredd yn anelu i ddarparu cyngor sydd â meddylfryd mwy masnachol yn 

y ffordd y mae’n cyflawni gwasanaethau. Caiff cynnydd y prosiect ei weld dros weddill cyfnod y Cynllun Corfforaethol. Mae rhai o’r 

gweithgareddau allweddol yn cynnwys: 

 

 Adolygiad sylfaenol o’n holl wariant trydydd parti yn dynodi arbedion a chyfleoedd i fod yn fwy masnachol yn ein perthynas gyda 

chyflenwyr. 

 Adfywio’r Strategaeth Cyfathrebu i gryfhau ein dull gweithredu, gan fanteisio ar ddulliau modern o gyfathrebu i feithrin enw da y cyngor yn 

lleol a chenedlaethol.  

 Datblygu ‘un cyngor’ sy’n mynegi uchelgais y Cyngor i fod â meddylfryd  masnachol ac i weithredu gyda mwy o ddawn busnes tra’n 

cyflenwi gwerth cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys creu bwrdd masnachol strategol, dan gadeiryddiaeth y Rheolwr Gyfarwyddwr, i 

ddarparu ‘gwirio a herio’ ar weithgareddau masnachol, gwasanaethau comisiwn gwerth uchel a gweithgareddau caffael.  

 Cyflawni Prosbectws Ynni yn dynodi cyfleoedd i gynyddu ffrydiau cyllid drwy gynhyrchu ynni.  

 Mae cynyddu effaith y Prosbectws Ynni yn dibynnu ar barhau gyda chydweithio a gwaith partneriaeth cryf gyda chymunedau, y 

cyhoedd, y sector preifat a busnesau ynghyd â gweithio partneriaeth effeithlon ar draws y Cyngor. 

 Parhau i fuddsoddi mewn hyfforddiant staff gyda ffocws neilltuol ar gymorth cyntaf iechyd meddwl, cefnogi uwchsgilio drwy fynediad i 

Gymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol a chynyddu ymwybyddiaeth ar faterion tebyg i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 

a thrais rhywiol. Mae’r rhain yn enghreifftiau o sut mae hyfforddiant staff yn cefnogi cynlluniau cenedlaethol. 

 Adeiladu ein gallu arweinyddiaeth drwy gyflwyno dwy Gynhadledd Rheolwyr ym mis Hydref 2019 gyda’r ffocws allweddol ar fod yn 

sefydliad gyda meddylfryd mwy masnachol, cyfrannodd rheolwyr at ddatblygu’r strategaeth a rhoddwyd mewnbwn ar sut ydym yn creu’r 

amodau cywir i fod yn awdurdod lleol 21ain Ganrif.  

 Cynllunio ymagwedd sefydliad cyfan at drawsnewid digidol. Drwy adolygiad sylfaenol o’n tirlun, systemau a phensaernïaeth TGCh mae 

gan y Cyngor yn awr  fap ffordd clir ar gyfer y dyfodol. Rydym yn glir am anghenion ein seilwaith, deallwn faint ein buddsoddiad TGCh ac 

rydym yn glir am fuddsoddiadau’r dyfodol a chyfleodd am newid. 
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 Adeiladu map ffordd ar gyfer trawsnewid profiad preswylwyr. Gweithio’n agos gydag asiantau gwasanaethau cwsmeriaid i gynllunio 

llwybrau newydd a gwell i breswylwyr gael mynediad i wasanaethau drwy gysylltiad wyneb i wyneb, cysylltiad ffôn a gwella 

gwasanaethau ar-lein. 

 Ailstrwythurwyd nifer o wasanaethau, gan gefnogi cadernid a chynllunio olyniaeth, sicrhau gallu i gyflawni blaenoriaethau corfforaethol. 

 Moderneiddio a chryfhau ein harferion gweithlu drwy adolygiad o bolisïau a gweithdrefnau allweddol yn cynnwys polisïau presenoldeb 

staff, disgyblaeth/cwynion a galluedd. 

 Cyn diwedd mis Mawrth 2020 cytunwyd, oherwydd y cyfyngiadau symud cenedlaethol, y byddid angen cynnal Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol y Cyngor ynghynt yn y flwyddyn. Cynhaliwyd y cyfarfod ym mis Ebrill 2020 a chafodd ei gynnal o bell yn defnyddio cyfleusterau 

telegynhadledd. Roedd hwn yn gam enfawr ymlaen ar gyfer Blaenau Gwent lle na chafodd cyfarfodydd rhithiol eu defnyddio o’r blaen. 

Bydd gwaith yn mynd rhagddo i gefnogi pob aelod i ddefnyddio TGCh er mwyn cymryd rhan o bell mewn cyfarfodydd yn y dyfodol. 
 Drwy gydol blwyddyn 2019/20 mae aelodau wedi cymryd rhan mewn nifer o sesiynau hyfforddiant a dysgu fel rhan o’r Rhaglen Datblygu 

Aelodau sydd yn gysylltiedig â’r blaenoriaethau o fewn Cynllun Corfforaethol y Cyngor a Blaenraglen Gwaith y Pwyllgor. Cafodd pob 

uwch ddeiliad cyflog adolygiad datblygu personol gyda hwylusydd allanol. Datblygwyd cynllun gweithredu personol o bob un o’r sesiynau 

hyn, i gael ei weithredu drwy gydol y flwyddyn i ddod.  
 Cafodd cyfarfodydd o’r Pwyllgorau Craffu eu hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol drwy Facebook, gan roi cyfle i aelodau o’r cyhoedd 

i naill ai fynychu cyfarfodydd o’r pwyllgorau craffu neu i ofyn cwestiynau ar y cyfryngau cymdeithasol y gellid o bosibl eu codi mewn 

cyfarfod o’r pwyllgorau ar ddisgresiwn y cadeirydd. 

 Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cydraddoldeb Aelodau yn awr wedi gorffen ei waith a threfnwyd i’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol gael 

ei gymeradwyo yn y Cyngor ar ôl ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu a’r Pwyllgor Gweithredol; fodd bynnag cafodd hyn ei ohirio oherwydd atal 

cyfarfodydd y Cyngor oherwydd pandemig COVID-19. 

 Cwblhawyd adolygiad o’r Strategaeth a Chynllun Gweithredu Ymgysylltu Corfforaethol a chymerwyd camau i symud ymlaen gyda 

chamau gweithredu allweddol. 

 Mae ymgyrchoedd cyfathrebu ac ymgysylltu wedi cynnwys: sioeau ffordd golwg strydoedd i gynnwys y cyhoedd mewn glanweithdra 

strydoedd; sylw i’r bagiau gwastraff bwyd newydd; trafod gofynion cyflenwi'r Rhaglen Gwaith Cyfalaf Priffyrdd; ennill Gwobr Anelu’n Uchel 

fel Cyflogwr Mawr y Flwyddyn; a hysbysu’r cyhoedd am yr etholiad cyffredinol. 

 Mae gwaith yn parhau gyda phreswylwyr, contractwyr, grwpiau cymunedol a’r trydydd sector i gynyddu’r ystod o ddeunyddiau y gellir eu 

hailgylchu, cynyddu ailgylchu a gwerth, a chynyddu’r cyfle am ail-ddefnyddio. 

 Mae gweithgaredd ymgysylltu mewnol ac allanol wedi parhau yn cynnwys y Fforwm Ieuenctid a’r Rhwydwaith 50+ yn cefnogi cynllunio 

cymuned gyfeillgar i oedran. 

