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Y Cynllun Corfforaethol yw map ffordd y Cyngor yn gosod ein 
gweledigaeth, gwerthoedd a blaenoriaethau ar gyfer y bedair 
blynedd sydd ar ôl o’r weinyddiaeth hon. Mae’n amlinellu’n glir yr 
hyn y gall pobl Blaenau Gwent ei ddisgwyl gan y Cyngor a hefyd, yn 
yr un modd, yr hyn a ofynnwn gan ein dinasyddion a’n partneriaid. 
Rwyf eisiau i bawb chwarae eu rhan mewn cyflwyno rhaglen 
uchelgeisiol o weithredu a newid ar gyfer yr ardal, yn cynnwys 
aelodau etholedig a llywodraeth leol: gweithlu’r sector cyhoeddus 
a’n cymunedau lleol. Gall pob person wneud cyfraniad pwysig a 
gwerthfawr i fywyd ym Mlaenau Gwent - fel rhieni, gwirfoddolwyr, 
perchnogion busnes, gall pawb ohonom helpu i chwarae ein rhan 
wrth adeiladu lle y mae pobl yn falch ohono.

Cafodd y Cynllun ei ddatblygu ar gyfnod o gyfyngiadau ariannol 
sylweddol a newid o fewn y sector cyhoeddus ac rydym wedi rhoi 
ystyriaeth i’r sefyllfa gyllidol a deddfwriaethol bresennol. Bu llymder 
ariannol yn nodwedd o agenda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ers 
nifer o flynyddoedd bellach ac fel canlyniad rydym yn parhau i 
wynebu toriadau i’r gyllideb a dderbyniwn gan Lywodraeth Cymru. 
Yn ei thro, bu’n rhaid i lywodraeth leol gymryd penderfyniadau 
anodd yn ddiweddar ar ble i flaenoriaethu gwariant i sicrhau y caiff 
gwasanaethau hanfodol eu cynnal ar gyfer  aelodau mwyaf bregus  
ein cymunedau.

Drwy ganolbwyntio ar gyflawni ar y prif flaenoriaethau a nodir yn y 
Cynllun Corfforaethol gallwn ddechrau trawsnewid Blaenau Gwent 
yn ardal mwy llewyrchus a chroesawgar sy’n dathlu ei threftadaeth 
ac sy’n chwarae ei rhan ar y llwyfan rhanbarthol a chenedlaethol. 
Mae hefyd yn rhan allweddol o adeiladu Cyngor mwy hyderus 
a galluog. Mae ynglŷn â sicrhau canlyniadau gwirioneddol ar 

gyfer pobl Blaenau Gwent a chaiff ei seilio ar gynlluniau cadarn a 
chynaliadwy, gan sicrhau y gellir dal y Cyngor i gyfrif ar gyfer yr hyn 
yr addawodd ei gyflawni.
 
Byddaf yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar gynnydd ar 
flaenoriaethau’r Cynllun hwn fel gall pobl weld drostynt eu hunain 
ble’r ydym yn gwneud gwahaniaeth ac os oes meysydd ar gyfer 
gwella pellach. Bydd hyn hefyd yn galluogi ein gweithlu i weld sut 
mae eu hymdrechion unigol yn cyfrannu at lesiant cyffredinol yr 
ardal a faint y caiff eu gwaith ei werthfawrogi.

Yn olaf rwyf eisiau i bawb wybod faint ydym wedi croesawu’r 
adborth a gafwyd o’r holl raglenni ymgysylltu â’r cyhoedd rydym 
wedi eu cynnal hyd yma. Bydd y rhaglenni eang hyn o ymgysylltu yn 
parhau dros oes y weinyddiaeth hon ac rwyf eisiau sicrhau pobl ein 
bod yn gwrando ac y byddwn yn ymateb.

Gwyddom fod angen i ni ennill eich ymddiriedaeth drwy ddull 
agored ac onest o wneud penderfyniadau. Gwyddom hefyd y 
byddwn fel Cyngor yn wynebu rhai penderfyniadau anodd yn y 
tymor byr ac rydym eisiau gweithio gyda’r gymuned a phartneriaid i 
ymchwilio pob opsiwn ar hyd y ffordd.
    
     

Cyng Nigel Daniels
Leader of the Council

Rhagair
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Gofynion deddfwriaethol 
Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Adran 15) yn gosod 
dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i wneud trefniadau 
i sicrhau gwelliant parhaus. Fel rhan o hyn, mae angen i’r Cyngor 
ddatblygu Cynllun Corfforaethol. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 hefyd yn gosod dyletswyddau unigol ar gyrff 
cyhoeddus. Mae’r ddeddfwriaeth yn ymwneud â gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a chreu 
Cymru mae pawb ohonom eisiau byw ynddi, nawr ac yn y dyfodol.
Mae’r blaenoriaethau a ddatblygwyd ar gyfer y Cynllun Corfforaethol yn 
ymgorffori Amcanion Llesiant blaenorol y Cyngor a hefyd ein hamcanion 
gwella, fel sydd ei angen gan y Mesur Llywodraeth Leol.

