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Cyflwyniad 
 

Mae’n ofyniad dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 fod cynghorau yn parhau i adolygu eu 
perfformiad drwy hunanasesiad, gyda’r angen i gyhoeddi adroddiad yn cyflwyno casgliadau’r hunanasesiad unwaith 
bob blwyddyn ariannol. 
 

Hwn yw adroddiad hunanasesiad cyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar gyfer blwyddyn 2021/22. Ffocws 
yr hunanasesiad yw Cynllun Corfforaethol y Cyngor a rhoi asesiad o ba mor dda y mae’r Cyngor yn teimlo iddo gyflawni 
ei Amcanion Llesiant, a amlinellwyd yn y Cynllun Corfforaethol, a lle mae angen gwelliant pellach. Datganiadau Deilliant  
 

I fod yn gydnaws â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’r Cyngor hefyd wedi rhoi 
asesiad ar egwyddor datblygu cynaliadwy, 7 maes corfforaethol cynllunio  a’r nodau llesiant. 
 

Ein Dealltwriaeth o Flaenau Gwent 
 

Mae’r ardal yn un gymharol fach yn ddaearyddol. Mae’n 42.09 milltir sgwâr gan fod, ar ei mwyaf, yn bymtheg milltir 
o’r gogledd i’r de ac wyth milltir o’r dwyrain i’r gorllewin.  
 

Dengys canlyniadau Cyfrifiad 2021 fod poblogaeth breswyl Blaenau Gwent yn 66,900, sy’n ostyngiad o 4.2% o Gyfrifiad 
2011 pan oedd y boblogaeth yn 69,800. Nid yw data Cyfrifiad 2021 ar gyfer darnau eraill o wybodaeth wedi eu 
cyhoeddi eto felly daw’r wybodaeth ddilynol o Gyfrifiad 2011. Pan yn defnyddio poblogaeth o 69,800, mae’r 
boblogaeth oedran gwaith yn 62.1% gyda 24.7% yn economaidd anweithgar. Rhagamcanir y bydd y boblogaeth yn 
parhau i ostwng, yn cynnwys gostyngiad o 9.9% yn nifer y plant, gostyngiad o 6.1% yn nifer y boblogaeth oedran gwaith 
a chynnydd o 24.2% yn nifer y bobl 65 oed a throsodd (Ffynhonnell: Stats Cymru). 
 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cyflogi 2,854 o bobL. Gwariwyd cyfanswm o £146.1 miliwn ar ddarparu 
gwasanaethau yn ystod 2020-21, y gwariant ail leiaf ymhlith y 22 cyngor unedol yng Nghymru. Mae chwech (13%) o’r 
47 ardal wedi’i dynodi yn y 10% mwyaf amddifadus yng Nghymru, hyn yw’r chweched uchaf ymhlith 22 cyngor unedol 
Cymru. (Ffynhonnell: Stats Cymru). 

 

Hunanasesiad y Cyngor yn Gyffredinol 
 

Mae’r broses hunanasesu wedi dynodi meysydd lle mae’r cyngor yn gwneud cynnydd da a meysydd i gael eu datblygu. 
Rhoddwyd asesiad cyffredinol o’r asesiad i gael ei ystyried wrth ochr y dystiolaeth a ddynodwyd yn yr adrannau isod. 
 

Rhoddir hunanasesiad cyffredinol o’r Cyngor i ystyried: 

 A yw’r Cyngor yn ymarfer ei swyddogaethau yn effeithlon? 

 A yw’r Cyngor yn defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, effeithiol ac effeithlon? 

 A yw trefniadau llywodraethiant y Cyngor yn effeithlon ar gyfer sicrhau gwelliant parhaus? 
 

A yw’r Cyngor yn gweithredu ei swyddogaethau yn effeithlon? 
 

Rôl Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a’i bartneriaid yw cael y budd mwyaf 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. Dros y blynyddoedd 
cafodd dirywiad hanesyddol diwydiant trwm effaith ar ragolygon cyflogaeth. Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn edrych yn 
rhagweithiol ar y cyfleoedd y gall eu darparu a’u cefnogi er mwyn cynyddu amrywiaeth busnesau a chyfleoedd 
cyflogaeth i gefnogi cymunedau yn awr ac yn y dyfodol. Mae’r ardal yn wynebu problemau gydag anghydraddoldeb 
iechyd a chyfoeth, ynghyd â phroblemau cymdeithasol sy’n effeithio ar ein teuluoedd a’n pobl ifanc. 
 