 Mae trafodaethau yn parhau gyda’r Fforwm Ieuenctid i ddynodi’r ffordd orau i bobl ifanc gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd. 

 Mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg yn cyfrannu at ganllawiau Llywodraeth Cymru ar Wrth-fwlio ac Addysg Ddewisol yn y Cartref a 

Chod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Anghenion Dysgu Ychwanegol (sy’n cynnwys gweithio gyda rhieni) yn ogystal â chenedlaethol ADEW 

ar gyfer Cynhwysiant a Gwella Ysgolion. 

 Ymgysylltu gyda staff yn ymwneud â’r broses ar gyfer goruchwylio staff sydd wedi arwain at newidiadau i’r broses er mwyn annog 

trafodaeth mewn meysydd a ddynodwyd. 

 Mae’r Cyngor yn cydnabod yr heriau sy’n ei wynebu yn y tymor byr, y tymor canol a’r hirdymor ac mae wedi datblygu rhaglen o 

Adolygiadau Busnes Strategol i ddelio gyda bylchau posibl rhwng y cyllid a’r gwariant disgwyliedig sy’n anelu i feithrin cydnerthedd 

ariannol. Yn seiliedig ar themâu strategol, bydd ein rhaglen ‘Pontio’r Bwlch’ yn dynodi cyfleoedd am arbedion, osgoi costau posibl a 
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ffrydiau refeniw newydd. 

 Cafodd y Strategaeth Ariannol Tymor Canol ei chymeradwyo gan y Cyngor ym mis Rhagfyr 2019. Fel rhan o’r gwaith, mae’r gwaith wedi 

mynd rhagddo ar naw maes o welliant ar y Strategaeth Ariannol Tymor Canol er mwyn sicrhau gostyngiadau cost i’r Cyngor, fodd bynnag 

gohiriwyd y gwaith ar flaenoriaethau seiliedig ar ddeilliannau. Byddir yn ailddechrau ar y gwaith yn ystod 2020/21 ar amser pan gaiff 

ymateb COVID 19 ei ymlacio. 

 Sicrhawyd mwy o gydweithio drwy weithio gyda’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol. Mae cyfleoedd trawsnewid digidol yn 

cael eu defnyddio gyda Chynghorau Torfaen a Chastell-nedd Port Talbot i wella profiadau preswylwyr pan fyddant yn cyrchu gofal 

cymdeithasol i oedolion neu dalu am wasanaethau. 

 Datblygwyd fframwaith rheoli perfformiad i gefnogi gwelliannau i lywodraethiant, rhaglen a rheolaeth perfformiad y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus. Fe wnaeth hyn greu adroddiadau cychwyn clir ar gyfer rhaglenni presennol o waith i gynorthwyo gyda 

gwneud penderfyniadau yn ystod y dyfodol. Yn ystod y cyfnod hwn, fe wnaeth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd gytuno ar eu 

rhaglen waith ar gyfer 2020. 

 Mae Grŵp Asesu Llesiant Strategol Gwent yn parhau i gwrdd i gyflawni prosiectau partneriaeth tebyg i Dyfodol Gwent. 

 

 

 

 

Datblygu Cynaliadwy 

 

Hirdymor   Cynlluniwyd y penderfyniadau fel rhan o raglen Pontio’r Bwlch i gefnogi cadernid ariannol hirdymor y Cyngor ac i 

ddylanwadu ar ddyluniad y gwasanaethau ar gyfer y dyfodol. 

Ataliaeth  Lle’n bosibl bydd effaith yr Adolygiadau Busnes Strategol yn adlewyrchu ein hawydd i fuddsoddi mewn gwasanaethau 

ataliol ac i ddynodi lle gallwn gryfhau ein dull gweithredu. 

Integreiddio  Er mwyn diwallu anghenion ffrydiau cyllid mewnol a hefyd allanol, mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn integreiddio ei waith 

gydag ystod o bartneriaid.   

Cydweithio  Mae cysylltiadau cydweithio yn ffynnu gyda Chynghorau Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen drwy drefniadau gweithio 

SRS. Mae cyfleoedd ehangach ar gyfer cydweithio gyda’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol yn awr yn dod 

i ffrwyth.   

Ymgyfraniad  Cynhaliwyd naw digwyddiad ymgysylltu Golwg Strydoedd mewn marchnadoedd, archfarchnadoedd a chanol trefi ar 

draws yr ardal. Cyhoeddwyd arolwg gwe cyfatebol gyda 159 o bobl yn cymryd rhan yn yr arolwg yn y digwyddiadau a 

120 yn eu llenwi ar y we. Fe wnaeth llawer mwy ymgysylltu â ni mewn sioeau ffordd.    
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Dangosyddion Perfformiad 

Mae’r Cyngor wedi dynodi nifer o fesurau perfformiad ar bob Amcan Llesiant i ddangos pa mor dda y mae’r Amcanion Llesiant yn cael eu 

cyflawni. Caiff y rhain eu rhannu yn ôl dangosyddion lleol a chenedlaethol. Lle’n bosibl, mae’r Cyngor wedi cymharu’r dangosyddion lleol gyda 

pherfformiad y llynedd. Caiff y dangosyddion cenedlaethol, a elwir yn Fesurau Atebolrwydd Cyhoeddus, eu cyflwyno’n flynyddol i Data Cymru 

gan bob un o’r 22 Awdurdod Lleol. Mae’r wybodaeth ar gael i’r cyhoedd a gellir ei chymharu ledled Cymru..  

 

Mae mwy o wybodaeth perfformiad ar gael yn www.mylocalcouncil.info 
 

 
Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol/ 

Lleol 
Targed Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Tueddiad 

Perfformiad 
Chwarterol 

Nifer dyddiau gwaith a gollwyd oherwydd 
absenoldeb salwch fesul gweithiwr 
cyflogedig 

Cenedlaethol  11 3.05  5.96  9.77 13.91 

Canran Adroddiadau/Ceisiadau 
Gwasanaeth drwy ddulliau digidol 
(hunanwasanaeth) (gwastraff ac ailgylchu, 
glanhau strydoedd, ffyrdd a goleuadau a 
switsfwrdd) 

Lleol  - 23.6% 25.8% 23.6% 22.5% 


  

Lefel cronfa gyffredinol wrth gefn fel cyfran 
o wariant refeniw net fel ar 31 Mawrth 2019 Lleol 4.00%  - 4.58%  4.04% 4.69% 

Gwariant net o gymharu gyda’r gyllideb a 
gytunwyd - Refeniw  Lleol 0  

(150,000) 

(0.01%) 

(7,000)  

(0.004%) 

(66,000) 

(0.04%)   

£568,000  

(0.39%) 


Gwariant net o gymharu gyda’r gyllideb a 
gytunwyd – Cyfalaf 

  
Lleol 0  

(3,000)  

(0.02%) 
0 0 

£1,000 

(0.007%) 
 

Ffioedd a chostau allanol fel canran o 
wariant gros  
*Amcangyfrif 
  

Lleol  5.98% - 
5.59%  

* Amcangyfrif 
 7.45% 5.81% 



 

 

 

 

 

 

 

http://www.mylocalcouncil.info/
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Astudiaethau Achos 

 

Cyngor Effeithiol 

                 Wedi ymrwymo i gyflawni Bioamrywiaeth ac Ecosystemau Gwydn 
  

 
  
  

 

  

Bu’r cysoni â phrosiect Blaenau Gwent yn 

Symud gan y Bwrdd Gwasanaeth 

Cyhoeddus yn gadarnhaol gyda murlun 

llwyddiannus yng Nglynebwy ac wrth i’r 

llwybr gael ei gwblhau a’i lansio, gan 

gynnwys gosod paneli dehongli a darnau o 

gelf ar hyd y llwybr. 
 