Sbardunau Strategol 
Cafodd y Cynllun ei ddatblygu ar gyfnod o gyfyngiadau ariannol 
sylweddol a newid o fewn y sector cyhoeddus. Bu llymder ariannol 
yn nodwedd o agenda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ers nifer o 
flynyddoedd bellach ac fel canlyniad rydym yn parhau i wynebu 
toridadau i’r gyllideb a dderbyniwn gan Lywodraeth Cymru. Erbyn 
diwedd y ddegawd, bydd wedi ei dorri mewn termau gwirioneddol gan 
7% ers 2010 yn golygu £1.2bn yn llai i’w wario ar wasanaethau cyhoeddus 
hanfodol yng Nghymru. I Flaenau Gwent, mae hyn wedi golygu yr 
arhosodd cyllid Llywodraeth Cymru yn ei unfan ers 2010/11, sy’n gyfartal 
â gostyngiad gwirioneddol o £7m. Dyna pam y bu’n rhaid i lywodraeth 
leol gymryd penderfyniadau caled yn fwy diweddar ar ble i flaenoriaethu 
gwariant gan sicrhau y cedwir gwasanaethau hanfodol ar gyfer aelodau 
mwyaf agored i niwed ein cymunedau.

Bydd hefyd angen i ni adolygu yr adnoddau sydd ar gael wrth i 
benderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd fynd 
rhagddo a’r effaith ar yr ardal hon yn nhermau cyllid Ewropeaidd a 
setliad ariannol ar gyfer blynyddoedd y dyfodol, y gwyddom fydd yn 
heriol iawn. Mae Cynllun Ariannol tymor canol y Cyngor yn rhoi 
 datganiad o’r sefyllfa ariannol ar gyfer y flwyddyn bresennol a throsolwg 

o’r rhagolygon ar gyfer y blynyddoedd dilynol. Mae’n cael ei adolygu 
ar hyn o bryd i sicrhau ei fod yn gydnaws gyda;r Cynllun Corfforaethol 
newydd. Hefyd yn sylfaen i’r Cynllun Corfforaethol fydd Cynllun Gweithlu 
newydd y Cyngor fydd yn gosod yr anghenion staffio cyfredol a’r dyfodol 
yn nhermau capasiti, galluedd a chydnerthedd y sefydliad. Gyda’i 
gilydd, bydd y Cynlluniau hyn yn dangos sut ydym yn mobileiddio ein 
gweithlu a’n hadnoddau i sicrhau y caiff y blaenoriaethau a amlinellir yn 
y Cynllun Corfforaethol eu cyflenwi.

Mae diwygio llywodraeth leol yn drafodaeth arall sy’n mynd rhagddi ac 
mae’n ymwneud â sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus yn parhau i 
fod yn effeithlon a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae’n ymwneud â 
llywodraeth leol gref yn gweithio gyda a thros gymunedau fydd yn helpu 
i adeiladu ffyniant i bawb. Mae angen i lywodraeth leol gael y pwerau, 
y galluoedd a’r capasiti i fynd i’r afael â;r heriau a wynebwn i gyd a 
chyflenwi’r gwasanaethau cyhoeddus mae ein dinasyddion eu hangen, 
gan sicrhau y defnyddir arian cyhoeddus yn effeithiol ac effeithlon. 

Bydd cydweithio rhanbarthol hefyd yn hanfodol i lywodraeth leol 
yn y dyfodol a byddwn yn ddi-os yn gweld lefelau uwch o weithio 
rhanbarthol. Gwnaed cynnydd mewn blynyddoedd diweddar drwy 
ddulliau gwirfoddol, er enghraifft Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd lle mae Cyngor Blaenau Gwent wedi cymryd lle cyfartal 
gyda’r naw awdurdod lleol arall yn y De Ddwyrain ac mae rhaglen 
waith eisoes ar y gweill. Mae gennym gyfle yma i ddylanwadu a negodi, 
gan sicrhau ein bod yn cynyddu’r buddion i Flaenau Gwent o unrhyw 
fuddsoddiad neu brosiect i’r eithaf. Bydd hyn yn ei dro yn ein helpu i 
gyflawni ein blaenoriaethau lleol drwy wella iechyd, cysylltedd a seilwaith 
ar draws y De Ddwyrain. Ym Mlaenau Gwent bydd ffocws ar sgiliau, 
trafnidiaeth, tai a chysylltedd digidol. Mae cydweithio strategol arall 
mewn meysydd fel Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n parhau’n 
bwysig yn ein hymdrechion i wella llesiant.

Pam fod angen Cynllun Corfforaethol?



3

Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Chyfathrebu  

Cynhaliwyd proses sy’n parhau o gasglu ystod eang o wybodaeth 
i ddeall y materion sydd bwysicaf i bobl yn ein hardal (drwy 
wahanol raglenni  ymgysylltu â’r cyhoedd) a buom yn edrych ar 
dueddiadau’r dyfodol i wneud yn siwr ein bod yn ystyried y pethau 
fydd yn effeithio sut y gweithiwnyn y  tymor hirach. Defnyddiwyd 
y data o’r Asesiad Llesiant diweddar ar ardal Blaenau Gwent a 
gwybodaeth o ddigwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd  ‘Y Blaenau 
Gwent a Garem’ a ‘Gadewch i Ni Siarad Her Cyllideb’ i ddangos 
y cytundeb i roi blaenoriaeth i rai meysydd a’u bod wedi ei  seilio 
ar dystiolaeth gadarn. Er y gwnaed peth o’r gwaith ymgysylltu 
yma  ar ran y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, mae’n cyffwrdd 
â materion  sy’n bwysig tu hwnt i’r Cyngor a’r ardal leol. Fe wnaeth 
Cynghorwyr  hefyd gasglu gwybodaeth ar y materion a godwyd 
amlaf ar garreg y drws  yn ystod yr ymgyrch etholiadol ddiwethaf ac 
yn ystod cymhorthfeydd ward  ac mae’r Cynllun Corfforaethol yn 
adlewyrchu hyn.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  
 
