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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 
Cynllun Corfforaethol 2021-22 yw: 
 
• Diogelu a gwella ein hamgylchedd a’n seilwaith er budd ein cymunedau 
• Cefnogi economi a chymuned tecach a chynaliadwy 
• Galluogi pobl i gynyddu eu hannibyniaeth i’r eithaf, datblygu datrysiadau a chymryd rhan weithgar yn eu 

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

 
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. 
 
Drwy bob adran o’r hunanasesiad mae’r Cyngor wedi ystyried: 
• Pa mor dda ydyn ni’n gwneud? Naratif o’r gweithgaredd a fu. 
• Sut wyddom ni hynny? Y dystiolaeth ansoddol a meintiol a roddwyd. 
• Beth a sut y gallwn ni wneud yn well? Camau gweithredu dros y 
blynyddoedd i ddod. 
 
Datblygwyd yr hunanasesiad hwn ar adeg penodol ac mae’n cynnwys yr 
wybodaeth oedd ar gael bryd hynny. Mae ymagwedd y Cyngor at 
hunanasesiad yn broses adolygu barhaus a hyblyg a chaiff yr asesiad ei 
ddiweddaru fel a phan y daw mwy o wybodaeth ar gael. Mae’r Cyngor 
hefyd yn cydnabod y bydd y broses hunanasesu yn esblygu dros gyfnod i 
ddiwallu gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 a 
chaiff y trefniadau ei diwygio fel sy’n briodol wrth symud ymlaen er mwyn cael rhaglen effeithlon o adolygu a 
gwerthuso yn ei lle i herio effeithlonrwydd y gwasanaethau a ddarperir. Fel rhan o’r broses hon, mae’r Cyngor yn 
rhagweithiol wrth hyrwyddo a chymryd rhan mewn gweithgareddau cyfranogiad ac ymgysylltu gyda gwahanol grwpiau 
a’r gymuned. Mae tystiolaeth o’r gweithgaredd hwn i’w gweld ledled y ddogfen a chynhelir gwaith pellach drwy gydol 
y flwyddyn i ymestyn ein cyrraedd a hyrwyddo tryloywder. 
 
Fel cyngor gweithiwn i ddull ‘Un Cyngor’ a chaiff hyn ei weld drwy’r ddogfen i gyd gyda gwahanol enghreifftiau a 
thystiolaeth o weithgaredd yn mynd dan nifer o flaenoriaethau a themâu strategol. Caiff cynnydd a heriau eu dynodi 
ym mhob rhan o’r ddogfen hefyd. Lle cafodd her ei hadnabod, dynodwyd cam gweithredu cyfatebol i’w weithredu 
dros y flwyddyn i ddod. 
 
Mae’r Cyngor yn croesawu unrhyw adborth a all fod gennych am Hunanasesiad 2021/22. Mae eich sylwadau yn bwysig 
i ni, a rydym eisiau gwybod pa wybodaeth yr hoffech ei gweld a sut yr hoffech weld hynny’n cael ei adrodd. Gofynnir i 
chi gysylltu â’r tîm ar y manylion yng nghefn y ddogfen os hoffech roi adborth ar yr Asesiad neu os hoffech gael y 
ddogfen mewn fformat gwahanol, Braille, fersiwn sain ac yn y blaen. 
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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. 
 
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. 
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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.  
 
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: 
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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 
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. 
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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. 
 
Camau gweithredu a meysydd datblygu y dyfodol: 
• Cynnal adolygiad o drefniadau llywodraethiant a throsolwg cwmnïau y mae gan y Cyngor fuddiant ynddynt 

(Amlosgfa Gwent, EAS, Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin ac Archifdy Gwent). 
• Cyfarch anghenion staffio yn cynnwys recriwtio a chadw staff mewn gwasanaethau ar draws y Cyngor. 
• Gweithredu’r strategaeth a luniwyd i ystyried datrysiadau tymor byr, tymor canolig a thymor hirach ar gyfer y 

gweithlu yn cynnwys ystyried cydweithio ar sail ranbarthol. 
• Monitro ac adrodd ariannol parhaus drwy broses ddemocrataidd y Cyngor. 
• Er mwyn sicrhau ei gydnerthedd ariannol, mae’r Cyngor yn bwriadu parhau gyda’r rhaglen Pontio’r Bwlch fydd yn 

dynodi nifer o adolygiadau busnes strategol yn cynnwys dynodi cynigion achos busnes ychwanegol neu amgen i 
liniaru’r bylchau cyllido gweddilliol posibl ym mlynyddoedd y dyfodol. 

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

• Parhau i fonitro a gweithredu’r gwahanol strategaethau a chynlluniau a ddynodwyd ym mhob rhan o’r 
hunanasesiad drwy’r broses cynllunio busnes. 

• Parhau i fonitro a gweithredu cynllun adferiad Covid 19 a chynlluniau adnewyddu drwy’r broses cynllunio busnes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



9 
 

Ein Dealltwriaeth o Flaenau Gwent 
 

Mae Blaenau Gwent yn lle o dreftadaeth a newid dramatig, gydag ymdeimlad o’i orffennol ond gyda’i lygaid yn gadarn 
ar y dyfodol. Mae gweledigaeth y Cymoedd Technoleg, Parc Rhanbarthol y Cymoedd a Bargen Ddinesig Prifddinas 
Caerdydd ynghyd â chysylltiadau trafnidiaeth newydd yn cynnwys Heol Blaenau’r Cymoedd a gaiff ei chwblhau yn y 
dyfodol agos a rheilffordd i Gaerdydd yn dod â dyfodol disglair. Ynghyd â’n lleoliad gwych a’r Parc Cenedlaethol cyfagos 
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. 
 
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. Caiff Blaenau Gwent ei diffinio’n ffisegol gan fryniau uchel 
yn rhannu’r tri phrif gwm. Mae’r cymoedd hyn yn gartref i drefi a phentrefi sy’n ymddangos i ymdoddi yn un. Fodd 
bynnag, mae pob cymuned yn falch o gadw ei chymeriad a’i thraddodiadau ei hun. Er fod y trefi yn rhoi teimlad trefol 
a phrysur i’r fwrdeistref sirol, mae Blaenau Gwent mewn gwirionedd yn ardal wledig gan fwyaf. Nid yw tir gwledig 
hardd bell yn byth i ffwrdd, lle bynnag yr ydych. 
 
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). 
 
Yn 2021/22 roedd y Cyngor yn cynnwys 42 cynghorydd, sy’n cyfateb â chyfartaledd o 1,214 etholwyr fesul cynghorydd. 
Cyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor oedd: 

• Annibynnol 24; 
• Llafur 13;  
• Annibynnol Lleiafrifol  4; a  
• Save Us Now 1. 

 
Bydd hyn yn newid o 2022 ymlaen yn dilyn newidiadau gan y Comisiwn Ffiniau. 
 
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). 
 
Mae gan y Cyngor strwythur yn ei le i gefnogi darparu gwasanaethau ac ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithlon. 
Mae gan y Cyngor Dîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol, lle mae holl Gyfarwyddwyr y Cyngor yn cwrdd yn wythnosol i 
ystyried a gwneud penderfyniadau strategol a gweithredol. 
 
Mae’r Cyngor yn gweithredu strwythur democrataidd lle gellir gwneud penderfyniadau effeithlon. Yn ymarferol, y 
Pwyllgor Gweithrediaeth yw corff gwneud penderfyniadau y Cyngor. Mae’n gyfrifol am wneud penderfyniadau sy’n 
gydnaws gyda pholisïau a chyllideb gyffredinol y Cyngor. Os yw’n dymuno gwneud penderfyniad sydd tu allan i’r 
gyllideb neu fframwaith polisi, mae’n rhaid atgyfeirio hyn i’r Cyngor yn ei gyfanrwydd. Mae Aelodau yn gyfrifol am 
sicrhau y caiff busnes angenrheidiol y Cyngor ei gyflawni’n effeithol, effeithlon ac mewn modd addas i gynnal busnes 
cyhoeddus yn gywir. Bydd y Pwyllgor Gweithrediaeth yn cyflawni holl swyddogaethau’r Awdurdod Lleol nad ydynt yn 
gyfrifoldeb unrhyw ran arall o’r Awdurdod Lleol, p’un ai yn ôl y gyfraith neu dan y Cyfansoddiad. 
 
Yn 2021/22 roedd gan y Cyngor bump Pwyllgor Craffu a dau Gydbwyllgor Craffu: 
• Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol; 
• Pwyllgor Craffu Addysg a Dysgu; 
• Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol; 
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• Pwyllgor Craffu Adfywio;  
• Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol; 
• Cydbwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg a Dysgu (Diogelu); a 
• Chydbwyllgor Craffu y Gyllideb. 

 
Mae Pwyllgorau Craffu yn cynnwys aelodau nad ydynt yn aelodau o’r Pwyllgor Gweithrediaeth a chânt eu penodi i 
eistedd ar y pwyllgorau i gefnogi gwaith y Pwyllgor Gweithrediaeth a’r Cyngor yn ei gyfanrwydd. Nid oes gan y 
pwyllgorau unrhyw bwerau gwneud penderfyniadau; fodd bynnag maent yn gweithredu fel rhwystr a gwrthbwysau ar 
y grymoedd a weithredir a phenderfyniadau y Pwyllgor Gweithrediaeth. Maent yn galluogi rhai heb fod yn aelodau o’r 
Pwyllgor Gweithrediaeth i gael mwy o lais ym musnes y Cyngor. 
 
Caiff y Cyngor ei fonitro gan nifer o gyrff rheoleiddiol, a’r prif rai yw: 
• Archwilio Cymru;  
• Arolygiaeth Gofal Cymru; ac  
• Estyn.  
 
Mae’r Cyngor yn monitro pob cynnig a gaiff ar gyfer gwella gan archwilwyr mewnol ac allanol drwy’r cynllun busnes 
perthnasol a chaiff cynnydd ei adrodd yn chwarterol drwy’r Adroddiad Cyllid a Pherfformiad. Yn gyfnodol, cynhelir 
adolygiad o’r cynigion agored a’i gyflwyno i’r Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol i ystyried pa gynigion all gau gan iddynt 
gael eu cwblhau neu wedi symud i busnes fel arfer. Fel ar 31 Mawrth 2022 roedd 21 adroddiad archwilio ‘byw’. O’r 
rhain roedd: 
• 9 adroddiad yn dal i fod ar y cam dechreuol, naill ai newydd eu derbyn neu ar fin mynd drwy’r broses 

ddemocrataidd; a 
• 12 adroddiad yn cael eu monitro drwy gynlluniau busnes, yn gyfanswm o 62 cynnig ar gyfer gwella yn cael eu 

gweithredu. 
 
Roedd yr adroddiadau a gafwyd gan Archwilio Cymru yn ystod 2021 yn cynnwys: 
Adroddiadau Lleol -   
•     Crynodeb Archwiliad 2020 
• Archwiliad Asesiad Perfformiad 2020-21 Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
• Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2021 Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
• Caffaeliad yn ymwneud â Chyrchfan Moduron Cymru 
• Diffygion yn nhrefniadau llywodraethiant a throsolwg Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yng nghyswllt 

cwmni o eiddo’r Cyngor, Silent Valley Waste Services Cyfyngedig 
• Adolygiad dilynol o Drefniadau Corfforaethol ar Ddiogelu Plant 
• Gwneud Penderfyniadau yn seiliedig ar Ddata (Rhan 1). 
 