Bu pandemig Covid 19 yn drychinebus yn fyd-eang a bydd yn cael effaith niweidiol sylweddol dros y dyfodol 
rhagweladwy ar y ffordd yr ydym yn byw, gweithio, dysgu a chymdeithasau. Bu’n rhaid i’r Cyngor ymateb i’r sefyllfa 
ddigynsail hon a gwnaeth hynny’n gyflym, gan fod yn arloesol wrth ddatrys problemau a chyflwyno newidiadau mewn 
darpariaeth gwasanaeth, gan sicrhau mai iechyd a llesiant ein preswylwyr a’r cymunedau fu’r sbardun ar gyfer ein 
penderfyniadau a’n gweithredoedd. 
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Fel Cyngor wynebwn alw a chostau cynyddol ar gyfer rhai o’n gwasanaethau ond  awn i’r afael â’r problemau hyn yn 
syth gyda’n partneriaid, busnesau a’r gymuned leol. Edrychwn ar sut y gwariwn ein harian i sicrhau’r canlyniadau gorau 
i’n preswylwyr, cefnogwn fusnesau newydd a phresennol. edrychwn ar ein hasedau i sicrhau ffrydiau incwm newydd 
a rydym yn dileu rhwystrau i alluogi preswylwyr i gael mynediad i’r hyn maent ei angen. Drwyddi draw, edrychwn 
ymlaen at ddyfodol cadarnhaol. 
 

Mae’r Cyngor yn coleddu egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a yn dechrau addasu’r 
ffordd y mae’n gweithio. Fel rhan o hyn, rydym yn cydweithio i addasu diwylliant y sefydliad ac ymwreiddio ethos y 
Ddeddf yn ein holl waith. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod ein bod yn dal i fod ym mlynyddoedd cynnar gweithredu’r 
Ddeddf a bod mwy eto i’w wneud yn y blynyddoedd i ddod. 
 

Daeth Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) i rym yn 2021. Mae’r Ddeddf hon yn ddarn sylweddol o 
ddeddfwriaeth yn cynnwys diwygio etholiadol, cyfranogiad y cyhoedd, llywodraethiant a pherfformiad a gweithio 
rhanbarthol. Fe’i cynlluniwyd i fod yn ddull symlach a hyblyg a arweinir gan sector ar berfformiad, llywodraethiant da 
a gwella. Y bwriad yw i gynghorau fod yn rhagweithiol wrth ystyried sut y dylai prosesau a gweithdrefnau mewnol 
newid i alluogi cynllunio, darpariaeth a gwneud penderfyniadau mwy effeithlon i hybu canlyniadau gwell. Mae’r 
Cyngor yn rhagweithiol wrth weithredu’r Ddeddf hon fydd hefyd yn cymryd lle’r ddyletswydd wella bresennol ar gyfer 
prif gynghorau a nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. 
 

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ddogfen strategol bwysig iawn i’r Cyngor sy’n glir wrth nodi ein blaenoriaethau a sut y 
byddwn yn targedu ein hadnoddau cyfyngedig er mwyn cefnogi’r amcanion hyn. Mae’r blaenoriaethau yn y cynllun yn 
gydnaws gyda’r hyn y dywedodd pobl leol wrthym sy’n bwysig iddynt yn ystod digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd, 
yn neilltuol eu bod eisiau cymunedau cryf a glân ac eisiau gweld ein heconomi yn tyfu er lles 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 ar adeg o alw cynyddol am y gwasanaethau hyn. 
 

A yw’r Cyngor yn defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, effeithiol ac effeithlon? 
 

Mae monitro a rheoli’r gyllideb yn nodwedd allweddol yn y Cyngor. Mae trefniadau effeithlon yn eu lle gyda deiliaid 
cyllideb yn cwrdd yn rheolaidd gyda phartneriaid cyllid i ystyried gwariant ac unrhyw faes gorwariant, gyda chamau 
gweithredu priodol yn cael eu dynodi’n gynnar i fynd i’r afael ag unrhyw feysydd lle mae diffyg. 
 

Mae trefniadau llywodraethiant y Cyngor wedi sefydlu monitro effeithlon a rheolaidd ar gyllidebau a adroddir i’r 
Pwyllgorau Craffu ac wedyn y Pwyllgor Gweithrediaeth. Mae’r adroddiadau yn cynnwys manylion ar wariant cyfalaf a 
refeniw yn ogystal â defnydd cronfeydd cyffredinol wrth gefn a chronfeydd wedi’u clustnodi wrth gefn. Rhoddir 
adroddiadau ar fonitro’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a rhaglen Pontio’r Bwlch hefyd i Aelodau. Caiff portffolios 
neu brosiectau penodol lle mae gorwariant eu tynnu allan ar gyfer craffu ac ystyriaeth. Mae’r adroddiadau tryloyw 
hyn wedi galluogi Aelodau a’r cyhoedd i gael dealltwriaeth o reolaeth ariannol y Cyngor a’r trefniadau sydd yn eu lle i 
gefnogi unrhyw fylchau yn y gyllideb. 

 

Fel rhan o Archwiliad Cyfrifon yr Archwilydd Cyffredinol, dynodwyd y gwnaed gwelliannau sylweddol yn ansawdd, 
rheoli, safon ac amseroldeb cyllid rhwng 2016/17 i 2020/21. Yn ystod 2020-21, edrychodd Archwilio Cymru ar 
gynaliadwyedd ariannol pob cyngor yng Nghymru. Daeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i’r casgliad fod y 
Cyngor wedi gwella cynllunio ariannol ac mae setliadau gwell na’r disgwyl gan Lywodraeth Cymru yn golygu fod y 
Cyngor mewn sefyllfa well i gynnal ei gynaliadwyedd ariannol yn y tymor byr, ond mae heriau’n parhau i gau bylchau 
cyllideb yn llawn dros y tymor canol. 
 