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent hefyd wedi  
defnyddio peth o’r un data a thystiolaeth i baratoi’r crynodeb o’r 
Drafft Gynllun Llesiant yn amlinellu eu hamcanion ar gyfer gwella 
llesiant ym Mlaenau Gwent a chyflawni dyletswyddau cyfunol 
y Cyngor dan  Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). 
Mae hyn yn golygu fod y  ddau Gynllun yn gydnaws i sicrhau fod 
y Cyngor a’i bartneriaid strategol i   gyd yn gweithio i gyflawni 
blaenoriaethau i wella llesiant economaidd,  cymdeithasol ac 
amgylcheddol yr ardal drwyddi draw.

Beth oedd sail ein Cynllun?
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Y Cynllun Corfforaethol yw map ffordd y Cyngor yn gosod ein 
gweledigaeth, gwerthoedd a blaenoriaethau ar gyfer y pedair 
blynedd sydd ar ôl o’r weinyddiaeth hon. Mae’n amlinellu’n glir 
yr hyn y gall pobl Blaenau Gwent ei ddisgwyl gan y Cyngor ond 
hefyd, ac yn yr un modd, yr hyn a ofynnwn gan ein dinasyddion a’n 
partneriaid. Mae’r Cynllun yn dangos cyfraniad y Cyngor at gyflawni 
ei weledigaeth ond nid yw’n cynnwys popeth a wnaiff y Cyngor. 
Mae’n ddatganiad o’n blaenoriaethau pwysicaf. Bydd Cynlluniau 
Busnes Maes Gwasanaeth sy’n eistedd dan y Cynllun hwn yn rhoi 
mwy o fanylion ar y gweithgareddau a’r gwasanaethau eraill y 
mae’r Cyngor yn eu darparu.

Mae’r Cynllun yn dynodi’r blaenoriaethau allweddol lle gall y 
Cyngor chwarae rôl sylweddol wrth helpu i drawsnewid yr ardal a 
chael effaith gadarnhaol ar lesiant ein cenedlaethau presennol a’r 
dyfodol. Mae’n hanfodol i ni helpu datgloi potensial cymdeithasol, 
addysgol ac economaidd pob person ym Mlaenau Gwent i sicrhau 
fod cenedlaethau’r dyfodol yn mwynhau gwell ansawdd bywyd 
drwy helpu cymunedau lleol i ffynnu, dod yn lleoedd cryfach a 
mwy diogel i fyw ynddynt gyda gwell cyfleoedd i bawb. Ni ddylai 
cyfleoedd bywyd person fod dan anfantais, cael eu dal yn ôl neu 
eu gostwng oherwydd lle maent yn byw.

Mae gennym dreftadaeth gyfoethog yn yr ardal hon ac mae ein 
hadeiladau a’n cefn gwlad yn rhan o apêl Blaenau Gwent fel 
lle i fyw, gweithio ac ymweld ag ef. Dylai ein hamgylchedd leol 
gael ei defnyddio i helpu gwella bywyd a lles ein teuluoedd a’n 
cymunedau a chael ei gyfoethogi i genedlaethau’r dyfodol barhau 
ei fwynhau. Mae hefyd ddymuniad go iawn i weld y cymunedau lle 
mae pobl yn byw yn cael eu cadw’n lân, daclus a defnyddiol, gan 
greu ardaloedd y gall pobl fod yn falch ohonynt.

Am ddegawdau, rydym wedi dioddef o ddirywiad economaidd yn 
gysylltiedig gyda dad-ddiwydianoli, mae angen i ni yn awr wella’r 
rhagolygon economaidd Blaenau Gwent gan fod cyflogaeth 
ansawdd uchel am dâl da yn ffactor allweddol i bobl fyw bywydau 
iachach a hapusach.

Mae angen i ni ysgogi mwy a mwy o gyfleoedd cyflogaeth gan 
sicrhau fod Blaenau Gwent yn parhau i fod yn lle deniadol i fyw, 
gweld, buddsoddi ac ymweld ag ef. Bydd hyn yn ein helpu i 
ddatblygu economi lleol sy’n fwy gwydn i newid a chynaliadwy 
yn wyneb tueddiadau fel globaleiddio, newid hinsawdd, yr Undeb 
Ewropeaidd yn gadael yr Undeb Ewropeaidd a phoblogaeth sy’n 
heneiddio.

Rydym eisiau annog a chefnogi pobl i ddewis ffyrdd iach o fyw i 
alluogi plant pobl ifanc a theuluoedd i ffynnu. Profodd ymchwil y 
bydd pobl sy’n dangos ymddygiad iechyd cadarnhaol o’r crud a 
thrwy gydol 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 fod y gwasanaethau a 
ddarperir o ansawdd uchel, effeithiol ac ymatebol i anghenion pobl 
leol. 
  