Adroddiadau Archwilio Cymru a dderbyniwyd er gwybodaeth: 
• Yn ôl eich Doethineb – Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol 
• Cydweithio rhwng Gwasanaethau Argyfwng 

 
Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru – 
• Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru 
• Tlodi yng Nghymru 
• Llamu Ymlaen 
• Adeiladu Cydnerthedd Cymdeithasol a Hunanddibyniaeth mewn Dinasyddion a Chymunedau 
• Mentrau Cymdeithasol 
• Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a’u defnydd mewn gwneud penderfyniadau 
• Adolygu llinell sylfaen datgarboneiddio 
• Ymgynghoriad Rhaglen Waith yr Archwilydd Cyffredinol 
 

Derbyniodd y Cyngor lythyr gan Estyn ym mis Gorffennaf 2021 yn rhoi trosolwg o’r cynnydd a wnaed yng nghyswllt 
argymhellion o’r adroddiad thematig trosfwaol a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021. Dynododd yr adroddiad thematig 
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bump argymhelliad ar gyfer Llywodraeth Cymru a chydnabod bod angen dull gweithredu system gyfan i’w trin. Roedd 
y tri argymhelliad cyntaf yn fwy uniongyrchol a brys o ran eu natur, a byddai’n cymryd mwy amser i drin y ddau olaf. 
O drafodaethau gyda’r Gyfarwyddiaeth, adborth gan ddysgwyr a gwaith ymgysylltu gydag ysgolion, teimlai Estyn ei 
bod yn eglur, drwy gydweithredu, bod cynnydd yn cael ei wneud ar draws Cymru wrth baratoi ysgolion a dysgwyr i 
gael gwell profiadau dysgu o bell yn ystod yr ail gyfnod clo. mae manylion llawn yn yr atodiadau dilynol: 
 

 
Blaenau Gwent Estyn 
Summer Letter.pdf  

Derbyniodd y Cyngor werthusiad perfformiad a gwiriad sicrwydd gan Arolygiaeth Gofal Cymru ym mis Tachwedd 2021. 
Cynhaliwyd y gwiriad sicrwydd ar 17 i 21 Mai 2021. Diben gwiriad sicrwydd yw adolygu pa mor dda mae gwasanaethau 
cymdeithasol awdurdodau lleol yn parhau i helpu oedolion, plant ac gofalwyr gyda ffocws ar ddiogelwch a llesiant.  
• Pobl – Llais a Rheoli 
• Atal 
• Partneriaethau ac Integreiddio 
• Llesiant. 

 
Mae’r adroddiad yn dynodi cryfderau a meysydd i’w gwella ac mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn disgwyl i’r meysydd 
gwella gael eu cynnwys mewn cynlluniau gwella. Mae manylion llawn ar gael yn yr atodiad dilynol. 

CIW.pdf
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Pandemig Covid 19 – Ein Hymateb a Gweithgaredd 
 
Ar 23 Mawrth 2020 cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ‘gyfnod clo’ na welwyd ei debyg a fyddai’n weithredol 
ar draws y Deyrnas Unedig er mwyn cyfyngu lledaeniad feirws Covid 19. Arweiniodd hyn at i’r Cyngor symud i gyflenwi 
gwasanaethau hanfodol yn unig (fel y’u diffiniwyd yn y Cynllun Rheoli Argyfwng), gan adleoli staff i’r gwasanaethau 
hyn ac yn dod â phob cyfarfod democrataidd i ben ar unwaith. 
 
Arweiniodd datgan argyfwng iechyd cenedlaethol at sefydlu trefniadau cynllunio argyfwng yn y rhanbarth, dan Ddeddf 
Argyfyngau Sifil Posibl 2005. Galwyd cyfarfod cyntaf Grŵp Cydlynu Strategol Gwent ar 14 Mawrth 2020. Heddlu Gwent 
sy’n cadeirio’r Grŵp 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. Roedd hyn yn cynnwys pob aelod o’r Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol, gyda chefnogaeth y Rheolwr 
Argyfyngau Sifil Posibl a’r Rheolwr Cyfathrebu.  Nod strategol GOLD yw oedi a lliniaru lledaeniad ac effaith 
Coronafeirws o fewn ein cymuned cyn belled ag sy’n ymarferol. 
 
Daeth Penaethiaid Gwasanaethau a Rheolwr Gwasanaethau ynghyd fel Tîm Ymateb Argyfwng, i gefnogi GOLD, gydag 
Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin, Tai Calon, GAVO a’r Cyd Undebau Llafur hefyd yn aelodau. Mae’r Grwpiau hyn yn 
parhau i gwrdd i sicrhau y caiff ymateb argyfwng ym Mlaenau Gwent ei reoli’n gywir. 
 
Pan ddechreuodd y cyfnod clo symudodd y Cyngor ei holl ffocws i’r ymateb i’r argyfwng. Golygodd hyn mai dim ond 
gwasanaethau hanfodol oedd yn cael eu darparu gyda’r adnoddau eraill oedd ar gael yn cael eu hadleoli i gefnogi’r 
ymateb. Roedd Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion yn ffocws neilltuol, gan gefnogi rhai o’r bobl fwyaf bregus yn y 
gymuned, casglu sbwriel ac ailgylchu a diogelu’r cyhoedd, gyda phob cyngor yn cymryd cyfrifoldebau gorfodaeth 
newydd sylweddol dan ddeddfwriaeth Coronafeirws. 
 
Roedd yr ymateb yn cynnwys: 
• Cau ysgolion a chreu Hybiau Ysgol i gefnogi gweithwyr allweddol, drwy ddarparu gofal ar gyfer plant gweithwyr 

allweddol a dysgwyr bregus. 
• Cefnogi teuluoedd oedd yn gymwys am brydau ysgol am ddim, gan gefnogi dros 2,000. 
• Creu timau ymateb ardal i gynnig cefnogaeth i’r 3,521 o breswylwyr oedd yn cysgodi a 1,353 preswylydd bregus 

(dros 70 neu’n byw ar ben eu hunain). Roedd y gwaith hwn yn cynnwys cymorth i ddosbarthu blychau bwyd 
wythnosol, trefnu siopa, casglu presgripsiynau a galwadau cyfeillio ac yn y blaen. 

• Cymorth digynsail i fusnesau lleol, gan eu galluogi i gael mynediad i gynlluniau cymorth ariannol y llywodraeth 
gyda’r nod o ddiogelu ein heconomi lleol rhag effaith gwaethaf y pandemig. 

• Staff yn gweithio gartref gyda nifer fach iawn yn y swyddfa. Cefnogwyd hyn gan ddefnydd cyflym ar Microsoft 
Teams sy’n galluogi’r Cyngor i weithio mewn ffordd hollol wahanol yn seiliedig ar redeg timau a chyfarfodydd 
rhithiol. 

• Atal cyfarfodydd ffurfiol o’r cyngor a phwyllgorau ddiwedd mis Mawrth. Cynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol, yn rhithiol, ar 2 Ebrill 2020. 

• Aelodau Etholedig yn ymgymryd â’u swyddi tra’n gweithio o bell..  
 
Roedd Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yn rhannu ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth. Cafodd yr 
arweinyddiaeth ar y cyd yma ei dangos a’i chryfhau yn ystod yr argyfwng gyda mwy o ddialog, ymgysylltu ac 
agoredrwydd nag erioed. 
 
Nid yw canlyniadau ariannol tymor canol i hirdymor y pandemig ar gyfer busnesau lleol a’r sector cyhoeddus yn hollol 
hysbys hyd yma. Yn sicr byddai’r effaith ar gyllid y Cyngor yn 2020/21 wedi bod yn sylweddol heb y cymorth 
ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gyllido costau ychwanegol delio gyda’r argyfwng a’r golled incwm a brofwyd fel 
canlyniad uniongyrchol i’r pandemig (£11.9m). Mae’r cymorth ariannol hwn ynghyd â grantiau ychwanegol nad oedd 
yn y gyllideb a chostau is, oherwydd bod adeiladau ar gau a ffyrdd newydd o weithio, wedi golygu ein bod yn adrodd 
sefyllfa ariannol ffafriol ar ddiwedd y flwyddyn sydd wedi ein galluogi i gynyddu ein cronfeydd wrth gefn i ddelio gyda 
phroblemau/pwysau annisgwyl yn y dyfodol. 
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Adferiad o Covid 19 a Symud Ymlaen 
 

Mewn argyfwng byddai’r Cyngor fel arfer yn delio gyda’r ymateb ac wedyn yn symud i gam adferiad i gefnogi’r 
gymuned yn ôl i normal. Mae’n amlwg fod delio gyda Covid 19 yn wahanol iawn. Fel Cyngor bydd angen i ni barhau i 
ymateb i’r pandemig, gan sicrhau diogelwch staff a’r gymuned yn ogystal â symud tuag at adferiad. Mae Grŵp Cydlynu 
Adferiad yn arwain y gwaith adfer yng Ngwent a hefyd grŵp adfer lleol o fewn y Cyngor. Fel rhan o hyn, bydd angen 
i’r Cyngor gymryd rôl yn arwain y gymuned wrth ddeall effaith y pandemig ar y gymuned a dynodi’r ymyriadau sydd 
angen eu rhoi ar waith i gefnogi adferiad – mae hyn yn cynnwys adferiad yr economi leol. Cydnabyddir fod hyn yn dasg 
a gyflwynir mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill ar draws y rhanbarth. Yn lleol, bydd y Cyngor yn canolbwyntio 
ar bedwar maes blaenoriaeth: 
• Dysgwyr 
• Cymuned 
• Economi, a 
• Gweithlu. 
 
Mae hefyd angen i Blaenau Gwent fedru parhau i fod yn rhan o waith ehangach yn rhanbarthol a chenedlaethol i 
sicrhau adferiad a chreu dyfodol cryfach. 
 
Golygodd natur yr argyfwng y bu’n rhaid i’r Cyngor gefnogi yr ochr ymateb a hefyd yr ochr adfer, gan olygu galw pellach 
ar adnoddau. 
 
Mae hefyd yn wir fod cymaint o’r ffordd yr ydym yn byw ein bywydau wedi newid ac na fyddwn yn dychwelyd i bethau 
fel yr oeddent unwaith y bydd Covid 19 dan reolaeth. Mae bellach gyfle i’r Cyngor adeiladu ar y gwaith cadarnhaol 
dros y 18 mis diwethaf gyda’r disgwyliad nad ydym yn ceisio dychwelyd i’r ffordd yr oedd pethau o’r blaen ond yn 
defnyddio agweddau cadarnhaol yr ymateb i gryfhau a moderneiddio’r Cyngor, gan fabwysiadu arferion gwaith 
newydd a herio sut yr arferem wneud pethau, er mwyn mapio dyfodol uchelgeisiol, creu sefydliad cryfach a chynnal y 
berthynas gryf a ffurfiwyd gyda’n cymunedau a phartneriaid. Ni fydd yn achos o ddarparu gwasanaethau fel y 
gwnaethom o’r blaen. Bydd yn rhaid i ddarpariaeth gwasanaethau newid i roi ystyriaeth i’r hyn a ddysgwyd o’r 
pandemig yn ogystal â pharhau i gynllunio’n rhagweithiol ar gyfer unrhyw ‘frig’ posibl yn y dyfodol. 
 
Er gwaethaf 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 gafael ar yr agweddau 
cadarnhaol hyn ac nid dim ond dychwelyd i normal ond adeiladu ar ein gwaith i greu sefydliad a chymuned mwy 
cydnerth. 
 
Mae’r meysydd lle gellir dangos hyn yn cynnwys: 
• y ffordd y 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 yn gweithio bron yn llwyr o’u cartrefi. 
• Y cymorth wedi ei dargedu a roddwyd i aelodau mwyaf bregus ein cymunedau gyda gwasanaethau yn dod ynghyd 

yn dimau aml-swyddogaeth ac yn gweithio’n effeithlon iawn gyda phartneriaid a grwpiau cymunedol a gwirfoddol. 
• Defnydd cryf o ddata a gwybodaeth i adeiladu ein dirnadaeth busnes am ein cymuned a’r cynnydd mewn 

darpariaeth gwasanaethau a chysylltiadau digidol i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd 
sy’n ddiogel ar gyfer staff a phreswylwyr. 