Gall canlyniadau Cyfrifiad 2021 gael effaith ar setliadau llywodraeth leol o hyn ymlaen. Efallai y bydd y newidiadau a 
ddynodir islaw yn golygu y bydd gostyngiad yn y swm o arian y mae’r Cyngor yn ei dderbyn yn ogystal â gorfod cynnal 
adolygiad o gynllunio a darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol yn dilyn gostyngiad yn y boblogaeth. Bydd angen i 
wasanaethau tebyg i Addysg ar gyfer lleoedd ysgol, y Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer tai a Gwasanaethau Cymdeithasol 
ar gyfer gofal cymdeithasol ystyried sut y bydd hyn yn effeithio ar ddarpariaeth a chyllid gwasanaethau ym 
mlynyddoedd y dyfodol.  
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Dangosodd canlyniadau Cyfrifiad 2021 bod poblogaeth Blaenau Gwent wedi gostwng gan 4.2%, gan wneud Blaenau 
Gwent yr awdurdod lleol gyda’r boblogaeth ail leiaf yng Nghymru. Bu cynnydd o 1.4% mewn poblogaeth yng Nghymru 
yn gyffredinol. Er mai Blaenau Gwent yw’r awdurdod lleol gyda’r boblogaeth ail leiaf, ef yw’r chweched o ran dwysedd 
poblogaeth o blith 22 awdurdod lleol Cymru, gyda 615 preswylydd fesul cilometr sgwâr. Mae’r boblogaeth wedi parhau 
i heneiddio. Ym Mlaenau Gwent, roedd un ym mhob pump o bobl (20.3%) yn 65 oed neu drosodd ar Ddiwrnod Cyfrifiad 
2021. Ar draws Cymru, roedd hyn yn 21.3%, canran uwch nag erioed o’r blaen. Mae’r siart isod yn dangos y newid 
canran yn ôl oedran rhwng 2011 a 2022 ar gyfer preswylwyr Blaenau Gwent. Dros y 10 mlynedd diwethaf ym Mlaenau 
Gwent bu cynnydd o 9.0% yn y bobl 65 oed a throsodd (17.7% ar gyfer Cymru), gostyngiad o 7.5% mewn pobl 15 i 64 
oed (2.5% ar gyfer Cymru), a gostyngiad o 5.4% mewn plant dan 15 oed (1.0% ar gyfer Cymru). Mae’r Cyngor yn 
cydweithio gyda’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddeall ac ymchwilio ymhellach yr wybodaeth o gyfrifiad 2021 a’r hyn 
mae’n ei olygu ar gyfer Blaenau Gwent yn y dyfodol wrth i fwy o ddata’r Cyfrifiad gael ei gyhoeddi. 
 

Cyn i ganlyniadau Cyfrifiad 2021 fod ar gael, disgwylid eisoes y bydd cyllid yn her dros y 5 mlynedd nesaf, tra bod y 
galw am wasanaethau a phwysau demograffig yn parhau i gynyddu. Yn seiliedig ar y tybiaethau yn y Strategaeth 
Ariannol Tymor Canolig (MTFS) a’r pwysau cost a ddynodwyd (cyn Cyfrifiad 2021), rhagwelwyd bwlch cyllideb o £21m 
dros y 5 mlynedd nesaf fel sy’n dilyn: 
 

Bwlch Cyllideb MTFS 

2022/2023 
£m 

2023/2024 
£m 

2024/2025 
£m 

2025/2026 
£m 

2026/2027 
£m 

 Cyfan 
£m 

6.7 3.5 3.5 3.5 3.5 20.7 
 

Mae pandemig Covid 19 wedi effeithio ar allu’r Cyngor i ddatblygu nifer o adolygiadau busnes strategol. Caiff 
diweddariad ar yr asesiad ariannol cyfredol cyffredinol tuag at y bwlch cyllideb ei asesu ar hyn o bryd fel £6.8m dros 
gyfnod yr MTFS fel sy’n dilyn: 
 

 
 

Amcangyfrif Cyflawniad 

2022/2023 
 

£m 

2023/2024 
 

£m 

2024/2025 
 

£m 

2025/2026 & 
2026/2027 

£m 

Adolygiadau Busnes Strategol 2.69 1.18 1.26 0.8 
 

Yn seiliedig ar yr amcangyfrif cyfredol o gyflawniad o’r adolygiadau busnes strategol o gymharu gyda’r bwlch cyllideb 
a ddynodwyd yn y MTFS, mae bwlch cyllideb gweddilliol fel a ganlyn: 
 

  2022/2023 
£m 

2023/2024 
£m 

2024/2025 
£m 

2025/2026 & 
2026/2027 

£m 

Bwlch Cyllideb Gweddilliol 4.00 2.36 2.29 2.7 
 

Mae risg posibl nad yw’r adolygiadau busnes strategol yn dynodi’n ddigonol fuddion ariannol ‘Pontio’r Bwlch’ yn y 
tymor canolig i’r hirdymor. Bydd felly angen cynigion ychwanegol neu amgen i liniaru’r bylchau cyllidol gweddilliol ym 
mlynyddoedd y dyfodol. Hefyd, yn 2022 gwelodd y Cyngor gynnydd ym mhrisiau tanwydd ac ynni sydd yn eu tro yn 
cael sgil-effeithiau ar eitemau a nwyddau eraill a gaiff eu prynu gan y Cyngor. Bydd yn rhaid cynllunio a rheoli  ar gyfer 
hyn ynghyd â phwysau cost eraill a welir gan y Cyngor. 
 