Beth sydd yn y Cynllun Corfforaethol?
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Ein Gweledigaeth a’n Gwerthoedd Craidd
Mae ein Gweledigaeth a’n Gwerthoedd Craidd yn adlewyrchu 
pwy ydyn ni fel Cyngor, sut y gwnawn bethau a sut ydym yn llunio’r 
dyfodol drwy sicrhau y gweithredir hyn i bopeth a wnawn.

Blaenoriaethau’r Cyngor
Gyda llai o gyllid a galw cynyddol am wasanaethau, ni all y Cyngor 
mwyach wneud popeth a wnaeth yn y gorffennol. Mae’n rhaid i ni 
ganolbwyntio ar y camau gweithredu hynny fydd â’r effaith fwyaf. 
Mae diogelu’r bobl fwyaf fregus yn ein cymunedau yn parhau i fod 
yn brif flaenoriaeth i’r Cyngor ynghyd â thrawsnewid dyheadau 
preswylwyr a gwerthfawrogi tegwch a chydraddoldeb ym mhopeth 
a wnawn.

Mae gwella ansawdd a darpariaeth addysgu a dysgu hefyd yn 
hanfodol i sicrhau ein bod yn cyflawni deilliannau uchelgeisiol ar 
gyfer pob plentyn a pherson ifanc.

Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein cymdogaethau fel eu bod yn 
lleoedd y mae pobl yn falch i fyw ynddynt ac wedi blaenoriaethu 
cynlluniau datblygu economaidd ac adfywio i ddod â swyddi, twf a 
chyfle i bobl a busnesau lleol. Blaenoriaeth arall yw gwneud yn siŵr 
fod y gwasanaethau a ddarparwn o safon uchel ac yn rhoi gwerth 
am arian, lle mae mwy o mwy o bobl yn fodlon a gwasanaethau yn 
fwy hygyrch ac ymatebol i anghenion dinasyddion.
Caiff pob un o’r blaenoriaethau eu nodi yn y tudalennau dilynol 
ynghyd â’r nodau cysylltiedig y byddwn yn anelu eu cyflawni, yr hyn 
y byddwn yn ei ofyn i’n cymunedau, partneriaid a busnesau weithio 
gyda ni i’w gyflawni a’r mesuriadau a’r targedau y byddwn yn eu
 

eu defnyddio i asesu cynnydd bob blwyddyn. Dylai popeth a 
wnawn gyfrannu at flaenoriaethau’r Cyngor (yr ‘edau aur’) fel y 
caiff ein  hymdrechion ac adnoddau wedi eu cysylltu i gyflwnwi’r 
Cynllun hwn. 

Bydd rhai o’r blaenoriaethau hefyd yn golygu fod angen 
cyfraniadau o wahanol feysydd gwasanaeth a bydd hyn yn ein 
helpu i gyflawni ein dull gweithredu ‘Un Cyngor’ drwy gydweithio i 
sicrhau canlyniadau gwell i’n cymunedau.

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 gall fod rhai newidiadau i fesurau. Er enghraifft, os. ydynt 
yn dod o ffynonellau cenedlaethol gall fod newidiadau iddynt tu 
allan i’n rheolaeth neu os caiff dangosyddion newydd eu datblygu y 
dylid eu cynnwys yn y Cynllun
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We will aim: Gwasanaethau Cymdeithasol

Byddwn yn gofyn i:

u Preswylwyr gymryd rhan wrth greu cymunedau mwy cydnerth yn cefnogi ei gilydd

u Preswylwyr i gymryd mwy o gyfrifoldeb am reoli eu hiechyd a’u lles eu hunain

u Preswylwyr i weithio gyda ni i greu amgylchedd mwy sefydlog ar gyfer teuluoedd

Ein nod yw: 

u Gwella hygyrchedd, darparu gwybodaeth a chyngor i alluogi pobl i gefnogi eu llesiant eu 
hunain

u Gweithio gyda phobl i wneud yn siŵr fod ganddynt lais wrth gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt

u Ymyrryd yn gynnar i atal problemau rhag gwaethygu

u Gweithio gyda’n partneriaid yn cynnwys Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ac awdurdodau 
cyfagos i gyflwyno gofal a chefnogaeth integredig

u Hyrwyddo a hwyluso ffyrdd newydd o gyflwyno iechyd a gofal cymdeithasol yn cynnwys 
partneriaid allweddol a’n cymunedau

u Rhoi trefniadau diogelu effeithlon ar waith i warchod pobl rhag niwed

u Datblygu dull partneriaeth i ostwng a lliniaru effeithiau tlodi

Sut y perfformiwn ar  
hyn o bryd

58% o oedolion a 43% o 
gysylltiadau plant i’r IAA 
yn symud ymlaen i ofal a 
chymorth

41% o atgyfeiriadau 
achosion oedolion a 
57% o achosion plant 
yn cael eu cyfeirio at 
wasanaethau ataliol

86.9% o oedolion a 81.9% 
o blant yn hapus gyda’r 
gofal a’r cymorth a 
dderbyniant

233 o blant yn derbyn 
gofal a 89 o blant ar y 
gofrestr amddiffyn plant

100% o ofalwyr yn teimlo 
y gallant barhau yn eu rôl 
gofalu
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We will aim: Addysg