• Bu cefnogaeth gryf i fusnesau lleol – y bydd angen iddo barhau – a newid sylweddol yn y ffordd y cyfathrebwn 
gyda’n preswylwyr am newid mewn gwasanaethau a phenderfyniadau’r 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 bwysig iawn i sicrhau y defnyddiwn y profiad hwn i adeiladu’r sefydliad a lle cryfach hwnnw 
ym Mlaenau Gwent, yn hytrach na dim ond dychwelyd i’r normal. 
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Cynnydd Cyffredinol ar Amcanion Llesiant y Cyngor 2021/22 
 

Fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 mae gan bob corff cyhoeddus ddyletswydd dan adran 
7 y ddeddfwriaeth i gyhoeddi Datganiad Llesiant ar yr un pryd ag y cyhoeddant eu Hamcanion Llesiant. Fel rhan o’r 
adolygiad o’r Cynllun Corfforaethol ym mis Gorffennaf 2020, cafodd pob Amcan Llesiant ei ysgrifennu i gyfrannu at y 
Nodau Llesiant a chydymffurfio â’r gofynion a nodir gan yr egwyddorion datblygu cynaliadwy. Caiff y naill a’r llall hefyd 
eu harsylwi drwy broses Cynllunio Busnes y Cyngor. Mae Hunanansesiad 2021/22 y Cyngor yn rhoi manylion lefel 
gweithgaredd y Cyngor wrth gyflawni’r Amcanion Llesiant. 
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Diogelu a gwella ein hamgylchedd a’n seilwaith er budd ein cymunedau 
 
Pam fod hyn yn bwysig fel maes ffocws:  
Mae gan Flaenau Gwent dreftadaeth gyfoethog ac mae ei adeiladau ac ardaloedd gwledig 
yn rhan o’r hyn sy’n gwneud Blaenau Gwent yn ddeniadol fel lle i fyw a gweithio ynddo ac 
ymweld ag ef. Dylid defnyddio’r amgylchedd leol i helpu gwella iechyd a llesiant teuluoedd 
a chymunedau a chael ei wella i genedlaethau’r dyfodol barhau i’w fwynhau. Mae 
dymuniad gwirioneddol i weld y cymunedau lle mae pobl yn byw yn cael eu cadw’n lân a 
thaclus ac y gellir eu defnyddio, gan greu ardaloedd y gall pobl ymfalchïo ynddynt. 
 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Adroddodd Archwilio Cymru ar waith yr adran Gwasanaethau Cymunedol ym mis Gorffennaf 2021. 
Roedd yn adroddiad cadarnhaol iawn gydag Archwilio Cymru yn dweud fod Gwasanaeth Gwastraff y Cyngor wedi 
sicrhau cynnydd sylweddol yn y cyfnod ers 2015 drwy gynllunio strategol a gefnogir gan fabwysiadu diwylliant dysgu i 
reoli newid yn effeithlon.  
 
Dynodwyd hefyd fod Gwasanaethau Cymunedol wedi rhoi trefniadau cadarn ar waith ar gyfer monitro’r gyllideb 
gorfforaethol oedd wedi cynorthwyo gyda rheoli gorwariant yn y gwasanaeth. Fodd bynnag, dywedwyd fod cwmpas 
a ffocws y cynllunio ariannol yn rhy fyr-dymor. 
 
Dynododd Archwilio Cymru un cynnig ar gyfer gwella gan ddweud y dylai Gwasanaethau Cymunedol, er mwyn dod yn 
fwy cydnerth, sicrhau y caiff y dysgu ac arfer da sy’n bodoli o fewn y gwahanol feysydd gwasanaeth eu rhannu ar draws 
cyfarwyddiaethau. Dywedodd y dylai’r Cyngor hefyd ystyried os byddai’n manteisio o rannu rhai enghreifftiau yn fwy 
eang ar draws y Cyngor. 
 
Er mwyn ymateb i’r cynnig hwn ar gyfer gwella, dynododd Gwasanaethau Cymunedol nifer o gamau gweithredu a 
gymeradwywyd gan y Pwyllgor Craffu a’r Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio. Mae’r cynnydd yn cynnwys 
gweithredu’r Strategaeth Gwastraff a chynnal adolygiad i ddeall yr hyn a gyflawnwyd a’r hyn sy’n dal i fod ei angen er 
mwyn cyrraedd y targed o 70% erbyn 2024/25. 
 
Yn 2019/20 a hefyd 2020/21, rhagorodd Blaenau Gwent ar darged statudol Llywodraeth Cymru ar gyfer ailgylchu o 
64%, gan sicrhau 65.31% yn 2019/20 a 64.29% yn 2020/21. Cafodd llwyddiant 2021/22 ei gadw a rhagorwyd unwaith 
eto ar y targed o 64%, gan gyrraedd 64.94%. Mae’n hanfodol fod y Cyngor yn cynnal ac yn gwella’r targedau ailgylchu 
gan fod cosb ariannol gan Lywodraeth Cymru os na chant eu cyrraedd. Y ddirwy bresennol am beidio cyflawni’r targed 
yw £200 fesul tunnell fetrig o dan y nifer gofynnol. Dengys y ffigurau hyn fod y perfformiad wedi aros yn ei unfan. Bydd 
yn her enfawr i gyrraedd y targed o 70%; y nod yw gostwng faint o wastraff gweddilliol (bag du) a gesglir, a chynyddu 
cyfranogiad mewn ailgylchu ar draws y Fwrdeistref. A thybio fod cyfanswm gwastraff bwrdeisiol yn parhau yn gyson, i 
gyflawni 70% byddai angen i’r Cyngor ostwng gwastraff gweddilliol a chynyddu ailgylchu gan 1562.44 tunnell fetrig. 
Am bob cynnydd o 1% byddai angen dargyfeirio 308.66 tunnell fetrig o’r tunelli metrig gweddilliol i 
ailgylchu/compostio. Er mwyn cyflawni hyn, bydd y gwaith yn cynnwys gorfodaeth, ymgyrchoedd newid ymddygiad 
ac adolygu casgliadau o ddrws i ddrws.  
 
Rhoddir dadansoddiad o berfformiad 2021/22 yn y tabl isod: 
 

Chwarter 2020/21 2021/22 
Chwarter 1 (Ebrill - Mehefin) 62.17% 66.51% 
Chwarter 2 (Gorffennaf – Medi) 65.94% 67.01% 
Chwarter 3 (Hydref - Rhagfyr) 63.06% 63.47% 
Chwarter 4 (Ionawr-Mawrth) 65.53% 62.55% 
Blynyddol (fel ar 31 Mawrth yn dilyn dilysiad)  64.29% 64.94% 

 
Mae dadansoddiad o ffigurau ailgylchu ar gyfer 2021/22 o gymharu â 2020/21 yn dangos gostyngiad mewn gwastraff 
gweddilliol ac ailgylchu drws i ddrws. Ystyrir mai’r rheswm am hyn yw bod llai o bobl gartref na’r flwyddyn flaenorol 
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(yn gysylltiedig â chyfnodau clo a gweithio gartref) a bod cynnydd yn y tunelli metrig yn safle’r Canolfannau Ailgylchu 
a Gwastraff Cartrefi (HWRC) gan eu bod ar gau ar ddechrau 2020. Mae’r cymariaethau fel sy’n dilyn: 
 
• Gostyngodd gwastraff gweddilliol gan 617.861 tunnell fetrig (4.93%) 
• Gostyngodd gwastraff bwyd gan 115.60 tunnell fetrig (3.27%) 
• Gostyngodd ailgylchu o ddrws i ddrws gan 705.724 tunnell fetrig (10.83%) 
• Gostyngodd gwastraff gardd gan 62.282 tunnell fetrig (4.39%) 
• Cynyddodd ailgylchu HWRC gan 1343.121 tunnell fetrig (29.96%) 
 
Agorodd HWRC Roseheyworth, Abertyleri i’r cyhoedd ym mis Ebrill 2021 ac mae’n darparu ystod llawn o wasanaethau 
ailgylchu. Fe’i bwriedir i gefnogi preswylwyr i ailgylchu ac ailddefnyddio eu sbwriel yn ddiogel ac effeithiol ac i 
gynorthwyo’r Cyngor wrth gyrraedd targedau ailgylchu cenedlaethol. Fe’i cynlluniwyd hefyd i ddiogelu’r amgylchedd 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol drwy gynlluniau tebyg i siop ail-ddefnyddio ‘Y Den’ a gaiff ei gweithredu gan 
Wastesavers. Gall preswylwyr roi eitemau sydd mewn cyflwr da fel y gall pobl eraill eu prynu a’u hailddefnyddio. 
 
Roedd y canolfannau HWRC yn flaenorol yn casglu gwastraff pren aelwydydd a’i ailbrosesu (h.y. ei ailgylchu) ar 
safleoedd a weithredir gan gontractwyr preifat. Er mwyn gostwng yr effeithiau amgylcheddol yn gysylltiedig gyda 
rheoli pren gwastraff yn Ne Cymru, a chyfrannu’n sylweddol at adnoddau a thargedau ailgylchu statudol presennol 
Cymru, mae trafodaethau’n mynd rhagddynt ar sefydlu safle rhanbarthol ar gyfer ailgylchu pren yn Silent Valley. Mae 
manteision ychwanegol y safle hwn yn cynnwys arbedion sylweddol ar gyfer awdurdodau lleol drwy ostwng milltiroedd 
a chostau cludo yn ogystal â’r buddion amgylcheddol; y gostyngiad mewn allyriadau CO2 a NO2 yn gysylltiedig gyda 
chludo a thrin pren gwastraff. Mae’r safle hefyd yn cefnogi targedau ailgylchu ac ymrwymiad i agenda Carbon Isel 
Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â newid hinsawdd.  
 
Cafodd gorfodaeth gwastraff ochr ei ymestyn yn llawn ar draws y fwrdeistref ac mae’n awr yn ffurfio rhan o 
weithdrefnau gweithredu safonol dyddiol Gwasanaethau Gwastraff. 
 
Bu’r gwasanaeth gwastraff masnach yn weithredol am un flwyddyn a chynhaliwyd adolygiad blynyddol o’r gwasanaeth 
i ystyried llwyddiannau a lle medrir gwneud gwelliannau pellach i’r gwasanaeth. Cyflwynwyd gwybodaeth i’r Bwrdd 
Caffael Strategol gan ofyn am ailasesu’r targedau gwastraff masnachol. Mae hyn oherwydd newid mewn amgylchiadau 
ac ychwanegu cyfraniad gorben sydd ei angen ers y gosodwyd y targedau gwreiddiol. Roedd y gwasanaeth yn 
gweithredu ar golled yn flaenorol ond gall yn awr dalu amdano’i hun, gan gyflawni’r nod o fod yn hunangynaliadwy. 
 
Cafodd Cynllun Blynyddol Cynnal a Chadw a Gwaith priffyrdd ei gwblhau am y flwyddyn 2021/22 a dynodwyd cyllid 
ystyried rhaglen waith y dyfodol ar gyfer ffyrdd A, B a C yn ogystal â gwaith ategol. Ynghyd â hyn, derbyniwyd cyllid 
ar gyfer peth gwaith penodol tebyg i: 
• £300k Cyllid Ffyrdd Cydnerth i gynnal astudiaeth dichonolrwydd ar gyflwr yr A4047 rhwng Aber-big a Cwm; 
• Grant gan Lywodraeth Cymru i wella ffyrdd A; a 
• £990k a dderbyniwyd gan y Gronfa Trafnidiaeth Leol i wella’r gyffordd ar yr A4048 yn Nhredegar. 
 
Bu rhaglen Cadwch Gymru’n Daclus yn rhagweithiol wrth gysylltu gydag ysgolion a grwpiau cymunedol i gynnig cyngor, 
cefnogaeth ac adnoddau i ddarparu cymunedau glân a deniadol ar gyfer cenedlaethau heddiw a chenedlaethau’r 
dyfodol. I gefnogi hyn, datblygwyd Strategaeth Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon hefyd a chaiff cynllun gweithredu ei roi 
ar waith. 
 