Mae Adroddiad Blynyddol Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn dangos 

cysylltiadau da gyda thema’r amgylchedd a natur, i gynnwys astudiaethau achos 

profiad personol am newid hinsawdd, astudiaethau achos am wirfoddolwyr 

cymunedol o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, y sioe deithiol llesiant Ewch 

Allan i Natur, a’r prosiect Blaenau Gwent yn Symud 

 

Mae’r Cyngor yn cydnabod bod ecosystemau gwydn wedi eu seilio ar dirlun bioamrywiol yn cynnig llu o fanteision i 

bobl Blaenau Gwent. Bydd cyflawni’r gofynion dan y ddyletswydd bioamrywiaeth newydd yn helpu i gyfrannu at 

iechyd a llesiant corfforol a meddyliol pobl sy’n byw a gweithio yn y fwrdeistref; yn cynnig cyfleoedd ar gyfer 

ymgysylltu cymunedol a gwirfoddoli; yn gweithredu i atal a lleihau llygredd aer, dŵr a phridd; gweithredu i leihau 

uchafbwyntiau llifogydd; a chwarae rôl bwysig wrth daclo newid hinsawdd byd-eang a gweithredu i reoleiddio’r 

hinsawdd lleol. 

 

Rydym yn ymroddedig i gynnal a gwella bioamrywiaeth a gweithio mewn partneriaeth gydag eraill i sicrhau 

cynaliadwyedd y manteision dilynol a’u cyfraniad at y nodau llesiant. Rydym yn sicrhau bod bioamrywiaeth yn cael 

ei ystyried ar lefel gwneud penderfyniadau, ac mae’r ddyletswydd creu adroddiadau newydd yn sicrhau bod 

Awdurdod Lleol yn cymryd cyfrifoldeb am ddangos sut y mae ein gweithredoedd wedi helpu i wella ein hadnoddau 

naturiol a’n hecosystemau.  
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Cyngor Effeithiol 

Astudiaeth Achos – Sut yr ydym yn ‘Pontio’r Bwlch’… cynllunio ariannol at y dyfodol 
 

 

Mae cynllunio ariannol yn waith trwy’r 

flwyddyn! 

  

Mae ein dull newydd cyffrous – Pontio’r 

Bwlch - yn fwy na dim ond mynd o un 

gyllideb i un arall, mae’n gynllun llawer 

ehangach i ddod yn sefydliad mwy gwydn 

yn ariannol a masnachol ei feddylfryd sy’n 

gwneud y mwyaf o’i incwm ac yn ei greu, 

yn lleihau’r galw am wasanaethau ac yn 

cynnig profiad gwych i gwsmeriaid. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar y 

rhagdybiaeth y bydd ein setliad ariannol 

refeniw gan Lywodraeth Cymru yn wastad 

o ran arian eto. Bydd hyn yn golygu y bydd 

angen i ni ddod o hyd i £2 - £3 miliwn o 

arbedion yn 2020/21 i barhau i ddarparu 

gwasanaethau cyhoeddus a buddsoddi yn 

nyfodol Blaenau Gwent, heb ddefnyddio 

arian wrth gefn y cyngor y mae angen i ni ei 

gynyddu. Bydd y 12 Adolygiad Busnes 

Strategol sy’n rhan o ‘Pontio’r Bwlch’ yn ein 

helpu i wneud hyn. 

Wrth symud ymlaen, byddwn yn: 

● Gwneud y mwyaf o’n hincwm a’r 

posibilrwydd o greu incwm - gan 

ddefnyddio dull masnachol pan fydd 

hynny’n briodol. 

● Gwneud y mwyaf o’n hadnoddau trwy 

sicrhau ein bod yn cael gwerth gorau am 

arian trwy gaffael a chontractau. 

● Manteisio ar y cyfleoedd ar gyfer 

trawsnewid digidol. 

● Gwneud y defnydd gorau o’n hasedau 

a’n heiddo. 

● Dylanwadu a lleihau’r galw gan ein 

cwsmeriaid a chefnogi preswylwyr i wneud 

mwy drostynt eu hunain. 
  

 

 

Mae’r gwaith pwysig hwn yn cynnwys ein 

holl Dîm Arweinyddiaeth Corfforaethol ac 

mae’n cael ei arwain gan ein Prif Swyddog 

Masnachol, Anne Louise Clark, sy’n dweud: 

  

“Mae’n amlwg os ydym ni am ddarparu’r 

gwasanaethau gorau i bobl Blaenau Gwent 

yna mae angen i ni feddwl yn wahanol, 

meddwl mewn ffordd debycach i fusnes ac 

ail-ddylunio ein gwasanaethau fel eu bod 

yn fwy masnachol ac addas ar gyfer y 21ain 

ganrif. 

Mae Pontio’r Bwlch yn cynnig rhai enillion 

cyflym fel edrych ar ein gwariant ar drydydd 

partïon i gael y mwyaf am ein harian lle’r 

ydym yn ei wario, ac edrych ar ffyrdd 

newydd o ddwyn arian i mewn, yn ogystal â 

rhai prosiectau yn y tymor hwy fel lleihau ein 

hôl troed carbon a fydd yn wych i’r 

amgylchedd hefyd!” 

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn wrth i ni 

barhau i weithio gyda’n gilydd i 

drawsnewid gwasanaethau.” 

  

Mae’r Adolygiadau Busnes Strategol i gyd 

yn cael eu harwain gan aelod o’r Tîm 

Arweinyddiaeth Corfforaethol ac yn cael eu 

cefnogi gan y Tîm Trawsnewid Strategol a 

swyddogion o bob rhan o’r Cyngor. 
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Sut ydym yn cadw golwg ar yr hyn rydym yn ei wneud 

Mae gweithredu’r egwyddor Datblygu Cynaliadwy a chyrraedd yr Amcanion 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 llawer mwy yn dal i’w wneud yn y meysydd hyn dros y 

blynyddoedd i ddod.  

 

Rheoli perfformiad – Mae gan y Cyngor fframwaith rheoli perfformiad sydd wedi hen ennill ei blwyf sy’n cefnogi pob agwedd o gynllunio, 

darparu a gwella gwasanaethau. Fel rhan o hyn defnyddiwyd Amcanion Llesiant y Cyngor, fel y’u dynodwyd o fewn y Cynllun Corfforaethol, i 

lunio pob cynllunio gwasanaeth ym mhob rhan o’r Cyngor. Cafodd ‘edau aur’ ei datblygu o’r Cynllun Corfforaethol drwy’r holl sefydliad. 

 

Fel rhan o’n trefniadau cynllunio busnes, cafodd cynnydd ar yr egwyddorion datblygu cynaliadwy ei gynnwys a rhoddir adroddiad arnynt ar 

gyfer pob Amcan Llesiant.  

 

Mae’r Cyngor yn derbyn monitro perfformiad y Cynllun Corfforaethol bob chwarter fel rhan o’r Adroddiad Cyllid a Pherfformiad. Ynghyd â’r 

adroddiadau hyn, mae nifer o adroddiadau perfformiad eraill y rhodir adroddiad mewnol a thrwy’r broses ddemocrataidd arnynt. 