A yw trefniadau llywodraethiant y Cyngor yn effeithlon ar gyfer sicrhau gwelliant parhaus? 
 

Nid oedd Crynodeb Archwiliad Blynyddol Archwilio Cymru 2021 yn dynodi unrhyw broblemau sylweddol a thynnodd 
yr adroddiad sylw at rai cryfderau yn y ffordd yr oedd y Cyngor wedi defnyddio data i lywio ei ymateb i bandemig Covid 
19 a chefnogi proses y cynllun adferiad. Soniodd yr adroddiad hefyd fod cynllunio ariannol wedi gwella yn y Cyngor. 
 

Fel Cyngor rydym yn gweithio tuag at ein huchelgais o ddod yn gyngor sy’n meddwl mewn ffordd fasnachol. Fel rhan 
o hyn, datblygwyd Strategaeth Fasnachol 2020/25 sy’n mynd ati i ddynodi dulliau gweithredu masnachol ac amlygu’r 
amodau sydd eu hangen i’r Cyngor ymddwyn fel sefydliad masnachol. Ysgrifennwyd hyn yng nghyd-destun cynnal 
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diben craidd y Cyngor o ddarparu gwasanaethau cymdeithasol yn cyflenwi gwerth cymdeithasol. Mae nifer o 
strategaethau a rhaglenni cysylltiedig sy’n cyfrannu at gyflenwi ein Strategaeth Fasnachol a’i uchelgeisiau, sef 

 Strategaeth Cyfathrebu, 2020 – 2025 

 Rhaglen Trawsnewid Digidol a Chwsmeriaid, a 

 Strategaeth Gweithlu. 
 

Mae pump uchelgais masnachol penodol yn ogystal â chefnogi’r strategaethau a’r rhaglenni a amlygir uchod: 

 Comisiynu a chaffael 

 Datblygu portffolio buddsoddi 

 Creu gweithgareddau gwir fasnachol – elw a cholled 

 Diwylliant masnachol ac entrepreneuraidd 

 Rheoli contractau a chyflenwyr. 
 

Caiff y rhain eu gyrru gan yr Adran Fasnachol ond maent yn amlwg yn cynnwys pob gwasanaeth, cyflenwr a phartner. 
Bydd adeiladu gwybodaeth, sgiliau a galluedd yn yr ymagwedd fasnachol yn allweddol i ni wrth symud ymlaen. 
 

Maes arall y byddwn yn canolbwyntio arno yw meithrin ffordd ddigidol o feddwl, darparu seilwaith digidol cadarn a 
bod yn flaengar yn ein hymdrechion digidol. Sefydlwyd cynllun TGCh a phroses datrysiadau digidol sy’n edrych ar greu 
seilwaith TGCh hirdymor, cynaliadwy a pherthnasol ledled y Cyngor a’i wasanaethau yn cynnwys Office 365 ac 
adolygu’r meddalwedd cyfredol. Cafodd cyflenwi’r prosesau hyn ei gydnabod yn allanol. 
 

Oherwydd problemau cyflenwi byd-eang gyda TGCh, yn ogystal â chynnydd sylweddol mewn prisiau, mae hyn yn risg 
i’r Cyngor yn ariannol a hefyd i rai cyflenwyr sydd mewn anawsterau ariannol. Caiff y sefyllfa ei monitro yn y dyfodol i 
asesu effaith. 
 

Mae’r Cyngor yn ymroddedig i gydraddoldeb, ac mae hyn yn amlwg drwy gyflenwi Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
Blaenau Gwent 2020/24. Nod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn yw rhoi tegwch a chydraddoldeb wrth galon 
popeth a wnaiff y Cyngor ac mae hyn yn ganolog i gynyddu deiliannau llesiant ar gyfer preswylwyr, cymunedau lleol, 
staff ac ymwelwyr, yn awr ac yn y dyfodol. Fel darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, cydnabyddir fod ròl allweddol i’w 
chwarae wrth wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Felly, bydd y Cyngor yn parhau i ymdrechu bod yn sefydliad 
‘teg a chyfartal’ fel yr amlinellir yng Nghynllun Strategol 2018-22. 
 