Pa dystiolaeth sydd ar gael: 
• Adroddiad Archwilio Cymru ar Wasanaethau 

Cymunedol 
• Cynllun Strategaeth Gwastraff 2018-2025 
• Data Gwastraff ac Ailgylchu 
• Blaengynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd 

Ecosystemau 2019/22 

• Cynllun Blynyddol Cynnal a Chadw Priffyrdd a 
Gwaith 

• Strategaeth Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon 
• Rhaglen Cadw Cymru’n Daclus 
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• Agendâu a Chofnodion: 
o Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol 
o Pwyllgor Gweithrediaeth, a 
o Cyngor 

Camau gweithredu’r dyfodol a meysydd i gael eu datblygu 
• Adlewyrchu cynllunio ariannol tymor hirach o fewn Gwasanaethau Cymunedol 
• Gweithio i gyflawni’r targed ailgylchu o 70% erbyn 2024/25 
• Model Cynhyrchu Incwm Gwasanaethau Technegol i’w gyflwyno i’r Tîm Rheoli Corfforaethol ehangach fel 

enghraifft o’r gwasanaethau proffesiynol a gaiff eu darparu sy’n cefnogi: cynhyrchu incwm, creu amgylchedd dysgu 
a chydnerthedd a chynaliadwyedd (cadw swyddi lleol) 

• Yn dilyn y pandemig, ailosod Adroddiadau Perfformiad Gwasanaethau Corfforaethol yn cynnwys dangosyddion 
perfformiad a data cymharol ansoddol a meintiol. 
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Cefnogi economi a chymuned tecach a chynaliadwy 
 

Pam fod hyn yn bwysig fel maes ffocws:  
Mae gwella ansawdd a darpariaeth addysgu a dysgu yn hollbwysig i sicrhau fod y gwasanaeth 
yn cyflawni deilliannau uchelgeisiol i bawb. Bydd y Cyngor yn parhau i fuddsoddi mewn 
gwasanaethau er mwyn cefnogi datblygu economaidd ac adfywio er mwyn darparu 
cyfleoedd ar gyfer pobl leol a busnesau. 
 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Cafodd y pandemig effaith negyddol ar waith ysgolion dros y sesiwn academaidd ddiwethaf. 
Fodd bynnag, roedd ymateb corfforaethol y Cyngor wrth gefnogi ysgolion a dysgwyr yn ystod y 
cyfnod hwn yn effeithlon gan fwyaf. Addasodd ysgolion yn dda i’r heriau a wynebwyd ac, er mwyn 
adlewyrchu ar ddysgu drwy gydol y cyfnod hwn a gwneud addasiadau i ddarpariaeth gwasanaeth yn y dyfodol, 
cynhaliodd y Gyfarwyddiaeth ynghyd ag ysgolion asesiad effaith manwl a chafodd yr hyn a ddysgwyd o hyn ei 
ymwreiddio i’r Cynllun Adfer ar gyfer Addysg. 
 
Fel rhan o’u hadolygiad o ddarpariaeth Addysg ym Mlaenau Gwent drwy gydol y pandemig, nododd Estyn y cafodd y 
cydweithio ar draws y Cyngor ei gryfhau gan gefnogi ymateb cryf gydag ysgolion. Mae’r berthynas rhwng y rhan fwyaf 
o ysgolion a swyddogion yn gryf ac mae swyddogion yn gwrando ar ac yn gweithredu ar farn penaethiaid ysgol. Cafodd 
hyn ei hybu ymhellach gan sefydlu gweithgorau penaethiaid ysgol ar gyfer diwygio Anghenion Datblygu Ychwanegol, 
datblygu’r Adolygiad Hunanasesu a diwygio’r Cwricwlwm i Gymru. Bu adroddiad yr adolygiad thematig ar eu 
canfyddiadau yn gyffredinol gadarnhaol ac yn cydnabod gwaith da y Cyngor yn lleol. Mae’n dda fod Estyn wedi 
cydnabod y gwaith caled a ddigwyddodd ac maent yn cefnogi gwaith y Cyngor gyda’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg 
(EAS) i gefnogi ysgolion wrth gynllunio ar gyfer y cyfnod nesaf o adferiad ac adnewyddu ar gyfer plant a phobl ifanc. 
 
Mae nifer cynyddol o ddisgyblion yn gymwys am brydau ysgol am ddim ym mhob rhan o Went. Mae’r niferoedd hyn 
wedi cynyddu yn y flwyddyn ddiwethaf, gan ddangos anghydraddoldeb cynyddol yn y rhanbarth. Mae amrywiadau 
amlwg mewn lefelau cyrhaeddiad a chymwysterau rhwng grwpiau llai a mwy difreintiedig o ddisgyblion yng Ngwent. 
Gall cyrhaeddiad is effeithio ar lesiant drwy gydol y cwrs bywyd. Drwyddi draw, mae Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru a chymhwyster uchel am brydau ysgol am ddim yn adlewyrchu lefelau uchel iawn o amddifadedd o fewn 
Blaenau Gwent. Maent hefyd yn dangos yr ystyriaeth sylweddol sydd ei hangen i wella deilliannau addysgol i lefelau 
tebyg i awdurdodau eraill ac i gyfateb yn gyson â chyfartaleddau Cymru gyfan. 
 
Yn ystod y cyfnod 2010 i 2016, roedd y gyfran o ddisgyblion oedd yn gymwys am brydau ysgol am ddim ym Mlaenau 
Gwent bron yn 30%, yr uchaf o bob awdurdod lleol yng Ngwent o gryn dipyn. Gostyngodd y cyfrannau yn ystod 2016 
i 2019, ond roedd Blaenau Gwent yn parhau i fod yr ail uchaf yng Nghymru ar gyfer holl ysgolion awdurdodau lleol a’r 
uchaf ar gyfer ysgolion uwchradd yn ystod 2018/19. Yn ystod 2021-22, cynyddodd y cymhwyster am brydau ysgol am 
ddim eto i tua 30%. Oherwydd y berthynas y mae tystiolaeth drosti rhwng perfformiad disgyblion ac amddifadedd (gan 
ddefnyddio prydau ysgol am ddim fel dangosydd dirprwy), disgwylid i ddeilliannau disgyblion ym Mlaenau Gwent fod 
ymysg yr isaf yng Nghymru, Fodd bynnag, mae lefel uchel o uchelgais i bob dysgwr ac mae’r sefyllfa economaidd-
gymdeithasol yn her y mae’r Cyngor yn gweithio i’w goresgyn er budd pob plentyn a pherson ifanc. 
 
 2019 2020 2021 Medi 2022  
Hawl i brydau ysgol am 
ddim (diogeliad 
trosiannol) (%) 21.1 24.6 30.4 30.4 

Mae prydau ysgol am ddim yn uwch na lefelau 
cyn-Covid. Gall hyn gymryd peth amser i 
ddangos adferiad oherwydd y diogelwyd yr 
hawl i brydau ysgol am ddim.  

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi llacio gofynion am ddata perfformiad y Cyngor ac ar lefel ysgolion yng Nghymru dros 
y ddwy flwyddyn academaidd ddiwethaf. Fodd bynnag, dangosodd canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 haf 2021 
gynnydd mewn sgorau cynhwysol Cap 9 a Lefel 2 (L2), ac roeddent yn unol â’r targedau a osodwyd ar draws y 
pedwar cynllun datblygu ysgolion uwchradd. Dylid nodi y cafodd y canlyniadau yn 2020-21 eu darparu drwy raddau 
a aseswyd gan ganolfan ac nid drwy arholiadau allanol, fodd bynnag ychydig iawn o apeliadau a ysgogwyd gan y 
graddau a benderfynwyd gan ganolfan. 
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Ysgol  Sylwebaeth  

Ysgol 1 373.5 41.5 39.5 55.9 98.2 19.8 36.2 40.1 

Bu gwelliant perfformiad ym mhob 
dangosydd heblaw am 5A*-A a 
Gwyddoniaeth Gorau a welodd ostyngiad 
bach o -0.2 ac 0.2 pwynt yn yr un drefn. 

Ysgol 2 377.0 41.0 32.0 52.0 100.0 19.0 38.0   
Gwella perfformiad ym mhob dangosydd 
heblaw am Rhifedd lle bu dirywiad o -3.0 
pwynt. 

Ysgol 3 369.0 40.4 39.1 57.0 98.0 17.0 40.6 41.5 

Bu gwelliant mewn perfformiad ym mhob 
dangosydd heblaw am Cap 9 a’r Her Sgiliau 
a welodd ostyngiad o -7 pwynt a 0.5 pwynt 
yn yr un drefn. 

Ysgol 4 335.9 32.6 35.1 41.9 87.8 12.1 32.7 35.6 

Gostyngodd perfformiad ym mhob 
dangosydd o gymharu â Blwyddyn 
Academaidd 2019-20, heblaw am 
Gwyddoniaeth Gorau lle bu perfformiad 
gwell o +0.2 pwynt. 

 
Er nad oes gofyniad bellach i adrodd ar yr L2 yn cynnwys y dangosydd Saesneg/Cymraeg a Dangosydd Mathemateg, 
mae llawer o ysgolion yn cyfrifo hyn fel mesur perfformiad gwaddol. Mae cymhariaeth gyda chanlyniadau 2019 yn y 
dangosydd (ni chasglwyd unrhyw ganlyniadau yn 2020) y bu gwelliannau sylweddol ym mhob ysgol: 

• Ysgol 1 – +4.7% 
• Ysgol 2 – +15.9% 
• Ysgol 3 – +5.1% 
• Ysgol 4 - +8.9%  

 
Rhwng 2010 a 2021 roedd gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl yn dod yn NEET (heb fod mewn cyflogaeth, addysg na 
hyfforddiant) ym Mlaenau Gwent. Roedd y gostyngiad hwn oherwydd gwaith Grŵp Codi Uchelgais strategol aml-
asiantaeth y Gwasanaeth Ieuenctid, a gweithredu’r Teclyn Adnabod Cynnar. Mae adnabod cynnar y rhai sydd mewn 
risg o ddod yn NEET yn caniatáu ymyriad amserol, drwy gymorth ychwanegol, y profwyd ei fod yn gostwng y risg, ac 
mewn llawer o achosion yn atal, pobl ifanc rhag dod yn NEET. Mae gwaith parhaus wedi gweld niferoedd yn parhau’n 
isel a chyrraedd lefel na chafodd ei ddilysu o 1.5% (9 o bobl ifanc) ar gyfer 2021. Mae hyn yn gyfartal â lefel isaf Blaenau 
Gwent hyd yma ac mae’n is na chyfartaledd Cymru o 1.7%. 
 
Sefydlwyd Partneriaeth Strategol Ôl-16 i sicrhau y caiff llwybrau dysgwyr i Addysg Bellach eu cryfhau ymhellach. Mae 
perfformiad Hafan Dysgu Blaenau Gwent ar Gyfnod Allweddol 5 yn parhau i fod yn dda. Mae canlyniadau A*-C Lefel 
A a graddau A*-E yn gryf ac yn gydnaws gyda chymedrig Cymru-gyfan o 99.1%. 
 
Arweiniodd pandemig Covid 19 at ostyngiad mewn presenoldeb mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae’r tabl isod 
yn dangos gostyngiad blynyddol mewn presenoldeb ers 2019. Fodd bynnag, dylid nodi fod absenoliaeth parhaus ar 
lefel cynradd wedi gostwng i fod yn is na chymedrig Cymru-gyfan. 

 Gorffennaf  
2019 

Gorffennaf 
 2020 

Gorffennaf  
2021 

Rhagfyr 
 2021* 

Presenoldeb cynradd  94.4 93.5 90.7 89.3 
Presenoldeb uwchradd 93.3 91.7 84.8 85.2 

                           *Nid yw Llywodraeth Cymru bellach yn adrodd data presenoldeb ond yn casglu’n wythnosol.  
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Bu cynnydd yn nifer y gwaharddiadau mewn ysgolion cynradd a hefyd ysgolion uwchradd ac mae’r lefelau yn uwch 
nag oeddent cyn Covid 19. Cam gweithredu ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Addysg ac ysgolion yw cydweithio i ostwng 
lefelau gwaharddiadau o ysgolion. 
 

 Ebrill 19 –  
Mawrth 20 

Ebrill 20 - 
Mawrth 21 

Ebrill 21 – 
Gorff 21 

Medi 21 –  
Rhagfyr 21 

Gwaharddiadau cynradd 108 25 17 24 
Gwaharddiadau uwchradd  459 135 183 232 
Nifer cyfartalog gwaharddiadau cynradd fesul 
mis (nifer misoedd mewn cromfachau)  9.8 3.6 3.4 6 (4) 

Nifer cyfartalog gwaharddiadau uwchradd fesul 
mis (nifer misoedd mewn cromfachau) 41.7 19.3 36.6 58 (4) 

 
Ar gyfer 2021/22 roedd y cyllid a ddirprwywyd i ysgolion yn 85.4%. Mae hyn yn uwch na chyfartaledd Cymru ac roedd 
yn y safle cyntaf o gymharu gyda’r teulu o gynghorau (Gwariant Cyllideb Awdurdodau Lleol ar Ysgolion 2021/22). Mae’r 
Cyngor yn comisiynu’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) i gyflenwi swyddogaethau statudol gwella ysgolion. Mae’r 
costau ariannol blynyddol tua £352,000 a bu gostyngiad o 2% ar y flwyddyn ariannol flaenorol. Mae proffil 
categoreiddio ysgolion wedi gwella dros y 5 mlynedd ddiwethaf mewn sefyllfa o ostyngiad mewn cyfraniadau ariannol 
i’r EAS, gan ddangos gwerth da am arian. 
 