 

Cynllunio ariannol – Cafodd yr Amcanion Llesiant eu cynhyrchu ar adeg o gyfyngiadau ariannol sylweddol a newidiadau mawr yn y sector 

cyhoeddus. Mae’r Cyngor yn adolygu ei reolaeth ariannol ac yn cynllunio galluogi iddo ddatblygu dull gweithredu newydd i ddangos yn 

effeithlon sut y defnyddiwn adnoddau i gyflawni deilliannau hirdymor cynaliadwy i’r cenedlaethau cyfredol a hefyd genedlaethau’r dyfodol. 

Mae hyn yn arbennig o anodd mewn sefyllfa o ddyraniadau adnoddau blynyddol gan y Llywodraeth ganolog. Fel canlyniad, bydd angen 

mabwysiadau 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 hwn fydd yn 

cefnogi cadernid ariannol y Cyngor ac yn sicrhau ei fod yn gweithredu’n gynaliadwy. Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canol yn dod ynghyd 

â phob ffactor hysbys sy’n effeithio ar sefyllfa ariannol y Cyngor ac yn ffurfio’r sail ar gyfer gwneud penderfyniadau. Mae'r Strategaeth Ariannol 

Tymor Canol yn cynnwys golwg ymlaen dros y pum mlynedd nesaf i asesu’r gofynion gwariant sy’n debygol o wynebu’r Cyngor wrth gyflawni’r 

blaenoriaethau fel y cânt eu nodi yn y Cynllun Corfforaethol ac yn rhoi sylw i’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 ar gyfer y cyfnod 31 Mawrth 2020. 

Cyllideb Refeniw 

Portffolio Cyllideb All-dro 

Darpariaethol 

Amrywiad 

£’000 2019/2020 Ffafriol/ (Niweidiol) 

19/20 £’000 £’000 

Gwasanaethau Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol a 

Strategaeth 

14,725 14,709 16 

Economi 1,516 1,516 0 

Addysg 55,477 55,348 129 

Yr Amgylchedd 29,523 29,535 -12 

Trwyddedu 65 74 -9 

Cynllunio 1,056 1,024 32 

Gwasanaethau Cymdeithasol 44,915 44,526 389 

* Llifogydd mis Chwefror 0 64 -64 

Cyfanswm y Cyngor 147,277 146,796 481 

    

* Llifogydd mis Chwefror    

Gwasanaethau Cymdeithasol 0 2 -2 

Addysg 0 2 -2 

Yr Amgylchedd 0 61 -61 

Cyfanswm 0 64 -64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyllideb Cyfalaf 

Portffolio Cyllideb 

£’000 

18/19 

All-dro 

Darpariaethol 

 18/19                         

Amrywiad 

Ffafriol / (Niweidiol) 

Gwasanaethau Corfforaethol a Strategaeth 246,601 246,601 0 

Gwasanaethau Cymdeithasol  836,216 834,760 1,456 

Addysg 5,134,917 5,134,917 0 

Yr Amgylchedd (yn cynnwys Hamdden) 8,418,736 8,418,736 0 

Cyfanswm y Cyngor 14,636,470 14,635,014 1,456 

Sefyllfa Bresennol y 

Gyllideb Refeniw: 

Mae’r alldro 

darpariaethol yn 

dangos cyfanswm 

amrywiad ffafriol o 

£481,000 ar gyllideb 

2019/2020. Mae hyn yn 

sefyllfa ariannol 

sylweddol well o 

gymharu gyda 

rhagolwg sefyllfa 

cyllideb chwarter 3 yn 

dangos 

amcanestyniad 

gorwariant o £64,000 

 

 

 
 

Sefyllfa Bresennol y 

Gyllideb Cyfalaf: 

Mae cyfanswm yr all-

dro darpariaethol yn 

dangos cyfanswm 

amrywiad ffafriol o 

£1,456, sy’n sefyllfa 

ariannol ychydig yn 

well o gymharu gyda 

sefyllfa rhagolwg 

cyllideb chwarter 

oedd yn torri’n 

wastad. Gellir priodoli’r 

sefyllfa well i 

danwariant bach are 

gymeradwyaeth 

Dechrau’n Deg. 



 
 

38 
 

Rheoli risg – Datganiad Cenhadaeth /Rheoli Risg y Cyngor yw ‘Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn defnyddio arferion gorau ar 

gyfer dynodi, gwerthuso a rheoli risgiau mewn modd cost-effeithlon i sicrhau y cânt eu dileu neu eu rheoli i lefel dderbyniol.”. 

 

I sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni gofynion rheoli risg Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 mewn gwella llesiant cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, mae ein dull rheoli risg yn sicrhau y caiff risgiau a heriau hirdymor ar gyfer darpariaeth 

gwasanaethau a hefyd ein cymuned eu hystyried.  

 

Mae’r Cyngor yn credu fod rheoli risg yn elfen hanfodol wrth sicrhau y daw yn sefydliad sy’n perfformio’n uchel. Rydym yn ymroddedig i sicrhau 

y caiff sefydlu 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 a pherfformiad corfforaethol. Fel rhan o’r 

trefniadau hyn, caiff y Gofrestr Risg Corfforaethol ei hadolygu’n chwarterol a rhoddir adroddiad arno i Aelodau fel rhan o’r Adroddiad Cyllid a 

Pherfformiad. 

 

Caffael – caiff gweithgareddau caffael eu hwyluso mewn cydymffurfiaeth gyda goblygiadau cyfreithiol presennol, a gaiff eu diffinio yn bennaf 

o fewn Rheoliadau Contract Cyhoeddus 2015. Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Polisi Caffael Cymru 2012 (a ddiwygiwyd yn 2015) ac yn 

gweithredu’r egwyddorion hyn ar gyfer pob gofyniad comisiynu a chaffael. I gefnogi gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 yn cynnwys buddion cymunedol, ar ddechrau pob sefyllfa caffael, mae’r cleient a’r swyddog caffael yn penderfynu ar gwmpas y 

prosiect ac yn ystyried cyfleoedd ar gyfer cynnwys y Ddeddf a buddion cymunedol. 

 

Cynllunio corfforaethol - mae’r Cyngor wedi alinio ei holl gynllunio’n llawn i’r Cynllun Corfforaethol sy’n cynnwys yr Amcanion Llesiant. Mae’r 

rhain yn ganolog i’r sefydliad ac mae cynllunio gwaith a strategaethau'r dyfodol yn gydnaws gyda’r meysydd hyn. Cafodd yr egwyddorion 

Datblygu Cynaliadwy eu cynnwys o fewn y templed cynllunio busnes a ddefnyddir ar draws pob maes gwasanaeth. Caiff y pum ffordd o 

weithio hefyd eu dangos o fewn y templed Adroddiadau Corfforaethol a chefnogir hyn gan ganllawiau a gaiff eu hadolygu a’u rhannu’n 

gyfnodol. 