Mae diogelu’r bobl fwyaf bregus yn y gymuned yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i’r Cyngor. Mae Archwilio Cymru 
wrthi’n cynnal adolygiad o drefniadau’r Cyngor ar ddiogelu, gyda ffocws neilltuol ar y gweithgaredd corfforaethol. 
Mae’r adolygiad yn dal i fynd rhagddo ond mae llawer o waith wedi’i ddatblygu o fewn y Cyngor yn yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf yng nghyswllt diogelu. Caiff diogelu ei gydnabod yn gorfforaethol fel bod yn gyfrifoldeb pawb. 
Cafodd y Polisi Diogelu ei ddiweddaru. Fel rhan o hyn mae’r Cyngor wedi dynodi swyddog arwain diogelu o bob 
cyfarwyddiaeth sy’n cwrdd yn rheolaidd i adolygu gweithgaredd, data a phrosesau yng nghyswllt diogelu. Mae diogelu 
ar dudalen flaen gwefan y Cyngor a rhoddir hyfforddiant ymwybyddiaeth ar-lein i holl staff y Cyngor. Caiff 
gwirfoddolwyr a chontractwyr gopi o bolisi a gweithdrefnau diogelu corfforaethol y Cyngor. I ddangos ei bwysigrwydd 
strategol, cafodd diogelu ei gynnwys o fewn y model datblygu arweinyddiaeth yn ogystal â bod yn nodwedd allweddol 
yn hyfforddiant cynefino pob swyddog. 
 

Mae hunanwerthuso yn agwedd allweddol o’r adolygu a’r dysgu ar draws y Cyngor. Yn ogystal â bod â dull gweithredu 
corfforaethol, mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg hefyd yn cynnal proses hunanwerthuso. Caiff yr Adroddiad 
Hunanwerthuso ei ddatblygu i sicrhau gwelliant parhaus mewn deilliannau addysgol ac effeithlonrwydd darpariaeth. 
Caiff canfyddiadau’r Adroddiad Hunanwerthuso eu hadlewyrchu fel camau gweithredu ar gyfer gwella yng 
nghynlluniau busnes y Gyfarwyddiaeth ar lefel Cyfarwyddiaeth, Gwasanaeth a Thîm, Mae hunanwerthuso effeithlon 
yn golygu bod ffocws y Gyfarwyddiaeth yn parhau i fod ar wella’r meysydd cywir o waith. 
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Camau gweithredu a meysydd datblygu yn y dyfodol 
 
Mae’n rhaid i’r adroddiad hunanasesu osod casgliadau ar i ba raddau y gwnaeth y Cyngor gyflawni gofynion perfformiad yn ystod y flwyddyn ariannol honno, ac unrhyw 
gamau gweithredu y byddant yn eu cymryd, neu a gymerwyd eisoes, i gynyddu i ba raddau y bydd yn diwallu’r gofynion perfformiad. 
Nodyn – Heblaw yn achos yr adroddiad hunanwerthuso cyntaf, mae’n rhaid i’r adroddiad hefyd gynnwys adolygiad o’r camau gweithredu a ddaeth i’r amlwg o adroddiad y 
flwyddyn flaenorol, gydag ystyried y cynnydd a wnaethpwyd arnynt, a sut y gwnaethant gynyddu i ba raddau yr oedd y cyngor yn diwallu’r gofynion perfformiad. 
 
Drwy’r hunanasesiad, dynododd y Cyngor pa mor dda y mae’n perfformio a beth ellir ei wneud yn well. Er mwyn cyflawni hyn, mae’r Cyngor wedi datblygu cynllun gweithredu 
sy’n amlygu’r rhannau o’r hunanasesiad lle mae’r Cyngor wedi dynodi bod angen gwelliannau neu waith pellach. 
 
Caiff y camau gweithredu eu monitro drwy gydol y flwyddyn fel rhan o drefniadau’r Cyngor ar gyfer rheoli perfformiad. Bydd yr adroddiad hunanasesu nesaf hefyd yn cynnwys 
asesiad o’r cynnydd a wnaed ar y camau gweithredu hyn. 
 

Adran Thema Gwelliant sydd ei angen Cam gweithredu Arwain 

Casgliad 

cyffredinol 

Hunanasesiad 

Corfforaethol 

Llywodraethiant Cwblhaodd Archwilio Cymru Adroddiad Budd 
Cyhoeddus ar 27 Ionawr yng nghyswllt Silent 
Valley Waste Services Cyf. Roedd yr adroddiad 
yn cynnwys argymhelliad i’r Cyngor ei 
weithredu. 

Datblygu achos busnes ar gyfer dod â Silent Valley yn ôl dan gylch 
gorchwyl yr Awdurdod Lleol. 
 
Cynnal adolygiad o’r trefniadau llywodraethiant a throsolwg 
cwmnïau y mae gan y Cyngor fuddiant ynddynt. 

Commercial 

Services 

Corporate 
Services 

Gweithlu Mae llawer o feysydd gwasanaeth yn sôn am 
broblemau gyda galluedd. Mae rhai 

gwasanaethau wedi profi anhawster mewn 
recriwtio a chadw staff sydd wedi effeithio ar 
ddarpariaeth gwasanaeth, yn ei gwneud yn 
angenrheidiol i rai blaenoriaethau gael eu 

‘hoedi’ nes y caiff adnoddau staff eu cyflenwi.    

Mynd i’r afael â’r anghenion staffio yn cynnwys recriwtio a chadw 
mewn gwasanaethau ar draws y Cyngor. 
 
Gweithredu’r strategaeth a luniwyd i ystyried datrysiadau tymor byr, 
tymor canolig a thymor hirach yn cynnwys ystyried cydweithio ar sail 

ranbarthol.   