Byddwn yn gofyn i’n:

u Partneriaid i gefnogi ein gwaith ar y cyd i sicrhau deilliannau uchelgeisiol ar gyfer pob plentyn 
a pherson ifanc

u Rhieni a gofalwyr i barhau i gefnogi eu plant a’r Cyngor, i helpu ein holl blant a phobl ifanc i  
gyflawni eu huchelgais

u Ein cymuned Addysg a phartneriaid i barhau i gefnogi gwaith ysgolion ac arweinwyr ysgolion 
i sicrhau deilliannau gwych ar gyfer ein holl blant a phobl ifanc, yn unol â’n gweledigaeth ar 
gyfer Addysg

Ein nod yw: 

u Gwella deilliannau, cynnydd a lles disgyblion, yn arbennig ein dysgwyr mwy galluog a’n 
dysgwyr mwyaf agored i niwed

u  Gwella ansawdd ein gwasanaethau addysg a’n hadeiladau ysgol i helpu dysgwyr i sicrhau 
deilliannau gwych

u Parhau i gefnogi arweinwyr ein hysgolion i helpu ein disgyblion i gyflawni eu huchelgais

 

Sut y perfformiwn ar  
hyn o bryd

Cyfradd pas cyffredinol 
disgyblion yn cyflawni 
Cyfnod Allweddol 4 (TGAU) 
yw 92.8%

73.49% o ddisgyblion 
wedi cyflawni Lefel A (A* 
- C) gyda chyfradd pas 
gyffredinol o 99.03%

70% o ysgolion mewn 
categori melyn a gwyrdd

1.6%  o ddisgyblion yn 
gyson absennol mewn 
ysgolion Cynradd  (<80%)

4.6% o ddisgyblion yn 
gyson absennol mewn 
ysgolion Uwchradd 
(<80%)
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We will aim: Cymunedau Cryf ac Amgylcheddol Graff

Byddwn yn gofyn i:

u Preswylwyr i ailgylchu yn unol â gofynion gwasanaeth i gyflawni targedau cenedlaethol

u Cymunedau i weithio gyda ni i helpu cadw eu hamgylchedd yn lân

u Cymunedau i weithio gyda’r Cyngor i sicrhau y caiff gwasanaethau eu cadw’n lleol 
(Trosglwyddo Asedau Cymunedol)

Ein Nod: 

u Cynyddu cyfraddau ailgylchu i’n galluogi i gyflawni targedau cenedlaethol

u Ailfuddsoddi mewn gwasanaethau amgylcheddol i fynd i’r afael â’r problemau a gaiff eu 
creu gan dipio anghyfreithlon, baw cŵn, sbwriel, torri glaswellt, glanhau strydoedd a rheoli pla

u Ailfuddsoddi mewn cynnal a chadw priffyrdd yn neilltuol welliannau i’n ffyrdd preswyl, 
strydoedd a phalmentydd

u Gwella mynediad i ac ansawdd gofodau agored er budd ein cymunedau, busnesau ac 
ymwelwyr 

u Adeiladu cysylltiadau ar draws y Cyngor i gefnogi sefydliadau a phartneriaid i ddarparu 
gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol (Trosglwyddo Asedau Cymunedol)

u Cymryd dull strategol at reoli ein tir a gwasanaethau eiddo mewn gwahanol ffyrdd 
(Trosglwyddo Asedau Cymunedol)

Sut y perfformiwn ar  
hyn o bryd

56.77% o wastraff yn cael ei 
ailddefnyddio, ailgylchu neu 
gompostio

4.51% o ffyrdd A, B a C 
mewn cyflwr gwael yn 
gyffredinol

95.52% o’n strydoedd yn 
lân

88.40% o ddigwyddiadau 
tipio anghyfreithlon yn 
cael eu clirio o fewn 5 
diwrnod gwaith

503 o breswylwyr wedi 
cymryd rhan yn ein 
Sioeau Taith Ymgysylltu 
Golwg Strydoedd
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We will aim: Datblygu Economaidd ac Adfywio 

Byddwn yn gofyn i:

u Ysgolion a cholegau i weithio gyda ni i sicrhau y caiff cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau a 
hyfforddiant eu cyfateb gyda chyfleoedd cyfredol a dyfodol yn y farchnad lafur

u  Busnesau i ymgysylltu gyda ni a’n cefnogi i gyflawni ein blaenoriaethau

Ein nod: 

u Gweithio mewn partneriaeth gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a datblygwyr 
preifat i ddarparu amrywiaeth o gartrefi

u Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu cymorth cyflogaeth effeithlon a mynediad i ddatblygu 
sgiliau

u Cynyddu cyfradd sefydlu busnesau newydd, cadw a thwf busnesau lleol a denu mewn 
fuddsoddiad newydd

u Datblygu seilwaith digidol a gwella cysylltedd drwy hyrwyddo cyfranogiad digidol

u Datblygu portffolio o gyfleoedd ynni posibl i sicrhau buddion economaidd, busnes a 
chymunedol

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

Sut y perfformiwn ar  
hyn o bryd

Nifer yr unedau tai 
fforddiadwy ychwanegol a 
ddarperir yn ystod y flwyddyn 
fel % o’r holl unedau tai 
newydd yw 43.55