 

Gweithlu – Mae ymgysylltu staff yn ymwneud â datblygu perthynas waith gynhyrchiol ac amgylchedd gwaith lle mae gweithwyr cyflogedig yn 

fodlon ac yn medru gwneud y defnydd gorau o’u sgiliau a’u galluoedd er budd eu cyflogwyr a nhw eu hunain. Ers 2014 mae’r Cyngor wedi 

cynnal arolwg staff bob dwy flynedd fel ffordd o fesur lefelau ymgysylltu staff. Mae gweithwyr cyflogedig yn parhau’n ddienw wrth lenwi’r 

arolwg a dim ond manylion lefel uchel y gofynnir iddynt eu rhoi e.e. eu maes gwaith a gwybodaeth yn gysylltiedig â chydraddoldeb ac 

amrywiaeth. Cynhaliwyd yr arolwg diweddaraf rhwng 18 Ionawr a 31 Mawrth 2019 ac roedd ar agor i bob gweithiwr cyflogedig (ac eithrio staff 

addysgu mewn ysgolion). Cafodd canlyniadau’r arolwg eu hystyried ym mlwyddyn 2019/20. Cafodd y data o’r arolwg ei ddadansoddi a 

gwnaed y gweithgareddau dilynol:  

 

 Cyflwyno canfyddiadau lefel uchel i’r Tîm Arweinyddiaeth Corfforaethol a’r Tîm Arweinyddiaeth Corfforaethol ehangach ym mis Mai 2019. 

 Darparu dadansoddiad ar y cyfarwyddiaethau penodol i gefnogi cynllunio gweithredu meysydd gwasanaeth, gyda chefnogaeth Datblygu 

Sefydliadol. 

 Cynlluniau gweithredu yn cael eu trafod gyda’r Tîm Arweinyddiaeth Corfforaethol Ehangach drwy sesiynau hyfforddi perfformiad gyda sylw 

neilltuol i unrhyw fannau anodd penodol. 
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 Trosolwg lefel uchel o’r canlyniadau a chanfyddiadau’n cael eu rhoi i’r holl staff drwy Neges y Rheolwr Gyfarwyddwr. 

 Ail-lansio cylchlythyr staff deufisol diwygiedig i rannu gweledigaeth y sefydliad a chreu ymdeimlad o ddiben a gaiff ei rannu. 

 Cyflwyno Briff y Rheolwr i hwyluso cyfathrebu dwy ffordd. Cyhoeddir hyn yn ddeufisol. 

 Lansio Cynhadledd Rheolwyr ym mis Hydref 2019. 

 Ymrwymiad i ymgysylltu parhaus gyda rheolwyr i annog cyfranogiad mewn gwneud penderfyniadau. 

 Mae ail gylch digwyddiadau ymgysylltu staff ar gyfer yr holl staff gydag arweinyddiaeth wleidyddol a phroffesiynol ar y gweill, yn dilyn y 

digwyddiadau a gynhaliwyd ym mis Hydref 2018. 

 Ymrwymiad i Raglen Datblygu Arweinyddiaeth i gynnwys arweinyddiaeth sy’n grymuso fel pwnc. 

 Cyfarfodydd o’r Tîm Arweinyddiaeth Corfforaethol i gael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau ar draws y fwrdeistref i wneud uwch 

arweinwyr yn fwy gweladwy. 

 

Yn flynyddol mae’r Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol yn derbyn ffigurau blynyddol absenoldeb staff. Ychwanegir at y rhain drwy gydol y 

flwyddyn gydag adroddiadau am absenoldeb o fewn cyfarwyddiaethau penodol ac adroddiadau o fewn y Cyd-adroddiad Cyllid a 

Pherfformiad. Mae presenoldeb staff yn hollbwysig wrth ddarparu gwasanaethau. Mae gwella presenoldeb yn parhau’n flaenoriaeth allweddol 

i’r Cyngor ac mae’n gysylltiedig gyda’r angen i sicrhau arbedion a gwella darpariaeth gwasanaeth. Dynodir bod absenoldeb salwch yn risg 

allweddol o fewn yr Awdurdod a chydnabyddir y bydd lefelau uchel o absenoldeb salwch yn cael effaith niweidiol ar allu’r Cyngor i ddarparu 

gwasanaethau’n effeithlon. Felly cafodd yr angen i ostwng effaith a chost absenoldeb salwch ei ddynodi fel blaenoriaeth gorfforaethol. 

 
Asedau – Mae Cynllun Strategol Rheoli Asedau Blaenau Gwent yn ddogfen statudol sy’n nodi ymagwedd strategol y Cyngor at ei asedau tir ac 

eiddo gan ddynodi’r sbardunau allweddol sy’n effeithio ar sut y caiff eiddo ei reoli a’i gynnal a chadw. 

 

Sylweddolwn fod eiddo yn ased mawr a chost i’r Awdurdod ond mae hefyd yn risg fawr. Mae’n rhoi’r prif ofodau y caiff gwasanaethau’r 

Cyngor eu darparu ohonynt ac felly mae angen iddynt fod yn addas i’r dynodi. Mae’r Cynllun Strategol Rheoli Asedau yn dynodi cyflwr y 

portffolio ac yn rhoi ffordd glir ymlaen ar gyfer ymagwedd y Cyngor at ei strategaeth ar gyfer eiddo. Mae hyn yn rhoi dull gweithredu cytbwys a 

chlir i p’un ai a ddylid cadw neu ryddhau eiddo ac felly’n llywio penderfyniadau’r Cyngor ar fuddsoddiadau mewn eiddo. Caiff y dull 

gweithredu hwn ei adolygu fel rhan o raglen Pontio’r Bwlch a’i herio i sicrhau fod y Cyngor yn gweithredu’n effeithiol. 

 

Fel  rhan o raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol y Cyngor, cynhaliwyd rhaglen helaeth o ymgysylltu i sicrhau fod y broses yn cael ei deall yn 

llawn pan gaiff ei gweithredu. Ymgynghorir gydag aelodau etholedig ar bob cais, yr Aelod Gweithredol perthnasol yn ogystal â chynghorau tref 

a chymuned – lle mae hynny’n berthnasol. Gall y cyhoedd hefyd roi sylwadau. Cafodd y rhaglen helaeth hon ei rhoi ar waith er budd y 

gymuned yn y tymor hirach, gan sicrhau fod cyfleusterau chwaraeon ar gael yn lleol a gaiff eu rhedeg gan y gymuned ac sy’n cefnogi oes yr 

ardal. Bu’r broses yn llwyddiannus iawn ac mae’n cefnogi grwpiau cymunedol i ddod yn hunanddigonol a chynaliadwy wrth gefnogi rheoli 

asedau lleol. 
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Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

Mae’r Cyngor yn ymroddedig i weithredu Deddf Cydraddoldeb 2010 a dangosir hyn gan Gynllun Cydraddoldeb Strategol Blaenau Gwent 

2020/24. 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; 

 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 drechu 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  

 

Adroddiad Blynyddol yr Iaith Gymraeg 

Cafodd Adroddiad Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2018/19 ei ddosbarthu i Aelodau ym mis Medi 2019 ac mae’n nodi manylion sut mae’r Cyngor 

wedi cydymffurfio gyda’r safonau darparu gwasanaeth, safonau gwneud polisi a’r safonau gweithredol dros y flwyddyn ddiwethaf. Roedd y prif 

ganfyddiadau’n cynnwys: 

 

 Agorwyd dau ymchwiliad gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a’u cau heb unrhyw weithredu pellach yn erbyn yr Awdurdod.. 

 Roedd gan 610 (21%) o staff sgiliau siarad Cymraeg ar 31 Mawrth 2019; gallant siarad yn ‘rhugl’, ‘eithaf da’, ‘gweddol’ neu ‘ychydig’, sy’n 

fan dechrau cadarnhaol wrth edrych ar adeiladu cadernid a chapasiti. 

 Y Gyfarwyddiaeth Addysg sydd â’r nifer o staff sy’n rhugl eu Cymraeg (36) er y nodir nad oes unrhyw staff o fewn Gwasanaethau 

Corfforaethol sy’n dweud eu bod yn rhugl yn yr iaith, er bod gan 22 o’u staff beth gallu. 