Nid oes unrhyw ysgol gynradd neu ysgol nas cynhelir yng nghategorïau dilyn i fyny Estyn ar hyn o bryd. Fodd bynnag, 
mae un o bedair ysgol uwchradd a phob oed yr awdurdod lleol yn dal i fod yng nghategori statudol Estyn o ddilyn i 
fyny. Canolfan yr Afon yw’r ysgol sy’n peri pryder ac mae ymateb y Corff Llywodraethu i’r Cytundeb Gwasanaeth, y 
bwriadwyd iddo roi eglurder am y broses rhwng yr awdurdod lleol a’r ysgol, wedi achosi anhawster gan arwain at 
ymgyfraniad sylweddol gan uwch arweinwyr. Roedd yr ymateb i’r llythyr cyn-rhybudd yn anfoddhaol a chyhoeddwyd 
Hysbysiad Rhybudd Statudol. Mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg yn ystyried y camau nesaf gyda’r ysgol a defnydd posibl 
pwerau ymyrryd. Penodwyd Cadeirydd Llywodraethwyr newydd a bydd cryfhau effeithlonrwydd y Corff Llywodraethi 
yn parhau i fod yn ffocws. 
 
Dangosodd categoreiddio ysgolion rhwng 2017 a 2020, yng nghyswllt Cam 3 – Lefel y Gefnogaeth sydd ei hangen, 
welliant yn nifer yr ysgolion y dynodwyd yn Wyrdd (angen y swm lleiaf o gymorth). Arhosodd nifer yr ysgolion yn y 
categori Coch yr un fath, ac felly hefyd Felyn, fodd bynnag bu gwelliant yn nifer yr ysgolion Oren 
 

Cam 3 – Lefel y Cymorth sydd ei 
Angen 

Nifer Ysgolion Canran Ysgolion 
Coch Oren Melyn Gwyrdd Coch Oren Melyn Gwyrdd 

Cynradd 
17-18 0 2 11 6 0% 11% 58% 32% 
18-19 0 2 8 9 0% 11% 42% 47% 
19-20 0 2 8 9 0% 11% 42% 47% 

Uwch 
17-18 1 0 0 1 50% 0% 0% 50% 
18-19 1 0 0 1 50% 0% 0% 50% 
19-20 1 0 0 1 50% 0% 0% 50% 

Ysgolion Pob Oed 
17-18 1 1 0 0 50% 50% 0% 0% 
18-19 1 0 1 0 50% 0% 50% 0% 
19-20 1 0 1 0 50% 0% 50% 0% 

 
Mae categoreiddio ysgolion rhwng 2017 a 2020, yng nghyswllt Cam 2 – Capasiti i Wella – yn dangos lefel debyg o 
welliant yn nifer yr ysgolion y dynodwyd eu bod yn Gategori A (gan ddangos y galluedd mwyaf i wella). Gwelodd nifer 
yr ysgolion yng Nghategori D fân amrywiad, ac felly hefyd Gategori C, fodd bynnag bu gostyngiad yn nifer yr ysgolion 
yng Nghategori B, peth ohono oherwydd gwella i Gategori A. Cafodd categoreiddio ysgolion ei ohirio yn ystod 2019-
20 gyda Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau drafft newydd ar wella ysgolion ym mis Mawrth 2021. Fe wnaeth 
pandemig Covid 19 gyfyngu cyfleoedd i weld darpariaeth drostynt eu hunain, ond ailddechreuodd hyn, i ryw raddfa, o 
dymor haf 2021. Yn y cyfnod hwn gwnaeth 4 ysgol gynnydd h.y. cawsant eu tynnu o ysgol yn peri pryder a neu gategori 
Estyn. Gostyngodd nifer yr ysgolion yn peri pryder, yng nghategorïau Estyn, neu’n destun rhybudd awdurdod lleol o 6 
i 2 rhwng 2017-18 a 2021-22 (yn amodol ar ddilysiad disgwyliedig Estyn). Er yr ymddengys fod cyfanswm nifer yr 
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ysgoliin oedd angen cymorth pellach wedi aros fwy neu lai yn ei unfan, bu llawer o symudiadau ysgolion i mewn ac 
allan o’r categorïau ysgolion yn peri pryder a hysbysiad rhybudd statudol. Cafodd tair ysgol eu dynodi fel rhai nad 
oeddent eisiau cymorth mwyach yn 2018-19, dwy yn 2019-20 a dwy arall yn 2021-22, sy’n dangos effeithlonrwydd y 
cymorth a roddwyd i’r ysgolion hyn pan oedd ei angen. Yn 2020-2021, fe wnaeth 19 o blant sy’n derbyn gofal gwblhau 
eu hastudiaethau statudol. Fe wnaeth yr holl blant heblaw un yn y cohort hwn ennill cymwysterau cydnabyddedig. 
Mae’r un dysgwr na wnaeth gyflawni cymwysterau cydnabyddedig ers hynny wedi cwblhau a chyflwyno gwaith a 
disgwylir y deilliannau yng Ngwanwyn 2002. 
 
Mae’r Cyngor ymhell ar y trywydd ar gyfer gweithredu diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol. Lle dynodwyd heriau 
ar gyfer gweithredu, caiff cyfleoedd hyfforddiant perthnasol eu rhoi yn eu lle ar gyfer uwch arweinwyr a hefyd 
Gydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol. Caiff hyfforddiant pellach ei gomisiynu ar gyfer llywodraethwyr. 
 
Fel rhan o ddatblygiad safle’r Gweithfeydd, Glynebwy, ceisiodd y Cyngor ddarparu ystod deniadol o unedau busnes i 
ateb y galw o fewn y Bwrdeistref Sirol ei hun a rhanbarth de ddwyrain Cymru yn ehangach. O fewn y cyd-destun hwn, 
dynodwyd angen ar gyfer amrywiaeth o safleoedd ansawdd uwch i apelio at ystod ehangach o fusnesau. I gyflawni 
hyn, ymrwymodd y Cyngor i fenter ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu unedau hybrid yn Rhodfa Calch, gan 
greu gofod busnes ansawdd uchel, gyda thri adeilad ar wahân yn cynnwys naw uned. Mae Thales yn defnyddio dau o’r 
adeiladau ac mae’r Cyngor yn agosáu at brydles bellach ar gyfer busnes sydd angen gofod yn yr adeilad sydd ar ôl. Mae 
hwn yn ddatblygiad cyffrous ar gyfer Blaenau Gwent, gan barhau ag adfywiad safle strategol y Gweithfeydd ac mae’n 
rhoi cyfle rhagorol i fusnesau sefydlu, tyfu a datblygu o fewn yr ardal gan greu cyflogaeth a helpu i gefnogi cadwyni 
cyflenwi lleol. 
 
Yn yr un modd â’r undebau hybrid, mae datblygiad Hwb Bocs yn rhoi safle deniadol, a ategir gan gymorth busnes ar y 
safle gan staff Adfywio y Cyngor a mynediad i amrywiaeth o ffynonellau eraill o gefnogaeth ac ysbrydoliaeth. Cafodd 
y prosiect ei gyflwyno mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru ac mae wedi trawsnewid cynwysyddion llongau i 
fod yn 21 gofod swyddfa ar wahân wrth ochr cyfleusterau cymunol ac maent wedi eu lleoli yn agos at adeilad Coleg 
Gwent. Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos i ddynodi busnesau addas seiliedig ar dechnoleg ac entrepreneuriaid fel rhan 
o’r rhaglen farchnata gan ennyn diddordeb sylweddol. 
 
Gofynnodd yr Adran Gwaith a Phensiynau i’r Cyngor weithredu fel sefydliad porth i gefnogi ceisiadau gan fusnesau 
lleol. Fel porth, mae’n ofynnol i’r tîm Cyflogaeth a Sgiliau gydlynu gyda phartneriaid o fewn eu rhwydweithiau i ddynodi 
lleoliadau swydd Kickstart, cyflwyno cynigion yn uniongyrchol ar-lein drwy borth Kickstart a gweinyddu cyllid grant i 
gwmnïau. Mynegwyd nifer o ddatganiadau diddordeb gan ystod o sectorau yn cynnwys gofal plant, 
cynhyrchu/gweithgynhyrchu, manwerthu, lletygarwch ac adeiladu. Hyd yma mae Porth Blaenau Gwent wedi: 

• cefnogi 25 busnes 
• creu 109 lleoliad 
• llenwi 63 lleoliad, a 
• 48 lleoliad ar y cam recriwtio. 

 
Mae portffolio eiddo y Cyngor: 

• â chyfradd defnydd 92% 
• yn cefnogi 736 swydd 
• 17,115 tr.sg. o ddatblygiad eiddo newydd 26,000 tr.sg. yn cael ei ddefnyddio a 
• 1,015 o grantiau cymorth Covid 19 wedi eu dyfarnu i fusnesau, yn gyfanswm o £2,064,000.00. 

 
Mae Prosiect Hwyluso STEM, a gafodd ei greu fel canlyniad i Cymoedd Technoleg, yn rhaglen gydlynus o gymorth, sy’n 
canolbwyntio ar “hwyluso STEM diwydiant mewn ysgolion” o fewn clwstwr o ysgolion ym Mlaenau Gwent, gan godi 
uchelgais a pharatoi plant ar gyfer eu taith i fyd gwaith, tra’n parhau yn gydnaws gyda chwricwlwm yr ysgol. Mae’r 
prosiect hefyd yn edrych ar gefnogi a datblygu perthynas gynaliadwy rhwng busnesau lleol ac ysgolion, drwy elfen 
cyswllt diwydiant y swydd. Yn Nhymor y Gwanwyn, cyflwynodd Prosiect STEM Blaenau Gwent ddau ddigwyddiad 
rhithiol, hwyluso 31 sesiwn gyda phartneriaid busnes a 44 sesiwn gyda darparwyr. O’r busnesau hynny a ymgysylltodd, 
mae ystod eang o sectorau diwydiant yn cymryd rhan yn cynnwys gweithgynhyrchu, peirianneg, amgylcheddol, ynni 
adnewyddadwy a chemeg o fewn gwyddoniaeth. Mae’r Cyngor yn edrych yn barhaus at ychwanegu busnesau 
cysylltiedig â STEM i’w gronfa ddata er mwyn darparu hyfforddiant i fusnesau yng nghyswllt y cwricwlwm newydd. 
Derbyniodd  panel buddsoddi Bargen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gynnig gan Anelu’n Uchel Blaenau Gwent i 
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ymestyn y cynnig ar draws y rhanbarth er mwyn darparu cefnogaeth i ddiwydiannau’r dyfodol. Yn dilyn adolygiad o’r 
tirlun prentisiaethau presennol ar draws dde ddwyrain Cymru, gyda ffocws penodol ar agwedd rhaglen Rhannu 
Prentisiaeth yng nghyswllt sectorau twf a blaenoriaeth, cafwyd ymateb: ‘’Cymeradwyodd panel buddsoddi Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Caerdydd y papur ym mis Hydref 2021 ynghyd â swm o £500k am ddwy flynedd. Deellir y bydd y 
cyllid hwn ar gyfer model cyflenwi peilot Rhannu Prentisiaethau ac ymchwil bellach’. 
 
Cymeradwywyd cynnig am gyllid i Cymoedd Technoleg ar gyfer ailwampio adeilad Monwell i fod yn ganolfan uwch 
beirianneg. Daw’r prosiect hwn â Cymoedd Technoleg, Coleg Gwent a nifer o bartneriaid ynghyd i greu canolan 
rhagoriaeth o’r math diweddaraf i hyfforddi dysgwyr a rhoi’r sgiliau iddynt y maent eu hangen i ateb galwadau 
diwydiant peirianneg y dyfodol. Y nod yw cynhyrchu myfyrwyr gyda llawer o hyfforddiant sydd yn angerddol am 
beirianneg ac i gynyddu’r gweithlu peirianneg presennol, yn barod ar gyfer y chwyldro diwydiannol nesaf. Bydd y 
bartneriaeth gyda rhaglen Rhannu Prentisiaethau Anelu’n Uchel yn sicrhau fod pobl ifanc fedrus ar gael i ddiwydiannau 
lleol ar gyfer swyddi’r dyfodol. 
 
Mae Cronfa Bwlch Hyfywedd Tai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhaglen cyllid wedi’i thargedu i sicrhau cartrefi 
newydd ar safleoedd tai strategol allweddol ar draws de ddwyrain Cymru. Gwnaeth Blaenau Gwent gais llwyddiannus 
i’r gronfa gan y dynodwyd fod bwlch hyfywedd oedd angen mewnbwn grant i gefnogi’r datblygiad i fynd yn ei flaen. 
 