14 o fusnesau newydd 
(wedi eu creu yn 
uniongyrchol fel canlyniad 
i gymorth wedi’i dargedu 
gan y Cyngor)

Yr incwm blynyddol 
cyfartalog ym Mlaenau 
Gwent yw £21,400

71% o bobl oedran 
gwaith yn economaidd 
weithgar

% gofod llawr a 
ddefnyddir unedau 
busnes ar gael gan y 
Cyngor yw 85 
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We will aim: Cyngor Effeithiol

Byddwn yn gofyn i:

u Preswylwyr i ymgysylltu gyda ni a dweud wrthym sut ydym yn gwneud

u  Preswylwyr i ddefnyddio’r cyfleuster hunan-wasanaeth i gael mynediad i wasanaethau a 
gwybodaeth y Cyngor lle bynnag sydd modd

Ein nod: 

u Dangos arweinyddiaeth glir a gweladwy i gyflawni Cyngor hyfyw a chryf 

u Parhau â’n rhaglen ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymateb mewn ffordd amserol ac effeithlon i 
adborth

u  Sicrhau fod trefniadau blaengynllunio ariannol effeithiol yn eu lle i gefnogi cryfder ariannol y 
Cyngor

u  Cefnogi a datblygu gweithlu sydd â’r capasiti a’r galluedd i fod yn gynhyrchiol ac ymatebol i 
ofynion y dyfodol

u  Gwella gwasanaethau cyhoeddus ar-lein a sicrhau fod gan bobl fynediad i’r dechnoleg 
ddigidol a sgiliau priodol i’w defnyddio’n iawn

u  Datblygu sefydliad mwy masnachol i gynhyrchu incwm a sicrhau gostyngiadau cost i wneud  
gwasanaethau lleol yn gynaliadwy a chodi arian i ailfuddsoddi yn ein blaenoriaethau

u  Bod yn bartner cryf ac effeithlon a chydweithio lle’n bosibl i sicrhau buddion ariannol, busnes 
a chymunedol

Sut y perfformiwn ar  
hyn o bryd

Nifer dyddiau gwaith a 
gollir oherwydd absenoldeb 
salwch fesul gweithiwr yw 
12.1

Cost fesul pen y 
boblogaeth i’r Cyngor yw 
£1265.63

15.8% o geisiadau am 
wasanaeth i’r cyngor 
drwy sianeli digidol

Lefel y Gronfa Gyffredinol 
wrth Gefn fel cyfran o 
wariant refeniw net yw 
4.29%

4.38% o wariant gros y 
Cyngor o incwm
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Sut olwg fydd ar ein Gwasanaethau yn y 
dyfodol? 
Bydd yn bwysig fod y Cyngor yn parhau’n berthnasol a hyfyw ar 
gyfer y genhedlaeth nesaf, tra’n parhau i gyflawni anghenion bob 
dydd ei breswylwyr, ymwelwyr a busnesau. Gyda’r pwysau ariannol 
yn parhau a ffactorau byd-eang allanol yn cael effeithiau pellach, 
bydd angen edrych ar, adolygu a thrawsnewid ymhellach y ffordd 
y caiff gwasanaethau eu cynllunio a’u cyflenwi. Mae’r Cyngor 
eisoes wedi gwneud cynnydd yn y maes ac wedi sicrhau arbedion 
effeithiolrwydd sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf 
drwy raglen Trawsnewid Blaenau Gwent.

Mae’r Cyngor eisoes yn defnyddio model cymysg o ddarpariaeth - 
gan gyflwyno rhai gwasanaethau’n uniongyrchol a sefydlu modelau 
darpariaeth amgen ar gyfer eraill. Er enghraifft, caiff gwasanaethau 
hamdden, diwylliant a dysgu traddodiadol yn awr eu cyflwyno ar 
draws Blaenau Gwent gan ymddiriedolaeth elusennol cyfyngedig 
drwy warant. Gall y nifer o wasanaethau y mae’r Cyngor yn eu 
cyflwyno ostwng ymhellach yn dibynnu ar y sefyllfa ariannol yn 
y dyfodol. Dros gyfnod, gall y Cyngor weithredu fel comisiynydd 
gwasanaethau gan sicrhau ei fod yn ymateb i anghenion lleol, 
yn canoli o amgylch y person ac yn seiliedig yn y gymuned. Bydd 
hefyd yn dymuno dod yn sefydliad mwy masnachol sy’n cynhyrchu 
incwm a sicrhau arbedion cost. Yn ei dro bydd hyn yn helpu i 
wneud gwasanaethau lleol yn fwy cynaliadwy a chodi arian i’w ail-
fuddsoddi yn ein blaenoriaethau.

Mewn rhai achosion gallai fod yn briodol i’r Cyngor symud i fwy o rôl 
hwyluso gan gefnogi grwpiau cymunedol a mentrau cymunedol i 
ennill y sgiliau a galluoedd i fedru cadw a chyflenwi gwasanaethau 
yn lleol eu hunain (h.y. Trosglwyddo Asedau Cymunedol). Bydd 
y Cyngor hefyd yn edrych ar ddarparu gwasanaethau ar y cyd 
gyda chynghorau eraill yn y dyfodol. Bydd hefyd rôl  i’r Cyngor 
wrth adnewyddu naws o le yn yr ardal ac adeiladu balchder yn y 

fwrdeistref, a allai gynnwys dylanwadu ar 
 
a chefnogi sefydliadau partner i weithio i nodau cyffredin i ddiwallu 
anghenion ac uchelgais y gymuned. Gall rôl y Cyngor dros gyfnod 
fod yn llai am wneud pethau i a dros breswylwyr a chymunedau ac 
yn fwy am feithrin y gallu, diddordeb, arbenigedd a brwdfrydedd i 
unigolion a chymunedau wneud pethau drostynt eu hunain.