Organisational 
Development 

Ariannol Ansicrwydd am effaith economaidd Covid 19, 
gadael yr Undeb Ewropeaidd, a setliadau 
ariannol Llywodraeth Cymru yn y dyfodol. 

Gall ansicrwydd am effaith tymor canolig i 
hirdymor hyn achosi heriau sylweddol i’r 

Cyngor 

Parhau gyda monitro ac adroddiadau ariannol drwy broses 
ddemocrataidd y Cyngor. 
 
Sicrhau cydnerthedd ariannol y Cyngor i ddynodi adolygiadau busnes 
strategol yn cynnwys dynodi cynigion ychwanegol neu amgen i 
liniaru bylchau cyllid gweddol posibl yn y dyfodol. 

  

Resources 

 

Council 

Cyllid Gall canlyniadau Cyfrifiad 2021 gael effaith ar 
setliadau llywodraeth leol yn y dyfodol. 

 

Bydd angen i’r Cyngor ystyried canlyniadau’r Cyfrifiad wrth gynllunio 
setliadau cyllideb a darpariaeth gwasanaeth y dyfodol.  

Council 
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Adran Thema Gwelliant sydd ei angen Cam gweithredu Arwain 

Casgliad 

cyffredinol 

Hunanasesiad 

Corfforaethol 

Llywodraeth- 
iant 

Cafodd gwahanol strategaethau a chynlluniau 
eu dynodi drwy’r hunanasesiad ar gyfer eu 

gweithredu 

Parhau i fonitro a gwerthuso’r gwahanol strategaethau a chynlluniau 
a ddynodwyd ym mhob rhan o’r hunanwerthusiad drwy’r broses 
cynllunio busnes 

Pob 
arweinydd 
perthnasol 

 Covid 19 Mae Archwilio Cymru wedi dynodi mai’r 
risgiau a phroblemau mwyaf sylweddol sy’n 
wynebu cynghorau a’r sector cyhoeddus yn 

ehangach yn ystod 2021-22 yn parhau i fod yn 
bandemig COVID 19 a’r cynllunio a phrosesau 

adferiad 

Parhau i fonitro a gweithredu cynlluniau adfer ac adnewyddu COVID 
19 drwy’r broses cynllunio busnes 
 

Pob 
arweinydd 
perthnasol 

Diogelu a gwella 

ein hamgylchedd 

a seilwaith er 

budd ein 

cymunedau 

Cyllid Mae monitro’r gyllideb mewn Gwasanaethau 
Cymunedol yn gadarn ond mae angen iddo 
adlewyrchu cynllunio tymor hirach 

 

Gwasanaethau Cymunedol i weithio’n agos gydag Adnoddau i 
ystyried sut y gellir cryfhau gwytnwch ariannol tymor canolig 

 

Gwasanaetha
u Cymunedol 
ac Adnoddau 

Perfformiad Cyflawni’r targed ailgylchu 70% erbyn 2024/25  Pa drefniadau sydd yn eu lle neu ar y gweill i gyflawni hyn?  Gwasanaetha
u Cymunedol 

Llywodraeth-
iant 

I gryfhau ei wytnwch, dylai Gwasanaethau 
Cymdeithasol sicrhau y caiff y dysgu a’r arfer 

da sy’n bodoli o fewn ei wahanol feysydd 
gwasanaeth eu rhannu ledled y 

gyfarwyddiaeth. Dylai’r Cyngor hefyd ystyried 
os y byddai’n manteisio o rannu rhai 

enghreifftiau yn fwy eang ar draws y Cyngor 

Caiff model ysgogi incwm Gwasanaethau Technegol ei gyflwyno i’r 
Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol Ehangach fel enghraifft o’r 
gwasanaethau proffesiynol a gaiff eu cyflwyno. 

 

Yn dilyn y pandemig, adsefydlu Adroddiadau Perfformiad 
Gwasanaethau Cymunedol yn cynnwys dangosyddion perfformiad a 

data cymharol ansoddol a meintiol. 

Tîm 
Gwasanaetha
u Cymunedol 
a’r Tîm 
Perfformiad 
Corfforaethol 

Cefnogi economi 

a chymuned 

tecach a 

chynaliadwy 

Addysg Mae angen lefelau uwch o gaffael iaith a 
darllen ymysg ein plant ifanc iawn yn y 

blynyddoedd cynnar. 

Bydd hyn yn rhan o’r rhaglen adferiad o COVID wrth i ni ‘adeiladu’n 
ôl’ yn well yn unol â diwygio’r Cwricwlwm i Gymru 

Education  

Addysg Gwella cyrhaeddiad prydau ysgol am ddim ac 
yn neilltuol ein disgyblion mwy galluog yn y 

blynyddoedd cynnar a ledled addysg 

Identified within the business plan Education 

Addysg Gwella presenoldeb ysgol yn y sector cynradd 
a hefyd y sector uwchradd 

Identified within the business plan Education 
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Adran Thema Gwelliant sydd ei angen Cam gweithredu Arwain 

Cefnogi economi 

a chymuned 

tecach a 

chynaliadwy 

Addysg Gwella cynnydd rhwng Cyfnodau Allweddol 3 
a Chyfnod Allweddol 4, yn arbennig mewn 

Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth 

Identified within the business plan Education 

Addysg Parhau’r gwaith gydag ysgolion sy’n peri 
pryder, yn arbennig yr ysgol mewn categori 

Estyn. Monitro ‘Un Cynllun’ BFS. 

