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Rhagair  
Ar 31 Ionawr 2020 cyhoeddodd Sefydliad Iechyd y Byd argyfwng iechyd byd-eang yng nghyswllt coronafeirws. Arweiniodd hyn at i’r 
Cyngor sefydlu trefniadau cynllunio argyfwng. 
 
Mewn argyfwng byddai’r Cyngor fel arfer yn trin yr ymateb ac yna’n symud ymlaen i’r cyfnod adfer. Fodd bynnag yr hyn sy’n glir yw 
y bydd trin Covid-19 yn wahanol iawn gyda llawer o fesurau’n gorfod aros yn eu lle nes bydd brechlyn neu driniaeth ar gael. Fel 
rhan o hyn, mae angen i’r Cyngor fedru ymateb i’r pandemig, tra’n symud i’r cyfnod nesaf a chefnogi rhai elfennau o adferiad. Mae 
natur yr argyfwng hwn yn golygu ein bod yn disgwyl rhedeg yr ymateb a hefyd yr adferiad ochr wrth ochr. Bydd hyn yn gosod galw 
pellach ar adnoddau. 
 
Mae hefyd yn wir fod cymaint am y ffordd yr ydym yn byw eu bywydau wedi newid ac na fyddwn yn dychwelyd i’r normal unwaith y 
bydd Covid-19 dan reolaeth. Mae hyn yn rhoi cyfle i’r Cyngor adeiladu ar waith cadarnhaol yr ychydig fisoedd diwethaf gyda’r 
disgwyliad nad ydym yn ceisio dychwelyd i’r ffordd yr arferai pethau fod ond yn defnyddio agweddau cadarnhaol yr ymateb i 
gryfhau a moderneiddio’r Cyngor, mabwysiadu arferion gwaith newydd a herio sut yr arferem wneud pethau, er mwyn mapio 
dyfodol uchelgeisiol, creu sefydliad cryfach a chynnal y berthynas gref a gadarnhawyd gyda’n cymunedau a’n partneriaid. 
 
Bydd y Cyngor yn parhau i ymateb i’r argyfwng ond mae’n awr yn ail-ddechrau rhai gwasanaethau yn unol gydag ymlacio’r cyfnod 
clo. Ni fydd yn achos o ddarparu gwasanaethau fel y gwnaethom o’r blaen, bydd yn rhaid i ddarpariaeth gwasanaeth newydd roi 
ystyriaeth i’r fframwaith genedlaethol a fydd am y dyfodol rhagweladwy yn cynnwys ymbellhau cymdeithasol gorfodol ynghyd â 
chyfarwyddyd clir i weithio o gartref, lle’n bosibl, ‘ailddechrau’ mewn camau ystod eang o wasanaethau cyhoeddus a’r economi; a 
gwaith rhagweithiol parhaus i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach tra hefyd yn cynllunio ar gyfer ‘brigau’ posibl yn y dyfodol. 
 
Bu pandemig Covid-19 yn drychinebus yn fyd-eang a bydd yn cael effaith andwyol sylweddol ar yr economi a’r ffordd yr ydym yn 
byw, gweithio a chymdeithasu am y dyfodol rhagweladwy. Bu’n rhaid i’r Cyngor ymateb i’r sefyllfa ddigynsail hon a gwnaeth 
hynny’n gyflym, gan arloesi wrth ddatrys problemau a newid darpariaeth gwasanaethau, gan sicrhau mai iechyd a llesiant ein 
preswylwyr a’n cymunedau fu’r sbardun ar gyfer ein penderfyniadau a’n gweithredoedd. 
 
Er yr effaith a gafodd y pandemig, mae’n bosibl dynodi profiad cadarnhaol ac arfer da o’r ffordd yr ymatebodd y Cyngor a’r 
gymuned ym Mlaenau Gwent. Mae’n amlwg fod cyfle go iawn i gadw’r agweddau cadarnhaol hyn ac nid dim ond dychwelyd i’r 
normal ond i adeiladu ar ein gwaith i greu sefydliad a chymuned cryfach a mwy cadarn. 
 
Bydd y camau nesaf yn wirioneddol bwysig nawr i sicrhau ein bod yn defnyddio’r profiad i adeiladu sefydliad a lle cryfach ym 
Mlaenau Gwent. 
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Cyflwyniad 
 
Does unman yn debyg i Flaenau Gwent. Ym mhen uchaf Cymoedd Gwent, mae Blaenau Gwent yn amgylchedd unigryw ac aruchel 
i fyw, gweithio a chwarae ynddo.  Gyda threftadaeth sydd wedi’i seilio’n gadarn ar orffennol diwydiannol, rydym yn lle sy’n newid i 
ymateb i gyfleoedd economaidd newydd. 
 