 
Mae’r cynllun a dogfennau cefnogi ar gael yn: https://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/council/equalities-welsh-language/the-welsh-language-in-blaenau-gwent/ 

Aelodau Etholedig 

Cyn diwedd 2020, cytunwyd oherwydd y cyfyngiadau symud cenedlaethol, y byddai angen cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor yn 

gynharach yn y flwyddyn. Cynhaliwyd y cyfarfod yn rhithiol ym mis Ebrill 2020 gan ddefnyddio cyfleusterau telegynhadledd. Mae’r gwaith yn 

mynd rhagddo i gefnogi pob aelod i ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu i gymryd rhan o bell mewn cyfarfodydd yn y dyfodol. 

 

Drwy gydol blwyddyn 2019/20 mae aelodau wedi cymryd rhan mewn nifer o sesiynau hyfforddiant a dysgu fel rhan o’r Rhaglen Datblygu 

Aelodau, sy’n gysylltiedig â’r blaenoriaethau o fewn Cynllun Corfforaethol  y Cyngor a Blaenraglenni Gwaith Pwyllgorau. Cynhaliodd pob uwch 

ddeiliad cyflog adolygiad datblygu personol a gafodd ei hwyluso’n allanol. Datblygwyd cynllun gweithredu personol o bob un o’r sesiynau hyn, 

i’w weithredu yn ystod y flwyddyn i ddod. 

 

http://cc-mgov-01/ieListDocuments.aspx?CId=1134&MId=2172&Ver=4&LLL=0
https://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/council/equalities-welsh-language/the-welsh-language-in-blaenau-gwent/
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Cafodd cyfarfodydd o’r Pwyllgor Craffu eu hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol drwy Facebook, gan roi cyfle i aelodau o’r cyhoedd i naill ai 

fynychu cyfarfodydd o’r pwyllgorau craffu neu i ofyn cwestiynau ar y cyfryngau cymdeithasol a fedai o bobl gael eu codi mewn cyfarfodydd 

pwyllgor ar ddisgresiwn y cadeirydd. 

 

Rheoleiddio Mewnol ac Allanol  

Caiff y Cyngor ei fonitro gan nifer o gyrff allanol; y prif rai yw  

 Swyddfa Archwilio Cymru;                        

 Arolygiaeth Gofal Cymru; ac 

 Estyn. 

Mae’r Cyngor yn monitro pob cynnig am welliant y mae’n eu derbyn 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. Yn gyfnodol, cynhelir adolygiad o’r cynigion agored a’u 

cyflwyno i’r Tîm Arweinyddiaeth Corfforaethol i ystyried pa gynigion all gau gan eu bod wedi cael eu cwblhau neu wedi symud i fusnes fel arfer. 

 

Cynhaliwyd nifer o archwiliadau drwy gydol 2019/20. Derbyniwyd adroddiadau terfynol a’u hadrodd i’r Pwyllgor Craffu perthnasol a’r Pwyllgor 

Archwilio drwy gydol 2019/20:  

 

Archwilio Cymru: 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – Sicrhau fod gwasanaethau ataliol yn targedu’r teuluoedd mwyaf bregus ym Mlaenau 

Gwent nad ydynt yn cyflawni’r meini prawf ar gyfer cynllun gofal a chymorth 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – Gwella mynediad i ac ansawdd gofodau agored er budd ein cymunedau, busnesau 

ac ymwelwyr 

 Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaeth – Ymgysylltu â’r Gymuned 

 Diogelu Corfforaethol 

 Darparu gyda Llai – Adolygiad Dilynol Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd 

 Adroddiad Gwella Blynyddol 2018-19 

 Tystysgrif Cydymffurfiaeth – Archwiliad o Gynllun Gwella 2019-20 Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 

 

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 ddynodir gan yr Archwilydd.  

 

Datganiad Llesiant 

Fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n ddyletswydd ar bob corff cyhoeddus dan adran 7 o’r ddeddfwriaeth i 

gyhoeddi Datganiad Llesiant yr un pryd ag y cyhoeddant eu Hamcanion Llesiant. Fel rhan o’r adolygiad o’r Cynllun Corfforaethol ym mis 

Gorffennaf 2020, lluniwyd pob Amcan Llesiant i gyfrannu at y Nodau Llesiant a chadw at y  gofynion a amlinellwyd gan yr Egwyddorion 

Datblygu Cynaliadwy. Caiff y ddau hefyd eu harsylwi drwy broses cynllunio busnes y Cyngor. Mae Asesiad Perfformiad 2019/20 yn rhoi manylion 

gweithgaredd y Cyngor i gyflawni’r Amcanion Llesiant. 
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Llywodraethiant y Cyngor   

Fel rhan o’n trefniadau llywodraethiant parhaus, rydym yn monitro gweithrediad y Cynllun Corfforaethol a’r Amcanion Llesiant yn defnyddio 

fframwaith rheoli perfformiad sydd wedi’i strwythuro’n dda ac yn cynnwys cynllunio busnes, adroddiadau a Hunanarfarnu. Mae’r Cyngor yn 

gweithredu un system rheoli perfformiad sy’n cynnwys mwyafrif cynllunio'r Cyngor ac yn cadw gwybodaeth mewn un lle er mwyn osgoi dyblygu. 

 

Dylai popeth a wnawn gyfrannu at flaenoriaethau’r Cyngor (yr ‘edau aur’) fel bod ein holl waith a’n hadnoddau wedi cysylltu i gyflenwi’r 

Cynllun Corfforaethol. Mae fframwaith cynllunio busnes y Cyngor wedi ei alinio’n strategol o’r Cynllun Corfforaethol drwy’r holl sefydliad fel y gall 

yr holl staff ddarllen eu cyfraniad at weithredu. 

 

Y gofyniad corfforaethol yw i ddiweddaru pob cynllun busnes o leiaf yn chwarterol. Wedyn caiff yr hyn a gyflawnwyd, heriau, dangosyddion 

perfformiad a chynnydd ar unrhyw gynigion rheoleiddiol mewnol neu allanol eu cynnwys o fewn ein Hadroddiad Cyllid a Pherfformiad a gaiff ei 

adrodd i’r Pwyllgor Craffu a’r Pwyllgor Gweithredol. 

 

Sut yr adolygodd y Cyngor y Cynllun Corfforaethol a’r Amcanion Llesiant 

Mae llawer o’r rhaglenni a restrir yn y Cynllun yn uchelgeisiol ac mae rhai yng nghamau cynnar eu datblygiad. Dros bedair blynedd y Cynllun 

(2018/22) ac fel rhan o ofynion y Ddeddf, gall y Cyngor edrych ar addasu rhai o’r mesurau a’r blaenoriaethau o fewn y Cynllun Corfforaethol.   

 

Ym mis Gorffennaf 2020, cymeradwyodd y Cyngor Gynllun Corfforaethol diwygiedig 2020/22. Cafodd y Cynllun ei adolygu fel rhan o’r ymateb 

a’r hyn a ddysgwyd hyd yma o Covid-19 a’r hyn mae’r Cyngor yn anelu ei gyflawni erbyn diwedd y Cynllun yn 2022. Mae hyn wedi arwain at 

wneud rhai newidiadau i’r Amcanion Llesiant er mwyn arddangos yn well gyfraniad gwahanol feysydd o’r Cyngor i’w cyflawni, gan wella ein 

dull gweithredu un Cyngor. Nid yw pwyslais cyffredinol pob Amcan Llesiant wedi newid ac mae hyn yn cynnwys y gweithgaredd cefnogi sy’n 

sail i’r Amcanion yn dal i fod yn gydnaws gyda’n prosesau cynllunio busnes, monitro ac adrodd. 