Monitro ac Adrodd

Mae’n bwysig y gall pobl weld  cynnydd y Cyngor ar y 
blaenoriaethau a amlinellir yn y Cynllun hwn a’n dal i gyfrif yn 
iawn. Byddwn yn monitro sut ydym yn gwneud o leiaf unwaith y 
flwyddyn ar y nodau dan bob un o’r blaenoriaethau a’r mesuriadau 
cysylltiedig. Bydd hyn yn ein galluogi i ddynodi’r meysydd hynny 
sy’n datblygu’n gadarnhaol a meysydd sydd angen eu gwella 
ymhellach. Os oes angen, fel rhan o’n hymrwymiad i ymateb yn 
barhaus i’ch adborth, gallwn hefyd adnewyddu a diweddaru 
rhannau o’r Cynllun ar yr amser hwn.

Gellir hefyd fapio perfformiad ar y blaenoriaethau ar draws 
cyfraniad pob un ohonynt i’r Nodau Llesiant Cenedlaethol. Bydd 
pob un o’n blaenoriaethau yn cyfrannu at fwy nag un nod llesiant, 
gan bwysleisio eu natur trawsbynciol. 

Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i ymgysylltu gyda’r cyhoedd, 
byddwn yn mynd â’r Cynllun Corfforaethol allan i’n cymunedau 
i sicrhau fod cynifer o breswylwyr ag sydd modd yn deall y 
blaenoriaethau y mae’r Cyngor yn anelu atynt a sut y gallant ein 
helpu i gyrraedd yno. Hefyd mae’n hollbwysig fod ein gweithlu 
yn deall sut y caiff eu cyfraniad i gyflawni ein blaenoriaethau ei 
werthfawrogi a’r effaith gaarnhaol y gallant ei gael ar fywydau pobl 
drwy ddarparu gwasanaethau yn effeithlon ac effeithiol. 



Gwasanaethau Cymdeithasol
Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol / Llinell Sylfaen

Canran o asesiadau cymesur a arweiniodd at asesiad mwy cynhwysfawr ar gyfer gofal a chymorth  
- plant Lleol (ar gael) 43%

Canran asesiadau cymesur a arweiniodd at asesiad mwy cynhwysfawr ar gyfer gofal a chymorth  
- oedolion

Lleol (ar gael) 58%

Canran pobl sy’n hapus gyda’r gofal a chymorth a dderbyniant (Oedolion) Cenedlaethol 86.90%

Canran plant sy’n hapus gyda’r gofal a chymorth a dderbyniant Cenedlaethol 81.90%

Canran gofalwyr sy’n teimlo y gallant barhau yn eu rôl gofalu (gofalwyr) a gefnogir Cenedlaethol 100%

Canran atgyfeiriadau a gyfeiriwyd at wasanaethau oedolion (oedolion) Lleol (Datblygu Data 2018) TBC

Canran achosion gwasanaethau oedolion a gefnogir gan wasanaethau ataliol (newydd) Lleol (ar gael) 41%

Canran atgyfeiriadau a gyfeirwyd at wasanaethau ataliol (plant) Lleol (Datblygu Data 2018) TBC

Canran achosion gwasanaethau plant a gefnogir gan wasanaethau oedolion (newydd) Lleol (ar gael) 57%

Cyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal Cenedlaethol 1.38

Nifer trefniadau cydweithio/partneriaeth Lleol (Datblygu Data 2018) TBC

Canran ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd o fewn yr amserlenni statudol Cenedlaethol 89.30%

Nifer plant sy’n derbyn gofal Lleol (ar gael) 233

Nifer achosion amddiffyn plant Lleol (ar gael) 89

Canran pobl (oedolion 16+) yn byw mewn aelwydydd amddifadus ym Mlaenau Gwent yn 2016/17 Cenedlaethol 19%
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Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
 
Mae ein Cynllun Corfforaethol yn nodi’r prif flaenoriaethau y byddwn yn gweithio arnynt dros y pedair blynedd nesaf. Mae’n bwysig y gallwn ddangos cynny-
dd a chael ein dal i gyfrif amdanynt. Caiff y blaenoriaethau eu seilio ar gyfres o ddangosyddion sy’n ein galluogi i wneud hyn. 