Bydd Gweledigaeth y Cymoedd Technoleg, Parc Rhanbarthol y Cymoedd a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
ynghyd â chysylltiadau trafnidiaeth newydd yn cwblhau Ffordd Blaenau’r Cymoedd a gaiff ei chwblhau yn y dyfodol agos a 
chysylltiadau rheilffordd i Gaerdydd yn dod â dyfodol disglair. Ynghyd â’r lleoliad rhyfeddol a’r tir parc o amgylch, 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 manteisio i’r eithaf ar yr asedau sydd gennym, gwneud mwy gyda 
llai a gwneud hynny’n well. Mae’n iawn ein bod yn adnabod yr heriau a wynebwn. Mae dirywiad diwydiant trwm yn parhau i effeithio 
ar ragolygon cyflogaeth a chyfleoedd rhyng-genhedlaeth. Wynebwn broblemau gydag anghydraddoldeb mewn iechyd a chyfoeth, 
cynnydd siopa ar-lein ac effaith hynny ar ganol ein trefi a phroblemau cymdeithasol yn effeithio ar ein teuluoedd a phobl ifanc. 
 
Fel Cyngor, wynebwn alw cynyddol am rai o’n gwasanaethau gyda gostyngiadau i’n cyllidebau. Ond rydym yn mynd i’r afael â’r 
problemau hyn yn uniongyrchol gyda’n partneriaid, busnesau a’r gymuned leol. Rydym yn edrych ar 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 gyflawni ffrydiau incwm newydd ac yn dileu rhwystrau i alluogi preswylwyr i gael mynediad i’r hyn maent ei angen. 
Drwyddi draw, edrychwn ymlaen at ddyfodol cadarnhaol. 
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Ein Gweledigaeth a Gwerthoedd Craidd 
 
Mae ein Gweledigaeth a Gwerthoedd craidd yn adlewyrchu pwy ydym fel Cyngor, sut y gwnawn bethau a sut y lluniwn y dyfodol 
drwy sicrhau fod y rhain yn gymwys i bopeth a wnawn. 
 
Gweledigaeth y Cyngor: 

Treftadaeth Falch 
Cymunedau Cryf 
Dyfodol Disglair 

 
Roedd aelodau eisiau gweledigaeth sy’n adlewyrchu treftadaeth gyfoethog a diwydiant yr ardal yn y gorffennol, y mae ein 
cymunedau yn ymfalchïo ynddynt, ond sydd hefyd yn dangos ein hymrwymiad i symud ymlaen drwy groesawu technolegau 
newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg fydd yn darparu’n well ar gyfer ein cymunedau ac yn eu tro yn arwain at ddyfodol mwy llewyrchus 
i Flaenau Gwent. 
 
Gwerthoedd Craidd y Cyngor 
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Adfywio Cynllun Corfforaethol 2020/22 
 
Fel rhan o Asesiad Perfformiad blynyddol y Cyngor, a ysgrifennwyd ym mis Hydref 2019, fe wnaethom ddynodi fod ein rhaglen 
uchelgeisiol o weithgaredd yng nghamau cynnar ei ddatblygu a’i weithredu. Fel rhan o hyn roeddem yn onest wrth ddweud y gall 
fod angen i ni wneud rhai newidiadau i’r Cynllun Corfforaethol wrth symud ymlaen. Mae hyn wedi arwain at rai diwygiadau i’r 
Datganiadau Deilliant o fewn y Cynllun Corfforaethol er mwyn dangos yn well y cyfraniad a wnaiff gwahanol feysydd ar draws y 
Cyngor i’w cyflawni, gan wella ymhellach ein dull gweithredu un Cyngor. Nid yw pwyslais cyffredinol pob Datganiad Deilliant 
(Amcan Llesiant) wedi newid. 
 