Mae gwelliant yn parhau yn y nifer o gartrefi fforddiadwy a phreifat sy’n cael eu cyflenwi ar draws Blaenau Gwent gyda 
nifer uchel o gartrefi yn cael mynediad i gyllid i’w gwneud yn fwy effeithiol o ran ynni. Wrth ochr hyn, mae ymyriad 
cynnar ar gyfer digartrefedd yn golygu y cafodd 75.2% o aelwydydd dan fygythiad digartrefedd eu hatal rhag dod yn 
ddigartref. 
 
Cafodd y Prosbectws Ynni ei gwblhau yn galluogi’r Cyngor i ddarparu ‘cyfleoedd cynhyrchu ynni’ i’r farchnad. Bu cyllid 
ar gyfer mannau gwefru trydan ym Mlaenau Gwent yn llwyddiannus, gan alluogi 73 man gwefru ar draws 35 safle ar 
gyfer y gymuned ac ymwelwyr yn ogystal â mannau gwefru mewn gweithleoedd ac ar gyfer tacsis a bysiau. Mae gwaith 
ar raglen ReFIT yn parhau – gosodwyd goleuadau stryd LED yn lle 6,000 o rai heb fod yn LED a byddant yn sicrhau 
arbedion ynni i’r Cyngor. Caiff prosiectau cynhyrchu hydro a gwynt eu hymchwilio yn fewnol. Mae prosiect GovTech 
Catalyst yng nghamau olaf ei ddatblygiad a bydd yr adroddiad terfynol yn galluogi Blaenau Gwent i asesu technoleg 
addas ar gyfer yr ardal. Mae Canolfan Genedlaethol Ecsbloetiad Digidol (NDEC) a gostiodd £20M yn rhedeg ac mae 
wedi dechrau cynorthwyo busnesau bach a chanolig a microfusnesau gyda diogelwch seibr a dylunio digidol – y safle 
ymchwil a datblygu cyntaf o’i fath yng Nghymru. 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i ddatblygu cynhyrchu hydro. Byddai hyn yn darparu ynni adnewyddadwy i gefnogi gofynion ynni 
lleol, fodd bynnag mae’r lefel cynhyrchu yn isel tu hwnt o gymharu gyda lefel y buddsoddiad fyddai ei angen ar gyfer 
ei ddatblygiad dechreuol a gweithrediadau parhaus. Y cynllun yng Nghwm Cynyw sy’n cynnig y potensial gorau ond 
mae’n debygol mai dim ond system 17kW y gallai hyd yn oed hyn ddarparu ar ei gyfer. I gymharu, byddai cawod 
ddomestig gyffredinol tua 10kW. Felly penderfynwyd peidio symud ymlaen ymhellach gydag ymchwiliadau i gynhyrchu 
hydro o fewn wardiau Cwm a Llanhiledd. Fodd bynnag, comisiynwyd astudiaeth dichonolrwydd i edrych ar gyfleoedd 
yng Nghwm Tawel, gan adeiladu ar y gwaith blaenorol a wnaed. Roedd yr adborth yn gadarnhaol ac mae’r Cyngor yn 
edrych ar y potensial y gallai’r cynllun hydro roi pŵer ar gyfer pympiau trydan yn y llyn trwytholch. Byddai hyn wedyn 
yn galluogi’r Cyngor i amnewid y pympiau disel, sydd wedi eu llogi ar hyn o bryd, sy’n rhywbeth y mae Cyfoeth Naturiol 
Cymru yn gwthio amdano. Bydd y camau nesaf yn cynnwys dynodi pympiau trydan addas a chreu model i adlewyrchu 
faint o’r trydan hydro y gall y pympiau ei ddefnyddio. 
 
Mae’r holl brosesau creu lle yn mynd rhagddynt a gall y Cyngor yn awr wneud cais am gyllid Trawsnewid Trefi gan 
Lywodraeth Cymru i gefnogi gweithredu. Mae’r cynllun creu lleoedd yn croesawu’r chwyldro digidol a thechnegol i 
geisio sefydlu cysylltedd gyda’r gorau yn y byd yng nghanol trefi ac a fydd yn cefnogi busnesau ac yn rhoi dull i 
fanwerthwyr fasnachu ar-lein. Mae’r mesurau technegol a digidol yn cynnwys datblygu presenoldeb digidol i’r dref, 
cryfhau ansawdd gorchudd Wi-Fi, creu amgylchedd masnachol ffafriol ar gyfer busnesau i oroesi a thyfu a sefydlu 
cyfres reolaidd o ddigwyddiadau a chynlluniau sy’n codi diddordeb yn y trefi fel cyrchfan i gynyddu ymwelwyr. 
 
Mae ymyriadau digidol prosiect Glynebwy, y cyntaf i gael ei weithredu, yn cynnwys: 

• Cysylltedd 5G ym mhob rhan o ganol y dref gydag ystafell ddosbarth 5G yn safle’r Gweithfeydd; 
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• Creu stryd fawr ddigidol drwy ddatblygu ap sy’n caniatáu rhyngweithio gyda Glynebwy ac yn rhoi mynediad i 
fusnesau lleol; 

• Sefydlu strategaeth brand a marchnata ar gyfer y dref, sy’n hyrwyddo’r cynnig hamdden, twristiaeth a 
manwerthu sydd ar gael iddynt yn y dref a’r rhanbarth yn ehangach; a 

• Creu neu gysylltu gydag adnoddau digidol presennol (mapiau ar-lein/gwefan y cyngor/ap) i gynorthwyo 
canfod ffordd ar gyfer y cyfleoedd seiclo a cherdded drwy’r dref. 
 

Fel rhan o’r datblygiad hwn caiff seilwaith digidol ei ymwreiddio yn ogystal â Gov.tech Catalyst, sef cronfa £20M i 
helpu’r sector cyhoeddus i ddefnyddio technolegau blaengar a gwella gwasanaethau cyhoeddus. 
 
Ceisir sicrhau dull gweithredu yng nghanol pob tref i gefnogi prosiectau ym mhob un o’r trefi gyda chefnogaeth ystod 
eang o randdeiliaid. Ystyrir byrddau ymgynghorol ar gyfer canol trefi Abertyleri, Brynmawr a Glynebwy yn seiliedig ar 
ddull Bwrdd Ymgynghori Tredegar. Mae Bwrdd Ymgynghori Tredegar wedi rhoi llwyfan ar gyfer trafod, datblygu a 
chyflawni prosiectau. Bydd y Bwrdd Ymgynghori yn gweithredu fel corff ymgynghori i oruchwylio datblygu a chyflenwi 
strategaethau a chynlluniau canol trefi. 
 
Oherwydd ymddeoliad swyddog o’r Adran Adfywio, bu’n rhaid gohirio cynnydd ar y Cynllun Datblygu Lleol. Mae wedi 
cymryd amser i recriwtio olynydd, bydd angen adolygiad cyflawn o’r Cytundeb Cyflenwi, a bydd yn rhaid cytuno hyn 
gyda Llywodraeth Cymru. 
 
Y dystiolaeth sydd ar gael: 
• Cynllun Datgarboneiddio 2020/2030 
• Adroddiad Blynyddol Sero Net Blaenau Gwent 
• Strategaeth Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
• Adroddiadau Estyn 
• Adroddiad y Cyfarwyddwr 
• Data Perfformiad 
• Cynllun Busnes EAS 

• SER  a Chrynodeb SER 
• Gwybodaeth KSS (Haf 2022) 
• Polisi Trefniadaeth Ysgolion 
• Ysbrydoli 
• Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
• Strategaeth a Chynllun Hygyrchedd Addysg 

• Agendâu a Chofnodion: 
o Pwyllgor Craffu Adfywio 
o Pwyllgor Craffu Addysg a Dysgu 
o Pwyllgor Gweithrediaeth; a’r 
o Cyngor 

Camau gweithredu a meysydd i’w datblygu ar gyfer y dyfodol  
• Gwaith i sicrhau lefelau uwch o gaffael iaith a darllen yn ein plant ifanc iawn yn y blynyddoedd cynnar wrth i ni 

‘adeiladu’n ôl yn well’ yn unol gyda diwygio’r Cwricwlwm i Gymru 
• Gwella cyrhaeddiad disgyblion prydau ysgol am ddim ac yn neilltuol ein disgyblion mwy galluog yn y 

blynyddoedd cynnar ac ym mhob rhan o addysg 
• Gwella presenoldeb yn yr ysgol yn y sector cynradd a hefyd y sector uwchradd 
• Gwella cynnydd rhwng Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4, yn arbennig mewn Saesneg, Mathemateg a 

Gwyddoniaeth 
• Parhau’r gwaith gydag ysgolion sy’n peri pryder, yn arbennig yr ysgol mewn categori Estyn 
• Cynllunio i gynnal adolygiad o’r Cytundeb Cyflenwi 
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Galluogi pobl i gynyddu eu hannibyniaeth i’r eithaf, datblygu datrysiadau a chymryd rhan 
weithgar yn eu cymunedau  

 
Pam fod hyn yn bwysig fel maes o ffocws:  
Mae’r Cyngor eisiau annog a chefnogi pobl i wneud dewisiadau iach am ffordd 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 a thrwy eu bywyd yn arwain at fwy o annibyniaeth a 
phobl yn bod yn rhydd o gyflyrau iechyd cymhleth 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 yn rhai ansawdd uchel, effeithiol ac yn ymateb i anghenion pobl 
leol. Gyda llai o gyllid a mwy o alw ar wasanaethau, ni all y Cyngor wneud  popeth a wnaeth yn y 
gorffennol. Mae’n rhaid i’r ffocws fod ar y camau gweithredu hynny fydd yn cael yr effaith fwyaf. Mae diogelu’r 
bobl fwyaf bregus yn y gymuned yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i’r Cyngor ynghyd â thrawsnewid 
dymuniadau preswylwyr a gwerthfawrogi tegwch a chydraddoldeb ym mhopeth a wnawn. 
 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a 
sut y gwyddom hynny: 
Cafodd strategaeth gostwng nifer 
y plant sy’n derbyn gofal ei 
hadolygu a chafodd camau 
gweithredu eu rhoi ar waith hyd 
at 2025. Aliniwyd hyn gyda’r 
Strategaeth Atal ac Ymyriad 
Cynnar. Drwy weithredu’r rhain, 
bu tueddiad araf ar i waered yn 
nifer y plant sy’n derbyn gofal a 
gellir gweld hynny ar y graff 
gyferbyn. Dangosodd ffigur 
diwedd blwyddyn 2021/22 
ostyngiad pellach yn nifer y plant 
sy’n derbyn gofal a symudodd o 
200 i 198 o blant. 
 
Mae’n bwysig cydnabod fod llwyddiant strategaeth gostwng nifer y plant sy’n derbyn gofal yn dibynnu ar ddull 
gwasanaeth cyfan. Mae’r ymyriadau ariannol cadarn a gyflwynwyd gan Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg yn atal 
anghenion rhag gwaethygu i’r gwasanaethau statudol. Mae’r Tîm Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth yn rhoi sgrinio 
trylwyr ac asesiad dechreuol o’r holl atgyfeiriadau gan sicrhau y cymerir y camau priodol i ddiwallu anghenion. Mae’r 
holl dimau Gwaith Cymdeithasol yn gweithio’n galed iawn i gadw teuluoedd gyda’i gilydd ac yn gweithio gyda 
theuluoedd gan ddefnyddio dull seiliedig ar gryfderau. Un o elfennau allweddol y strategaeth hon yw hyrwyddo 
sefydlogrwydd gweithlu. Fodd bynnag, mae timau gweithredol yn wynebu prinder staffio. Derbynnir fod hon yn sefyllfa 
gyffredin ar draws Cymru ac nad oes unrhyw ateb syml. Mae’r uwch dîm arweinyddiaeth yn ystyried y ffordd orau 
ymateb i’r prinder staffio o nifer o safbwyntiau; lluniwyd strategaeth ar wahân i ystyried datrysiadau tymor byr, tymor 
canolig a thymor hirach (ac yn ystyried y cyfle i gydweithio ar sail ranbarthol). Er mwyn cefnogi hyn ymhellach, 
penderfynodd Blaenau Gwent sefydlu MyST (‘My Support Team’) ei hun, yn hytrach na gweithio ar y cyd â Chyngor Sir 
Fynwy. Mae’r tabl isod yn dangos sut y symudodd cyllideb plant preswyl o sefyllfa o orwariant i sefyllfa o danwariant 
sylweddol yn y tair blynedd ddiwethaf. Mae hyn yn ganlyniad uniongyrchol cael thîm MyST a 14+ yn gweithio’n galed 
i symud plant o ofal preswyl ac yn nes i Flaenau Gwent. 