Addysg
Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol/ Lleol Sylfaen

Deilliannau disgyblion a chynnydd disgyblion 7, 11, 14 a 16 oed mewn Saesneg a Mathemateg, yn 
arbennig ein dysgwyr mwy galluog a’n disgyblion mwyaf agored i niwed Cenedlaethol

CS4 
L1   92.8% 
L2   59.2%
L2+ 41.1%

Dyfarniadau arolwg ysgolion a chategoreiddio ysgolion
Cyfran ysgolion categori Melyn a Gwyrdd

Lleol (ar gael) 70%

Cynnydd drwy ein rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif a rhaglenni buddsoddiad eraill (ansoddol) Lleol (Datblygu Data 2018) I’g

Barn gadarnhaol gan rieni a gofalwyr a disgyblion am ein hysgolion Lleol (Datblygu Data 2018) I’g

Cyfran disgyblion sy’n gyson absennol (<80%) - Uwchradd Cenedlaethol 4.80%

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

Deuilliannau dysgwyr Ôl-16
• Lefel A A*-C
• Cyfradd Pas Gyffredinol
• Galwedigaethol Prif
• Galwedigaethol Mynediad
• Lefel Galwedigaethol 1
• Lefel Galwedigaethol 2
• Lefel Galwedigaethol 3

Cenedlaethol

73.49%
99.03%

88%
97%
85%
85%
90%
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Cymunedau Cryf ac Amgylcheddol Graff
Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol / Lleol Sylfaen

Canran pobl sy’n cytuno fod eu strydoedd lleol yn lân Lleol (Datblygu Data 2018) I’g

Canran strydoedd sy’n lân Cenedlaethol 95.52

Gwariant net ar yr ased priffyrdd fesul cilometr o rwydwaith lôn cerbyd a gynhelir (Km) Lleol (Datblygu Data 2018) I’g

Canran yr holl ffyrdd mewn cyflwr gwael yn gyffredinol Lleol (Datblygu Data 2018) I’g

Nifer cyfartalog dyddiau gwaith a gymerir i lanhau digwyddiadau tipio anghyfreithlon Cenedlaethol (newydd) I’g

Canran gwastraff a gafodd ei ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio Cenedlaethol 56.77%

Faint o wastraff a gynhyrchir na chaiff ei ailgylchu, fesul person Cenedlaethol (newydd) I’g

Datblygir dangosydd gofodau agored yn ystod y flwyddyn Lleol (Datblygu Data 2018) I’g

Datblygir dangosydd ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol yn ystod y flwyddyn Lleol (Datblygu Data 2018) I’g
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Datblygu Economaidd ac Adfywio
Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol / Lleol Sylfaen

Tai newydd a adeiladwyd a gwblhawyd Lleol (Datblygu Data  2018) I’g

Nifer unedau tai fforddiadwy a ddarparwyd fesul 10,000 aelwyd Cenedlaethol (newydd) I’g

Datblygir dangosyddiion ar nifer y prentisiaethau a’u cyfraddau cadw yn ystod y flwyddyn Lleol (Datblygu Data  2018) I’g

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

Lleol (ar gael) 14

Datblygir dangosydd ar gyfradd cadw busnesau newydd yn ystod y flwyddyn Lleol (Datblygu Data  2018) I’g

Canran gofod llawr a ddefnyddir unedau busnes cyngor ar gael Lleol (ar gael) 85%

• Economaidd Weithgar
o      Gwryw
o      Benyw

• Incwm Blynyddol Cyfartalog
• Enillion wythnosol gweithwyr llawn-amser
• Enillion awr gweithwyr rhan-amser

Cenedlaethol

71%    (31,700)
76%    (16,800)
66.2% (14,800)
£21,400
£491.30
£12

Caiff dangosyddion ar fewnfuddsoddiad, seilwaith digidol ac ynni eu datblygu yn ystod y flwyddyn Lleol (Datblygu Data  2018) I’g
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Cyngor Effeithiol
Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol/Lleol Sylfaen

Canran pobl sy’n cytuno fod eu cyngor lleol yn darparu gwasanaethau ansawdd uchel Lleol (Datblygu Data 2018) I’g

Nifer dyddiau gwaith a gollwyd oherwydd absenoldeb salwch fesul gweithiwr Cenedlaethol 12.1

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

Lleol (ar gael) 15.80%

Cost i’r Cyngor fesul pen y boblogaeth Cenedlaethol £1,265.63

Nifer a chanran cwynion (a chanmoliaeth) a dderbyniwyd fesul pen o boblogaeth Lleol (Datblygu Data 2018) I’g

Lefel cronfa gyffredinol wrth gefn fel canran o wariant refeniw net Lleol (ar gael) 4.29%

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

Lleol (ar gael)
£1,076,629 (0.74%)

£14,986 (0.1%)

Incwm fel canran o wariant crynswth Lleol (ar gael) 4.38%
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Adborth  

Croesawn unrhyw adborth a all fod gennych am Gynllun Corfforaethol 2018-2022 y Cyngor. Os credwch fod unrhyw wybodaeth y 
gellid ei ystyried ar gyfer ei gynnwys yn y dyfodol, neu os hoffech y ddogfen mewn fformat gwahanol e.e. print bras, Braille, fersiwn 
sain ac ati, cysylltwch â ni’n defnyddio’r wybodaeth islaw os gwelwch yn dda. 

Fersiwn Gymraeg
Mae fersiwn Saesneg o’r Cynllun Corfforaethol ar gael  ar wefan y Cyngor. 

Gwybodaeth Cyswllt  

Ffôn: 01495 311556 
E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk 
Twitter: @BlaenauGwentCBC 
Facebook: blaenaugwentcbc 

Cynhaliwyd Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar Gynllun Corfforaethol 2018-2022 y Cyngor.