Datganiadau Deilliant Cynllun Corfforaethol 2020/22: 

 Diogelu a gwella ein hamgylchedd a seilwaith er budd ein cymunedau 

 Cefnogi economi a chymuned tecach a chynaliadwy 

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

 Cyngor uchelgeisiol ac arloesol yn darparu’r gwasanaethau ansawdd uchel y gwyddom sy’n bwysig i’n cymunedau 
 
Mae’r arweinyddiaeth wleidyddol yn awyddus fod y blaenoriaethau yn y cynllun yn gydnaws gyda’r hyn a ddywedodd pobl leol 
wrthym sy’n bwysig iddyn nhw, yn neilltuol maent eisiau cymunedau cryf a glân a gweld yr economi’n tyfu er lles cenedlaethau’r 
dyfodol. Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein cymdogaethau fel eu bod yn lleoedd y mae pobl yn falch i fyw ynddynt a rydym wedi 
rhoi blaenoriaeth i ddatblygu economaidd ac adfywio i ddod â swyddi, twf a chyfle i bobl leol a busnesau. 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 rydym yn parhau i ofalu am y bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau mewn sefyllfa 
o alw cynyddol am y gwasanaethau hyn. Blaenoriaeth arall yw gwneud yn siŵr fod y gwasanaethau a ddarparwn o safon uchel ac 
yn werth am arian, lle mae mwy o bobl yn fodlon a gwasanaethau yn fwy hygyrch i ac ymatebol i anghenion dinasyddion. 
 
Drwy ein ffocws ar gyflenwi’r Cynllun Corfforaethol gallwn ddechrau trawsnewid Blaenau Gwent i fod yn ardal fwy llewyrchus a 
chroesawgar sy’n dathlu ei threftadaeth ac yn chwarae ei rhan ar y llwyfan rhanbarthol a chenedlaethol. Mae hefyd yn rhan 
allweddol o adeiladu Cyngor mwy hyderus a galluog. Mae ynglŷn â chyflawni deilliannau go iawn ar gyfer pobl Blaenau Gwent a 
chaiff ei seilio ar gynlluniau cadarn a chynaliadwy, gan sicrhau y gellir dal y Cyngor i gyfrif am yr hyn y mae wedi addo ei gyflawni. 
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Datganiadau Deilliant a Gweithgaredd y Cyngor 2020/22 
 
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 camau gweithredu hynny fydd yn cael yr effaith mwyaf.  
 

Datganiad Deilliant 
2020/22 

Gweithgaredd y Cynllun Corfforaethol 

Diogelu a gwella ein 
hamgylchedd a’n 
seilwaith er budd ein 
cymunedau. 
 
 
 

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

 Ailfuddsoddi mewn gwasanaethau amgylcheddol i fynd i’r afael â’r problemau a achosir gan dipio 
anghyfreithlon, baw cŵn, taflu sbwriel, torri gwair, glanhau strydoedd a rheoli pla 

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

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

 Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu amrywiaeth o gartrefi 

 Datblygu seilwaith digidol rhagorol yn cynnwys cysylltiadau gyda’r rhyngrwyd a rhwydweithiau symudol a all 
gefnogi anghenion yr holl gymuned.  

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

 Gwella ansawdd ein hadeiladau ysgol i helpu dysgwyr i sicrhau deilliannau gwych  

 Bod yn gyngor niwtral o ran carbon erbyn 2020 

 

Datganiad Deilliant 
2020/22 

Gweithgaredd Cynllun Corfforaethol 

Cefnogi economi a 
chymuned tecach a 
chynaliadwy 

 Cefnogi pob dysgwr i sicrhau gwell deilliannau 

 Gwella deilliannau, cynnydd a llesiant disgyblion 

 Gwella sgiliau a hyrwyddo cyfranogiad digidol 

 Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu cefnogaeth cyflogaeth effeithlon a mynediad i ddatblygu sgiliau 
(prentisiaethau) 

 Cynyddu cyfraddau sefydlu busnesau, cadw a thwf busnesau lleol a denu mewnfuddsoddiad newydd 

 Cymryd rhan weithgar mewn partneriaethau tebyg i Cymoedd Technoleg a Bargen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd 

 Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu gweledigaeth newydd ar gyfer ein canol trefi yn sicrhau eu dyfodol 
hirdymor 
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Datganiad Deilliant 
2020/22 

Gweithgaredd Cynllun Corfforaethol 

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

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

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

 Ymyrryd yn gynnar i atal problemau rhag gwaethygu 

 Rhoi trefniadau diogelu effeithlon ar waith i ddiogelu pobl rhag niwed 

 Hyrwyddo a hwyluso ffyrdd newydd o ddarparu gofal a chymorth ymatebol integredig gyda phartneriaid 

 Parhau ein rhaglen o ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymateb mewn ffordd amserol ac effeithlon i adborth 

 Adeiladu diwylliant o gydweithio rhwng gwasanaethau, partneriaid a chymunedau a gyda phobl yn 
uniongyrchol i lunio a darparu gwasanaethau, e.e. Trosglwyddo Asedau Cymunedol 