Blwyddyn Y Gyllideb All-dro Tanwariant/Gorwariant 
18/19 2,592,000.00                              3,070,474.00 Tanwariant - 478,474.00 
19/20 2,678,430 .00                            2,548,152.00 Gorwariant - 130,278.00 
20/21 2,703,250.00 2,041,704.00 Gorwariant - 661,546.00 
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Byddai sefydlu MyST Blaenau Gwent yn parhau’r gwaith cadarnhaol hwn ac yn cynyddu galluedd o fewn Blaenau 
Gwent i drin yr ôl-groniad o atgyfeiriadau. Yn seiliedig ar ddeilliannau blaenorol, rhagwelir y byddai gwaith y tîm yn 
gostwng cyfanswm nifer y plant mewn gofal preswyl gan ddau blentyn bob wythnos dros y 3 blynedd nesaf. Mae cost 
wythnosol gyfartalog gyfredol plentyn o Flaenau Gwent mewn lleoliad preswyl yn £4,000 yr wythnos neu £208,000 y 
flwyddyn. Os cyflawnir y nod o ddod â 2 blentyn sydd mewn gofal preswyl yn ôl i Flaenau Gwent, bydd hyn yn arbed 
£416,000 y flwyddyn i’r awdurdod (ac yn gwrthbwyso cost ychwanegol y tîm). 
 
Un o brif nodau’r rhaglen a gyflwynwyd dan Grant Plant a Chymunedau yw atal anghenion rhag gwaethygu. Mae hyn 
yn cyfeirio at atal teuluoedd sydd angen ymyriadau gan y gwasanaethau statudol a hefyd weithio gyda theuluoedd i’w 
cefnogi allan o dlodi drwy lwybrau i gyflogaeth. Fel gyda phob prosiect sy’n derbyn cyllid grant, mae risg i’r grant ddod 
i ben ac atal gwasanaethau. Pe digwyddai hynny, ni fyddai anghenion cynnar plant a theuluoedd yn cael eu diwallu ac 
mae’n anochel y byddent yn cynyddu gan fod angen ymyriadau statudol. I liniaru hyn, mae pob un o’r rhaglenni dan y 
Grant Plant a Chymunedau yn cefnogi teuluoedd i benderfynu mwy drostynt eu hunain, gan ddefnyddio y 
rhwydweithiau cymorth sydd ar gael iddynt yn naturiol. Mae’r rhaglenni hefyd yn gweithio’n agos gyda’r trydydd 
sector sydd hefyd yn cynnig gwasanaethau ataliol. Mae’r holl staff sy’n cyflwyno’r rhaglen dan y Grant Plant a 
Chymunedau ar gontractau cyfnod penodol 12 mis. Cânt eu hadnewyddu bob blwyddyn. Fodd bynnag, bu llawer o 
staff ar gontractau cyfnodau penodol am flynyddoedd lawer a bydd ganddynt hawliau cyflogaeth. Byddai hyn yn cael 
effaith sylweddol ar y Cyngor pe byddai’r Grant Plant a Chymunedau yn dod i ben. 
 
Gwelodd y Cyngor brinder o fabwysiadwyr i ddiwallu anghenion y plant a atgyfeirir i’r gwasanaeth a bu felly ers nifer 
o flynyddoedd. Ychwanegodd y pandemig at y pwysau hyn gan, er gan y bu cynnydd yn nifer yr ymholiadau i’r 
rhanbarth, ni wnaethant symud ymlaen i geisiadau. Yn ychwanegol, gadawodd rhai oedd yn ystyried mabwysiadu y 
broses oherwydd problemau yn gysylltiedig â Covid, er enghraifft bod ar ffyrlo, colli eu swyddi neu golli perthnasau 
agos. Mae Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru (SEWAS) yn parhau i fuddsoddi mewn recriwtio er mwyn 
gwella perfformiad yn y maes hwn, gan arwain at gynnydd mewn gweithgaredd recriwtio. 
 
Lansiwyd Maethu Cymru yng Ngŵyl Haf Cymdeithas Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Gorffennaf 
2021, wedi ei gefnogi gan Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog. Roedd hyn yn gynllun ar y cyd ar draws pob un o’r 22 
awdurdod lleol yng Nghymru yn cydweithio i gynyddu nifer y gofalwyr maeth awdurdod lleol gyda’r bwriad o sicrhau 
y gall pob plentyn sydd angen gofal aros o fewn eu cymunedau lleol mewn lleoliadau maeth da. Bydd hyn yn galluogi 
plant i aros yn eu hysgolion a chael mynediad rhwydd i dreulio amser ansawdd uchel gyda’u teuluoedd. Fel canlyniad 
i ymgyrch Maethu Cymru, gwelodd Blaenau Gwent gynnydd yn nifer yr ymholiadau ar gyfer dod yn ofalwyr maeth. Ar 
ddiwedd 2021/22 roedd gan Flaenau Gwent: 
• 49 o ofalwyr maeth, sy’n gynnydd o 32.4% ar y llynedd; a 
• 23 o ofalwyr sy’n berthynas (aelodau teulu yn gofalu am blant y byddai angen iddynt fel arall fynd i’r system 

gofal), sy’n gynnydd o 57.5% ar y llynedd. 
 
Mae gweithgaredd asesu a chynllunio gofal yn parhau i hyrwyddo athroniaeth llais, dewis a rheoli Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae dulliau gweithredu gyda ffocws ar ddeilliannau a  
chryfderau yn parhau i gael eu modelu ac mae’r Gwasanaeth Cenedlaethol Eiriolaeth Ieuenctid (NYAS) yn parhau yn 
bartner gweithgar wrth sicrhau fod plant a’u teuluoedd yn ymgysylltu mewn ffordd ystyrlon. 
 
Mae Archwilio Cymru yn cynnal adolygiad ar hyn o bryd o drefniadau’r Cyngor ar ddiogelu, gyda ffocws neilltuol ar 
weithgaredd corfforaethol. Mae’r adolygiad yn dal i fynd rhagddo ond mae’r Cyngor wedi gwneud llawer iawn o waith 
yng nghyswllt diogelu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Caiff diogelu ei gydnabod yn gorfforaethol fel bod yn 
gyfrifoldeb pawb.  Mae’r polisi diogelu newydd gael ei ddiweddaru. Fel rhan o hyn, mae’r Cyngor wedi dynodi swyddog 
arweiniol 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 i holl staff y 
Cyngor. Caiff gwirfoddolwyr a chontractwyr gopi o bolisi diogelu a gweithdrefnau corfforaethol y Cyngor. I ddangos ei 
bwysigrwydd strategol, cafodd diogelu ei gynnwys o fewn y model datblygu arweinyddiaeth yn ogystal â bod yn rhan 
allweddol o hyfforddiant cynefino pob swyddog. Hyd yma mae 464/2834 swyddog wedi cwblhau’r cwrs diogelu ar-
lein. 
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Roedd cyfanswm nifer yr oedolion yr 
amheuwyd eu bod mewn risg o gam-driniaeth 
neu esgeulustod a adroddwyd yn ystod 
2021/22 yn 415, o gymharu  394 y flwyddyn 
flaenorol. Roedd 64 o blant ar y gofrestr 
amddiffyn plant ar 31 Mawrth 2022, cynnydd 
o 12 ar y flwyddyn flaenorol. 
 
Mae Gwasanaethau Plant ac Oedolion wedi 
gweld cynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau a 
gafwyd gan y Tîm Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth (IAA). Mae defnyddwyr gwasanaeth 
yn ymarferol yn cael eu cefnogi wrth y ‘drws 
blaen’ gyda’r gwasanaethau priodol yn cael eu 

dynodi i gefnogi eu hanghenion. Fel rhan o hyn, cynhaliwyd adolygiad o alluedd a darparwyd adnoddau ychwanegol 
i’r gwasanaeth i sicrhau ei fod yn cydymffurfio’n llawn gyda rhan 2 Deddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
 

Dangosydd 2020/21 2021/22 
Nifer y cysylltiadau ar gyfer oedolion a gafwyd yn ystod y flwyddyn  4,572 5,302 
Nifer cysylltiadau ar gyfer oedolion a gafwyd yn ystod y flwyddyn lle darparwyd cyngor 
neu gymorth*  

4,255 3,188 

Nifer cysylltiadau ar gyfer plant a gafwyd yn ystod y flwyddyn 4,512 5,781 
Nifer y cysylltiadau ar gyfer plant a gafwyd yn ystod y flwyddyn lle rhoddwyd cyngor 
neu gymorth*  

517 623 

*Mae’r galluedd yn y Tîm IAA yn cynyddu ac mae’r sylfaen tystiolaeth yn cynyddu, gan olygu y caiff mwy o ymholiadau 
eu datrys adeg y cysylltiad heb fod angen cwblhau asesiad. 
 
Aeth gwaith rhagddo i adolygu strwythurau a phrosesau Gwasanaethau Oedolion. Fel rhan o hyn, cafodd model 
allgymorth ar gyfer Gwasanaethau Dydd ei roi ar waith yn ogystal â model newydd ar gyfer Opsiynau Cymunedol. 
Mae’r ddau yn profi’n effeithiol gyda chydleoli aelodau tîm a hefyd ddefnyddwyr gwasanaeth yn cael mwy o lais a 
rheolaeth yn y gwasanaethau a dderbyniant. 
 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, a gyda llacio cyfyngiadau Covid, mae Gwasanaethau Oedolion wedi gweld cynnydd mewn 
pecynnau ailalluogi a ddarperir yn nhermau cael pecynnau gofal maint cywir. Oherwydd dechrau’r adolygiad gofal gan 
un person, bu cynnydd yn y prosiect Gofal Gwell o ran nifer yr atgyfeiriadau a gafwyd dros y flwyddyn. Roedd cyfanswm 
nifer y pecynnau ailalluogi a gwblhawyd yn ystod 2021/22 yn 539, i fyny o 232 yn 2020/21. 
 
Cafodd galluedd Tŷ Augusta ei gynyddu’n ddiogel i gefnogi hyd at bedwar o westeion. Mae’r gwaith yn parhau i 
ddatblygu Podiau Hyrwyddo Annibyniaeth Augusta newydd yn y safle. Fel rhan o’r cynlluniau hyn, caiff y cynnig 
seibiant i oedolion ifanc, fel rhan o gynllunio pontio o Wasanaethau Plant i Wasanaethau Oedolion, ei gynyddu. Mae 
datblygiad mwy o weithgareddau dydd/Tîm Opsiynau Cymunedol wedi mynd rhagddo’n dda, er pwysau parhaus Covid 
19. 
 
Mae Gwasanaethau Oedolion yn parhau i edrych ar opsiynau cyllid er mwyn cynyddu galluedd a chynyddu darpariaeth 
gofal a alluogir gan dechnoleg drwy grŵp TEC Gwent. Mae fflat yn cael ei datblygu mewn cynllun tai gwarchod i 
ddangos yr amrywiaeth o ofal a alluogir gan dechnoleg sydd ar gael i gefnogi pobl i fyw’n annibynnol yn eu cymuned. 
Derbyniwyd cynnydd o £828,402 yn ein dyraniad Grant Cymorth Tai ar gyfer 2021/22. Gellir yn awr ddefnyddio’r arian 
hwn i gomisiynu gwasanaethau, fel a ddangoswyd yn y Cynllun Comisiynu/Cynllun Gwariant, i ateb anghenion cymorth 
dai dinasyddion Blaenau Gwent. 
 