Identified within the business plan Education 

Cynllunio Mae Llywodraeth Cymru angen i’r Cytundeb 
Cyflenwi gael ei adolygu a’i gymeradwyo 

ganddynt. 

Diwygio’r Cytundeb Cyflenwi Cynllunio 

Galluogi pobl i 

gynyddu eu 

hannibyniaeth i’r 

eithaf, datblygu 

datrysiadau a 

chymryd rhan 

weithgar yn eu 

cymunedau 

Gweithlu Trin y pwysau gweithlu a welir yn lleol ac yn 
genedlaethol. Mae risg y bydd pwysau staffio 

a ddynodwyd mewn gwasanaethau 
cymdeithasol yn arwain at anallu i ddarparu 

gwasanaethau yn neilltuol mewn 
gwasanaethau darparwyr a gofal yn y cartref. 

Gweithio gyda Grŵp Cydlynu Gwent a’r Grŵp Cydlynu Tactegol a 
TCG i liniaru pwysau yn y tymor byr a hefyd yr hirdymor. 
 
Gweithio i sefydlu datblygu cynllun gweithlu strategol i gefnogi 
materion galluedd ar draws y Cyngor. 

 

Uwch Dîm 
Arweinydd-
iaeth 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Datblygu 
Sefydliadol 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol, 
Tîm Arwein-
yddiaeth 
Gorfforaethol 

Cyngor 

uchelgeisiol a 

blaengar yn 

darparu’r 

gwasanaethau y 

gwyddom sy’n 

bwysig i’n 

cymunedau 

 

Cyfathrebu Cafodd swyddogaeth Cyfathrebu y Cyngor ei 
adolygu’n allanol a rhoddwyd nifer o 

argymhellion i’w gweithredu 

Ymwreiddio’r argymhellion drwy’r Gweithgor Cyfathrebu 

 

Commercial 
Services 

Masnachol Dynodi galluedd ar draws y sefydliad i gefnogi 
dull dylunio defnyddwyr 

Y Cyngor i ystyried os oes angen y dull dylunio defnyddwyr ac i 
sicrhau fod staff ar gael i gefnogi’r broses 

Commercial 
Services 

Gweithlu 
Cysylltu hefyd 
gyda’r maes 

Cynllunio 
Corfforaethol, 

Cynllunio 
Gweithlu (Pobl) 

 

Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau – caiff y data 
cyfredol ei adolygu gyda’r Strategaeth 

Gweithlu. 

Identify actions/measures to further address the gender pay 
differences as part of existing Equality plans. 

Tîm Polisi, 
Ymgysylltu a 
Phartneriaeth 
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Adran Thema Gwelliant sydd ei angen Cam gweithredu Arwain 

Cyngor 

uchelgeisiol a 

blaengar yn 

darparu’r 

gwasanaethau y 

gwyddom sy’n 

bwysig i’n 

cymunedau 

 

Iechyd Cynhelir dadansoddiad data manwl i ddynodi 
anghydraddoldeb allweddol mewn iechyd ar 

draws Gwent, yn cynnwys effeithiau Covid 19. 

Cynnal dadansoddiad llinell sylfaen ar ystodau data sy’n gweithredu 
fel marcwyr ar gyfer cymdeithas iach, gan eu cymharu gyda 
chyfartaleddau cenedlaethol ar gyfer Cymru, gwledydd eraill y 
Deyrnas Unedig, Ewrop a gwledydd datblygedig eraill. 
 

Caiff Cynllun Llesiant Gwent 2023 i 2028 ei lywio gan y data a bydd 
yn datblygu camau gweithredu priodol ar gyfer eu gweithredu i fynd 
i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd. 

Partneriaid 
Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus, 
Tîm Polisi, 
Ymgysylltu a 
Phartneriaeth y 
Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

Amcanion llesiant Ariannol Fel rhan o’u Harchwiliad Blynyddol o Gyfrifon 
ym is Ebrill 2022, canfu Archwilio Cymru fod 

rhai asedau yn cael eu dal ar y gost 
hanesyddol anghywir o fewn y gofrestr asedau 
sefydlog. Yr argymhelliad i’r Cyngor yw dynodi 

achos gwerthoedd anghywir yn y gofrestr 
asedau sefydlog a chywiro unrhyw werthoedd 
yr effeithiwyd arnynt. Bydd hyn yn sicrhau bod 

y Cyngor yn cadw cofnodion gywir o’i holl 
asedau. 

Dynodi achos y gwerthoedd anghywir yn y gofrestr asedau sefydlog a 
chywiro unrhyw werthfwyd y mae’r mater wedi effeithio arnynt. 
 