 Datblygu dull partneriaeth i gynyddu incwm gan ostwng effeithiau tlodi 

 

Datganiad Deilliant 
2020/22 

Gweithgaredd Cynllun Corfforaethol  

Cyngor uchelgeisiol 
ac arloesol yn 
darparu’r 
gwasanaethau 
ansawdd uchel y 
gwyddom sy’n bwysig 
i’n cymunedau 
 

 Arddangos arweinyddiaeth glir a gweladwy i sicrhau Cyngor hyfyw a chydnerth 

 Byddwn yn darparu gwasanaethau ar-lein sy’n syml a chyfleus, gan wella’r berthynas rhwng preswylwyr, 
busnesau a’r cyngor 

 Sicrhau bod trefniadau blaengynllunio ariannol effeithlon yn eu lle i gefnogi cydnerthedd ariannol y Cyngor 

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

 Datblygu sefydliad mwy masnachol i ysgogi incwm a sicrhau gostyngiadau cost i wneud gwasanaethau lleol yn 
gynaliadwy a chodi arian i ail-fuddsoddi yn ein blaenoriaethau 

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

 Covid 19 – amgylchedd gwaith diogel ar gyfer ein staff a’n defnyddwyr gwasanaethau 

 Byddwn yn gweithio mewn ffordd yswyth, gan gasglu dysgu a cheisio gwelliant parhaus  
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Gofynion Deddfwriaethol  
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddeddfwriaeth sy’n torri 
tir newydd gyda’r nod o wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru. Caiff gweledigaeth y ddeddfwriaeth hon ei datgan yn y saith nod 
cenedlaethol ar gyfer llesiant. 
 
Er mwyn diwallu’r gofynion deddfwriaethol statudol, mae’r Cyngor wedi gweithredu’r 
dilynol 
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswyddau 
unigol ar gyrff cyhoeddus. Mae’r ddeddfwriaeth yn ymwneud â gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a chreu Cymru yr 
ydym i gyd eisiau byw ynddi nawr ac yn y dyfodol. Mae’r adroddiad yn defnyddio’r 
Datganiadau Deilliant o fewn Cynllun Corfforaethol y Cyngor fel ei Amcanion Llesiant. 
 
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’r adroddiad 
hefyd yn defnyddio’r Datganiadau Deiliant o fewn Cynllun Corfforaethol y Cyngor fel ei Amcanion Gwelliant. 
 
Mae’r Ddeddf hefyd yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i weithredu egwyddor datblygu cynaliadwy sy’n dweud bod yn ‘rhaid 
i’r corff weithredu mewn modd sy’n ceisio 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 y pum ffordd 
ddilynol o weithio, a ddarlunnir islaw: 
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Gwybodaeth Gyswllt 
 
Mae’r ddogfen hon ar gael yn electronig ac mewn copi caled drwy wneud cais. 
 
Tîm Perfformiad Corfforaethol 
Gwasanaethau Corfforaethol 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
Swyddfeydd Bwrdeisiol 
Y Ganolfan Ddinesig 
Glynebwy 
NP23 6XB  
Ffôn: 01495 311556 
E-bost: pps@blaenau-gwent.gov.uk 
 
Rhoi Adborth 
Croesawn unrhyw adborth a all fod gennych am Gynllun Corfforaethol 2020/22 y Cyngor. Mae eich barn yn bwysig i ni a hoffem 
wybod pa wybodaeth yr hoffech ei gweld a sut yr hoffech weld hynny’n cael ei adrodd. Cysylltwch â’r tîm yn defnyddio’r manylion 
uchod os gwelwch yn dda os hoffech roi adborth ar y Cynllun Corfforaethol, os y credwch fod unrhyw wybodaeth y gellid ei 
hystyried ar gyfer 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. 
 
Fersiwn Gymraeg  
Yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg y Cyngor, bydd fersiwn Gymraeg o’r Cynllun Gwella ar gael ar wefan y Cyngor. 
 
Mae’r ddogfen hon yn gweithredu fel Datganiad Llesiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, a baratowyd dan adran 7 Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 a chanllawiau cysylltiedig a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 
 
Mae’r Cyngor yn fodlon fod yr wybodaeth a roddir yn y cynllun hwn yn gywir yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd ar gael adeg ei 
gyhoeddi. 
 
Cafodd Cynllun Corfforaethol 2020/22 y Cyngor ei sgrinio o ran Asesiad ar Effaith Cydraddoldeb. 