 

Rhoddodd y pandemig hefyd gyfle i ystyried os oedd popeth a gafodd flaenoriaeth o’r blaen yn dal i fod yn bwysig ac os oes angen rhoi sylw i 

unrhyw feysydd pwysig e.e. newid hinsawdd. Cytunwyd y dylai ein blaenoriaethau corfforaethol gael eu hadfywio i ddangos effaith y 

pandemig a sicrhau fod ffocws cynllunio busnes hyd at 2022 yn cyflawni’r deilliannau sydd eu hangen i gefnogi’r gymuned a’r economi leol. 

 

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

 Diogelu a gwella ein hamgylchedd a seilwaith er budd ein cymunedau 

 Cefnogi economi a chymunedau cynaliadwy a thecach 

 Galluogi pobl i gynyddu eu hannibyniaeth, datblygu datrysiadau a chymryd rôl weithgar yn eu cymunedau 

 Cyngor uchelgeisiol a blaengar yn darparu’r gwasanaethau ansawdd da y gwyddom sy’n bwysig i’n cymunedau. 

 

Caiff meysydd newydd o weithgaredd eu dynodi yn yr adfywiad yn cynnwys ein huchelgais i ddod yn Gyngor a Bwrdeistref carbon isel; y cyfle i 

gyflymu gweithio ystwyth a defnyddio technoleg yn llwyddiannus i wella sut ydym yn gweithio a’r effaith a gawn, fel sefydliad, ar yr 

amgylchedd. Mae’r Cynllun ar gael i’w weld yn http://democracy.blaenau-

gwent.gov.uk/documents/s5443/CO2007D9%20Appendix%20Refresh%20of%20Corporate%20Priorities.pdf?LLL=0  

 

http://democracy.blaenau-gwent.gov.uk/documents/s5443/CO2007D9%20Appendix%20Refresh%20of%20Corporate%20Priorities.pdf?LLL=0
http://democracy.blaenau-gwent.gov.uk/documents/s5443/CO2007D9%20Appendix%20Refresh%20of%20Corporate%20Priorities.pdf?LLL=0
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COVID-9 a Symud Ymlaen 

Ar 23 Mawrth 2020 cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig gyfyngiadau symud digynsail ar draws y Deyrnas Unedig er mwyn cyfyngu 

lledaeniad feirws Covid-19. Fel canlyniad i hyn, symudodd y Cyngor i ddarparu gwasanaethau hollbwysig yn unig (fel y’u diffinnir yn y Cynllun 

Rheoli Argyfwng), gan symud staff i’r gwasanaethau hyn a dod â phob cyfarfod democrataidd i ben yn weithredol ar unwaith. 

 

Arweiniodd datgan argyfwng iechyd cenedlaethol at sefydlu trefniadau cynllunio argyfwng yn y rhanbarth, dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 

2005. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Grŵp Cydlynu Strategol Gwent ar 14 Mawrth 2020. Heddlu Gwent syn cadeirio’r Grŵp Cydlynu 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 yn 

cynnwys holl aelodau’r Tîm Arweinyddiaeth Corfforaethol, a gefnogir gan y Rheolwr Argyfyngau Sifil Posibl a’r Rheolwr Cyfathrebu. Nod strategol 

GOLD yw oedi a lliniaru lledaeniad ac effaith Coronafeirws o fewn ein cymuned mor bell ag sy’n ymarferol. 

 

Galwyd Penaethiaid Gwasanaethau a Rheolwr Gwasanaethau i’r tîm Ymateb Argyfwng, i gefnogi GOLD, gydag Ymddiriedolaeth Hamdden 

Aneurin, Tai Calon 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 

ym Mlaenau Gwent ei reoli’n gywir. 

 

Ymateb Blaenau Gwent i Covid-19  

Ers dechrau’r cyfyngiadau symud, mae’r Cyngor wedi symud i ffocws llwyr i’r ymateb i’r argyfwng. Mae hyn wedi arwain at ddarparu 

gwasanaethau hanfodol yn unig gyda’r adnoddau eraill sydd ar gael yn cael eu symud i gefnogi’r ymateb. Bu ffocws neilltuol ar Wasanaethau 

Cymdeithasol Oedolion, cefnogi rhai o aelodau mwyaf bregus ein cymuned, casglu sbwriel ac ailgylchu a diogelu’r cyhoedd, gyda’r 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, gan gefnogi dros 2,000. 

 Creu timau ymateb lleol i gynnig cefnogaeth i’r 3,521 o breswylwyr ar y rhestr warchod a 1,353 o unigolion 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 cyfaill ac yn y blaen. 

 Cymorth digynsail i fusnesau lleol, gan eu galluogi i gael mynediad i gynlluniau cymorth ariannol y Llywodraeth, gyda’r nod o ddiogelu ein 

heconomi leol rhag effaith gwaethaf y pandemig. 

 Staff yn gweithio o’u cartrefi gydag ychydig iawn yn mynychu ein swyddfeydd. Cafodd hyn ei gefnogi gan gynnydd cyflym yn y defnydd o 

Microsoft Teams sy’n galluogi’r Cyngor i weithredu mewn ffordd hollol wahanol yn seiliedig ar redeg timau a chyfarfodydd rhithiol. 

 Gohirio cyfarfodydd ffurfiol o’r cyngor a phwyllgorau ddiwedd mis Mawrth. Cynhaliwyd y CCB yn rhithiol ar 2 Ebrill 2020 a chytunwyd ar 

drefniadau llywodraethiant argyfwng yn cynnwys sefydlu Pwyllgor Argyfwng. 

 Aelodau Etholedig yn cyflawni eu swyddi tra’n gweithio o bell. Bu ffocws neilltuol ar arweinyddiaeth gymunedol ac mae Aelodau wedi 

gweithio gyda Swyddogion i roi cysylltiadau i’r gymuned a sicrhau y cafodd y rhai oedd angen cymorth eu dynodi’n gywir.   
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Mae Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol wedi rhannu ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth. Cafodd y rhannu arweinyddiaeth yma ei 

ddangos a’i gryfhau yn ystod yr argyfwng a bu mwy o ddialog ac ymgysylltu ac agoredrwydd nag erioed gyda chyfarfodydd dwyochrog 

rheolaidd rhwng Gweinidogion a llefarwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru rhwng pob un o’r 22 arweinydd a Gweinidogion. Mae 

Arweinydd y Cyngor wedi cymryd rhan yn y cyfarfodydd wythnosol hyn gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Gweinidogion, yn ogystal 

â pharhau i gymryd rhan ym Margen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a fforymau rhanbarthol eraill.    

 

Nid yw canlyniadau ariannol y pandemig ar gyfer busnes ar gyfer busnesau lleol a’r sector cyhoeddus yn llwyr hysbys hyd yma. Mae’n sicr y bu 

effaith sylweddol ar sefyllfa ariannol y Cyngor gyda chostau ychwanegol delio gyda’r argyfwng a’r colli incwm yn achosi risg ariannol difrifol. 