Cyllid 

7 Maes Cynllunio 

Corfforaethol 

Gweithlu 
 

Cynhaliwyd ymchwil i ddeall cynlluniau i 
gefnogi gweithlu sy’n heneiddio a chynyddu 
amrywiaeth.Ymwreiddio gweithio ystwyth 

 

Datblygu polisi’r Cyngor i ymwreiddio gweithlu sy’n heneiddio. 
 
Cynnal adolygiad o’r polisi gweithio ystwyth ac eiddo’r cyngor, yn 
cynnwys sefydlu arolwg staff. 
 

Datblygu 
Sefydliadol 

Masnachol Cefnogi’r Cyngor gyda’i ddatblygiadau 
masnachol 

Mae angen i’r Cyngor gynnal adolygiad o’i swyddogaeth fasnachol a’r 
hyn y mae’n teimlo sydd angen cael blaenoriaeth yn y maes hwn 
wrth symud ymlaen. 
 
Datblygu fframwaith buddsoddi, mewn partneriaeth gyda CIPFA, i’w 
gymeradwyo gan y Cyngor.  

Tîm Masnachol 
Tîm Arweinydd-
iaeth 
Gorfforaethol 
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Adran Thema Gwelliant sydd ei angen Cam gweithredu Arwain 

7 Maes Cynllunio 

Corfforaethol 

Llywodraeth-
iant 

Fel rhan o’u Hadolygiad Data, soniodd 
Archwilio Cymru am yr angen i ystyried 
datblygu cynllun cyflenwi i helpu   gweithredu 
gweledigaeth ar gyfer defnyddio data’n 
effeithlon a deall yn well yr adnoddau sydd eu 
hangen. 
Dynododd Archwilio Cymru fod anghysondeb 
rhwng meysydd yng nghyswllt perfformiad a 
bod rhai adroddiadau perfformiad yn brin o 
fanylion. 

Ystyried datblygu cynllun cyflenwi ar gyfer defnyddio data yn 
effeithlon. 
 
Gwella cysondeb adroddiadau perfformiad ar draws y Cyngor 
 

Tîm Arweinydd-
iaeth 
Gorfforaethol 
Pob Maes 
Gwasanaeth 
Adran 
Llywodraeth-
iant a Phartner-
iaethau 

Cwsmer Mae model hyb Cymunedol y Cyngor yn 
parhau i gryfhau gyda ffocws perthnasol a 
gyda ffocws yn y gymuned. Mae’n 
rhagweithiol wrth fynd ati i gefnogi opsiynau 
sydd ar gael i’r rhai sy’n profi tlodi. 

Monitro effaith Credyd Cynhwysol ar breswylwyr a dynodi pa 
gymorth arall sydd ar gael.  
 
Datblygu Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid i barhau’r 
gefnogaeth a roddir i’r cwsmer a gwneud hynny yn y ffordd gywir. 
 

Adran 
Fasnachol 

Egwyddorion 

Datblygu 

Cynaliadwy 

Hirdymor Cafodd y Prosbectws Ynni ei gynllunio i ysgogi 
diddordeb mewn datblygu ynni ar draws y 
fwrdeistref fydd yn hwyluso cyflenwad o ynni 
adnewyddadwy i ateb anghenion ynni 
Blaenau Gwent yn y dyfodol. Bydd hefyd yn 
cyfrannu at y targed o gyflawni allyriadau 
carbon sero net erbyn 2030. 

Gweithredu’r Prosbectws Ynni  Regeneration 

` Atal Caiff gweithgaredd yr Hybiau Cymunedol hyd 
yma ei ddangos yn y naratif. 

Parhau i adolygu a datblygu ymhellach y model Hybiau Cymunedol ar 
draws Blaenau Gwent 
 

Commercial 
Services 

Atal Gobeithir y bydd sefydlu Byrddau Ymgynghori 
Canol Trefi  yn atal canol trefi rhag dirywio 
ymhellach. 

Sefydlu Byrddau Ymgynghori Canol Trefi ar draws trefi Blaenau 
Gwent. 
  

Regeneration 

Integreiddio Rhoi enghreifftiau o weithio integredig fel 
rhan o’r naratif. 

Bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda phartneriaid ar draws y 
Cyngor. 
 

Council  
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Adran Thema Gwelliant sydd ei angen Cam gweithredu Arwain 

Egwyddorion 

Datblygu 

Cynaliadwy 

Cydweithio Rhoddir enghreifftiau o gydweithio fel rhan 
o’r naratif. 

Parhau i gydweithio gyda phartneriaid. 
 
Dynodi cyfleoedd partneriaeth pellach ar gyfer gweithio effeithlon yn 
y dyfodol..  

Council  

Ymgyfraniad Mae’r Cyngor wedi datblygu Strategaeth 
Ymgysylltu 2018/22 sy’n amlinellu dull 
ymgysylltu ar gyfer y gymuned, rhanddeiliaid 
staff ac aelodau. Caiff y cynllun ei ddiweddaru 
i adlewyrchu gofynion Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru).2021 

Parhau ymgysylltu gyda gwahanol grwpiau yn cynnwys y gymuned, 
busnesau, staff ac undebau llafur. 
 
Diweddaru’r Strategaeth Ymgysylltu i adlewyrchu rhannau o Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 
 

Governance  

 
 
 

 

 

 