 

Mewn argyfwng byddai’r Cyngor fel arfer yn delio gyda’r ymateb ac yna’n symud i gyfnod adfer i gefnogi’r gymuned yn ôl i normal. Mae’n 

amlwg fod delio gyda Covid-19 yn wahanol iawn gan nad yw’r pandemig drosodd eto. Fel Cyngor bydd angen i ni barhau i ymateb i’r 

pandemig, tra’n symud ymlaen i’r cam nesaf ac ar yr un pryd gefnogi rhai elfennau o adferiad. Cytunwyd y dylid yn awr sefydlu Grŵp Cydlynu 

Adferiad i arwain y gwaith adfer yng Ngwent. Mae natur yr argyfwng hwn yn golygu ein bod yn disgwyl rhedeg ymateb ac adfer ochr wrth 

ochr. Bydd hyn yn rhoi mwy o bwysau ar adnoddau. 

 

Mae hefyd yn wir fod cymaint am y ffordd yr ydym yn byw ein bywydau wedi newid ac na fyddwn yn dychwelyd i normal unwaith y bydd 

Covid-19 dan reolaeth. Mae cyfle i’r Cyngor adeiladu ar waith cadarnhaol y tri 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 sicrhawyd gyda’n cymunedau a phartneriaid. 

 

Bydd y Cyngor yn parhau i ymateb i’r argyfwng ond mae’n awr yn ailddechrau rhai gwasanaethau yn unol gyda llacio’r cyfyngiadau symud. Ni 

fydd yn fater o ddarparu gwasanaethau fel y gwnaethom o’r blaen, bydd yn rhaid i ddarpariaeth gwasanaeth newid i roi ystyriaeth i’r 

fframwaith cenedlaethol a fydd am y dyfodol rhagweladwy yn golygu ymbellhau cymdeithasol gorfodol ynghyd â chyfeiriad clir i weithio 

gartref, lle’n bosibl, ‘ailddechrau’ ystod eang o wasanaethau cyhoeddus a’r economi mewn camau; a pharhau â gwaith rhagweithiol i atal y 

feirws rhag lledaenu ymhellach tra hefyd yn cynllunio am ‘frigau’ posibl yn y dyfodol.    
  

Mae’r Cyngor wedi nodi’r amodau fydd yn rhaid iddynt fod yn eu lle i ddarpariaeth gwasanaeth ail-ddechrau: 

 Dim ond pan fydd deddfwriaeth/canllawiau’ Llywodraeth yn cefnogi hynny y byddir yn dod â gwasanaethau yn ôl; 

 Mae angen rhoi blaenoriaeth i wasanaethau hanfodol ac ni all ail-ddechrau gwasanaethau danseilio darpariaeth gwasanaethau hanfodol 

– bydd hyn yn cynnwys y gwasanaethau newydd a sefydlwyd i ymateb i’r feirws e.e. timau olrhain cysylltiadau lleol; 

 Bydd angen i asesiadau risg, mewn cysylltiad gyda’r undebau llafur, gael eu cwblhau i sicrhau diogelwch staff a defnyddwyr gwasanaeth; a 

 Lle mae ffyrdd newydd o weithio wedi profi’n effeithlon dylent gael eu hadeiladu i ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau. 

 

Bu pandemig Covid-19 yn drychinebus yn lleol a bydd yn cael effaith niweidiol sylweddol ar yr economi a’r ffordd yr ydym yn byw, gweithio, 

dysgu a chymdeithasu ar gyfer y dyfodol rhagweladwy. Bu’n rhaid i’r Cyngor ymateb i sefyllfa heb gynsail iddi a gwnaeth hynny yn gyflym, gan 

ddod â dull arloesol i ddatrys problemau a newidiadau mewn darpariaeth gwasanaeth, gan sicrhau y bu iechyd a llesiant ein preswylwyr a 

chymunedau yn sbardun ar gyfer gwneud penderfyniadau a gweithredu.  
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Er gwaethaf yr effaith a gafodd y pandemig, mae’n bosibl dynodi profiad cadarnhaol ac arfer da o’r ffordd mae’r Cyngor a’r gymuned wedi 

ymateb ym Mlaenau Gwent. Mae’n amlwg fod cyfle go iawn i ddal at y pethau cadarnhaol hyn a nid dim ond dychwelyd i’r normal ac 

adeiladu ar ein gwaith i greu sefydliad a chymuned gryfach a mwy cydnerth. 

 

Mae’r meysydd lle gellir dangos hyn yn cynnwys y ffordd mae’r Cyngor wedi mabwysiadu technoleg newydd ac arferion gwaith modern yn 

gyflym, gan ei alluogi i barhau i weithredu gyda staff ac Aelodau etholedig bron yn gweithio’n llwyr o gartref. Cafodd cymorth wedi ei dargedu 

ei gynnig i aelodau mwyaf bregus ein cymunedau gyda gwasanaethau’n dod ynghyd mewn timau aml-swyddogaeth a gweithio’n effeithlon 

iawn gyda phartneriaid a grwpiau cymunedol a gwirfoddol. Gwnaed defnydd cadarn o ddata a gwybodaeth i adeiladu ein dirnadaeth 

busnes am ein cymuned a’r cynnydd mewn darpariaeth gwasanaeth digidol a cyswllt i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau 

mewn ffordd sy’n ddiogel i staff a phreswylwyr. Bu cefnogaeth gref gan fusnesau lleol – a bydd angen i hynny 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 gwirioneddol o gysylltiad gwell gyda’r gymuned a gwerthfawrogiad o waith staff rheng-flaen allweddol.  

 

Bydd y camau nesaf yn wirioneddol bwysig yn awr i sicrhau ein bod yn defnyddio’r profiad hwn i adeiladau sefydliad a lle cryfach ym Mlaenau 

Gwent yn hytrach na dim ond dychwelyd i’r normal.  

 

Mae hefyd angen i’r Cyngor gymryd rôl yn arwain y gymuned wrth ddynodi effaith y pandemig ar y gymuned a’r ymyriadau sydd eu hangen i 

gefnogi adferiad – mae hyn yn cynnwys adfer yr economi leol. Sylweddolir fod hon yn dasg a gyflwynir mewn partneriaeth gyda sefydliadau 

eraill ar draws y rhanbarth, Caiff Asesiad Effaith ar y Gymuned ei baratoi i gefnogi hyn er mwyn llywio gwaith y Cyngor a’r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn ehangach.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

46 
 

Gwybodaeth Gyswllt  

Mae’r ddogfen hon ar gael yn electronig ar  http://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/council/performance/ ac mewn copi caled drwy wneud 

cais.  

 

Tîm Perfformiad Corfforaethol Gwasanaethau Corfforaethol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 

Swyddfeydd Bwrdeisiol 

Canolfan Ddinesig 

Glynebwy 

NP23 6XB  

Ffôn: 01495 311556 

E-bost: pps@blaenau-gwent.gov.uk 

 

Rhoi adborth 

Rydym yn croesawu unrhyw adborth a all fod gennych am Asesiad Perfformiad 2019/20 y Cyngor. Mae eich barn yn bwysig i ni ac rydym eisiau 

gwybod pa wybodaeth yr hoffech ei gweld a sut yr hoffech weld yr wybodaeth honno’n cael ei hadrodd. 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 gellid ystyried ei chynnwys yn y dyfodol, 

neu os ydych angen y ddogfen hon mewn fformat gwahanol e.e. print bras, Braille, fersiwn sain ac yn y blaen. 

 

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 perfformiad ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 fel yr 

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. 

 

Cafodd Asesiad Perfformiad 2019/20 y Cyngor ei sgrinio o ran Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. 

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/council/performance/
mailto:pps@blaenau-gwent.gov.uk