Roedd un o’r heriau mwyaf a gafwyd yn ystod 2021/22 yn ymwneud â diffyg galluedd gweithlu. Mae Gwasanaethau 
Darparydd a Gofal yn y Cartref yn profi pwysau neilltuol. O fewn y gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 
mae pryderon am swyddi gweithwyr gofal cofrestredig rheng flaen yn ogystal â’n gwasanaethau gofal a chymorth a 
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gomisiynir yn fewnol ac yn allanol. Roedd y pwysau mewn Gwasanaethau Plant yn y timoedd bro sydd yng ngofal 
mwyafrif y plant ar y gofrestr amddiffyn plant, plant sy’n derbyn gofal a gwaith llys. Bu’r adran yn ei chyfanrwydd yn 
gweithio’n galed i edrych ar ffyrdd blaengar o reoli’r llwyth gwaith yn y meysydd hyn yn ogystal â datblygu 
strategaethau recriwtio a chadw i drin pwysau gweithlu. Er y pwysau sylweddol hyn, mae’r staff a darparwyr 
gwasanaethau presennol wedi parhau i sicrhau y caiff anghenion plant ac oedolion eu diwallu, caiff risgiau eu rheoli a 
chaiff problemau diogelu eu trin. Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio’n agos gyda Datblygu Sefydliadol i 
sefydlu Cynllun Gweithlu Strategol i gefnogi pryderon am alluedd. Cafodd gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol ei 
ddynodi fel risg hanfodol ac felly cafodd ei gynnwys ar Gofrestr Risg Corfforaethol y Cyngor. 
 
Mae’r gwasanaethau yn ei chael yn anodd darparu pecynnau presennol oherwydd prinder staff a bydd hyn yn parhau 
gyda chyflenwi pecynnau newydd i bobl sy’n dod i’r system. Cafodd Grŵp Cydlynu Strategol Gwent i gynnull fel 
canlyniad i’r pryderon hyn am y gwasanaeth. Cafodd Grŵp Cydlynu Tactegol hefyd ei gynnull gan Grŵp Gwent. Y cylch 
gorchwyl yw dod â chynrychiolwyr ynghyd o bob rhan o’r system i benderfynu ar set o ymyriadau fydd yn helpu (yn y 
tymor byr) i liniaru pwysau a dechrau ar ddarn gwaith mwy manwl i edrych ar holl elfennau’r system ac ail-
ddychmygu/ail-ddylunio sut y gallwn weithio’n fwy effeithlon fel nad yw’r sefyllfa hon yn parhau i aiilgyflwyno yn 
rheolaidd. 
 
Cafodd y dull deilliannau ei ymwreiddio i gyflenwi gwasanaeth gyda’r cwestiwn ‘beth sy’n bwysig’ wrth galon y gwaith. 
Cafodd holl staff Gwasanaethau Cymdeithasol eu hyfforddi i ddefnyddio’r dull gweithredu ac mae proses ddysgu ac 
adolygu barhaus yn mynd rhagddi ar gyfer staff er mwyn cryfhau’r dull gweithredu wrth symud ymlaen. 
 
Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent yn gorff ymgynghorol sy’n cymryd trosolwg a rhoi cyfeiriad i unrhyw 
feysydd o weithio integredig ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r Cyngor yn bartner gweithgar ar y Bwrdd. 
 
Bu’r Bwrdd yn llwyddiannus yn defnyddio £8,313,131 o gyllid trawsnewid yn 2021/22 i gefnogi nifer o brosiectau ar 
draws Gwent, yn cynnwys: 
• Datblygu gwasanaethau ymyriad cynnar ac atal (Rhwydweithiau Llesiant Integredig); 
• Datblygu gwasanaethau sylfaenol a chynradd (Cymunedau Trugarog); 
• Ailddylunio gwasanaethau emosiynol ac iechyd meddwl ar gyfer plant a’r glasoed (model Iceberg); a 
• Datblygu model rhyddhau integredig ‘Gartref Gyntaf’. 
 
Cynaliadwyedd fydd y prif ffocws ym mlwyddyn gyntaf y gweithrediad, gan ddod ag elfennau llwyddiannus ynghyd 
wrth ochr rhaglenni ICF llwyddiannus, i greu fframwaith o wasanaethau o fewn model ‘gofal seiliedig ar le’. Mae pob 
un o’r pedair rhaglen wedi ymwreiddio’n dda ac mae’r adroddiad gwerthuso yn dangos effeithiolrwydd ariannol a 
hefyd y sicrhawyd gwell deilliannau llesiant ar gyfer dinasyddion.  
 
Mae’r Rhaglen Trawsnewid, i gefnogi datblygiad parhaus ‘system ddiwnïad’ o ofal, cymorth a llesiant yng Ngwent, 
mewn ymateb i gynllun hirdymor newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, ‘Cymru Iachach’ 
wedi gweld cynnydd ar draws y pedair rhaglen a ddynodwyd gydag adroddiadau gwerthuso yn dangos y cyflawnwyd 
arbedion hefyd a hefyd well deilliannau llesiant ar gyfer dinasyddion.   

Fel rhan o’r ymateb i bandemig Covid 19, roedd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn allweddol wrth oruchwylio 
ymateb ar y cyd gyda diweddariadau rheolaidd i roi sicrwydd i’r Bwrdd y gallai galluedd ysbytai a chymorth yn y 
gymuned ymdopi gyda phob ton o’r feirws yn lleol ac yn rhanbarthol , sydd yn bendant iawn oherwydd llwyddiant 
cydweithio  gan bob partner ac yn fwy diweddar oherwydd ymestyn brechiad. 
 

Pa dystiolaeth sydd ar gael: 
• ACRF 2021 
• Strategaeth Plant sy’n Derbyn Gofal 
• Polisi Diogelu Corfforaethol 
• Strategaeth Atal ac Ymyriad Cynnar 

• Adroddiadau Arolygiaeth Gofal Cymru 
• Dangosyddion Perfformiad Gwasanaethau Lleol 
• Cynllun Rhianta Corfforaethol 

• Agendâu a Chofnodion: 
o Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol 
o Pwyllgor Gweithrediaeth, a’r 
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o Cyngor 

Camau gweithredu yn y dyfodol a meysydd i’w datblygu  
• Gweithio gyda GSCG a TCG i liniaru pwysau yn y tymor byr a’r hirdymor 
• Gweithio i sefydlu datblygu cynllun gweithlu strategol i gefnogi materion galluedd ar draws y Cyngor 
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Cyngor uchelgeisiol a blaengar yn darparu’r gwasanaethau ansawdd da y gwyddom eu bod 
yn bwysig i’n cymunedau  

 
Pam fod hyn yn bwysig fel maes o ffocws:  
Mae’r Cynllun Corfforaethol yn rhoi ffocws ar gyfer cyflwyno newid parhaus ar gyfer yr 
ardal. Mae hefyd yn rhoi llwyfan ar gyfer trawsnewid Blaenau Gwent i fod yn gyngor mwy 
hyderus a galluog. Yr uchelgais yw sicrhau gwell deilliannau ar gyfer pobl Blaenau Gwent a 
chaiff yr uchelgais honno 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. Mae cynyddu i’r eithaf effaith 
adnoddau i gyflenwi’r deilliannau hyn yn ganolog i’r flaenoriaeth hon yn cynnwys: deall 
costau, rheoli gwariant, cynyddu incwm i’r eithaf ac alinio adnoddau gydag anghenion 
preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr i adeiladu Blaenau Gwent ar gyfer y dyfodol. 
 
Pa mor dda ydyn ni’n wneud a sut y gwyddom hynny:  
Ar 31 Mawrth 2021 roedd gan y Cyngor £28.3M o gronfeydd ariannol wrth gefn y gallai ei ddefnyddio. Mae hyn yn 
gyfwerth â 19.4% o wariant blynyddol y Cyngor, yr wythfed lleiaf o blith 22 pob awdurdod lleol yng Nghymru. Fe 
wnaeth rhaglen ‘pontio’r bwlch’ y Cyngor o adolygiadau busnes strategol barhau drwy gydol y flwyddyn i greu arbedion 
a chydnerthedd ariannol ar gyfer y dyfodol. Fe wnaeth y £2.58m a gyflwynwyd yn y flwyddyn ddiwethaf alluogi’r 
Cyngor i gael cyllideb gytbwys a rhoi hyblygrwydd ar gyfer y penderfyniad i rewi’r Dreth Gyngor ar gyfer 2022/23. Mae 
meithrin cydnerthedd ariannol ar gyfer y dyfodol yn bwysig a roedd cronfeydd wrth gefn y Cyngor ar yr un lefel ag 
oeddent yn 2012 ar dros £10.5M, cynnydd o £2.5M yn y pum mlynedd diwethaf. Croesewir y cynnydd mewn cyllid, 
fodd bynnag nid yw’n gwrthdroi’r gostyngiadau cyllideb sylweddol y 10 mlynedd ddiwethaf sy’n golygu fod yn rhaid i’r 
Cyngor  barhau i fod yn ariannol ddarbodus a gweithio’n galed i ateb gofynion gwasanaeth gan gael cyllideb gytbwys 
ym mlynyddoedd y dyfodol. 
 
Dangosfwrdd rhyngweithiol (Power B1) gwariant all-dro refeniw - 
https://www.data.cymru/dashboards/expenditure?q=ro22 
 
Roedd all-dro darpariaethol datganiad ariannol cyllideb refeniw fel ar 31 Mawrth 2022 fel sy’n dilyn: 

Eitem Amcangyfrif 
Diwygiedig 
2021/2022 

Gwariant 
Darpariaethol i  

31 Mawrth 2022 (ac 
eithrio addasiadau 

cronfeydd wrth gefn) 

Gwariant 
Darpariaethol 
i 31 Mawrth 

2022 

Amrywiad 
Ffafriol / 

(Niweidiol) 

Crynodeb £ £ £ £ 
Strategaeth Gwasanaethau 
Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol 

    

Gwasanaethau Corfforaethol 4,351,420 3,901,949 4,198,043 153,377 
Rheolaeth Ariannol a Strategaeth 13,428,490 11,941,563 11,941,840 1,486,650 
Gwariant cysylltiedig â Covid 19 0   0 
 17,779,910 15,875,512 16,139,883 1,640,027 
Gwasanaethau Cymdeithasol     
Gwasanaethau Plant 14,006,860 12,618,052 12,652,520 1,354,340 
Gwasanaethau Oedolion 26,509,200 23,383,161 23,979,941 2,529,259 
Rheoli Busnes/Ailgodi Corfforaethol 6,135,580 5,890,068 6,117,026 18,554 
 46,651,640 41,891,281 42,749,487 3,902,153 
     
Addysg 59,740,650 59,838,996 59,635,505 105,145 
Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin 4,159,100 4,135,975 4,182,529 (23,429) 
Gwariant cysylltiedig â Covid 19 0 - - 0 
 63,899,750 63,974,971 63,818,034 81,716 

 

 

https://www.data.cymru/dashboards/expenditure?q=ro22
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Eitem Amcangyfrif 
Diwygiedig 
2021/2022 

Gwariant 
Darpariaethol i  

31 Mawrth 2022 (ac 
eithrio addasiadau 

cronfeydd wrth gefn) 

Gwariant 
Darpariaethol 
i 31 Mawrth 

2022 

Amrywiad 
Ffafriol / 

(Niweidiol) 

Crynodeb £ £ £ £ 
Economi 1,574,150 1,491,087 1,518,161 55,989 
Gwariant cysylltiedig â Covid 19 0   0 
 1,574,150 1,491,087 1,518,161 55,989 
Amgylchedd a Seilwaith     
Amgylchedd 17,658,360 17,328,527 17,845,829 (187,469) 
Seilwaith 9,069,580 8,976,650 8,852,941 216,639 
Gwariant cysylltiedig â Covid 19 0 12,302 12,302 (12,302) 
 26,727,940 26,317,479 26,711,072 16,868 
Pwyllgor Cynllunio a’r Pwyllgor 
Trwyddedu 

    

Cynllunio 1,290,730 739,337 701,708 589,022 
Trwyddedu 109,050 94,838 94,838 14,212 
Gwariant cysylltiedig â Covid 19 0   0 
 1,399,780 834,175 796,546 603,234 
     
Arall – Trosglwyddo i gronfeydd wrth 
gefn penodol 

0 (897,428) 2,649,630 (2,649,630) 

     
Cyfanswm Gwariant  158,033,170 149,905,550 154,801,287 3,231,883 

 
Ym mis Mawrth 2021 cymeradwyodd y Cyngor fodel gweithredu a threfniadau gwaith newydd ar gyfer staff ac 
adeiladau. Yn dilyn pandemig Covid 19 a’r cyfnodau clo, gweithiodd staff ac aelodau o bell gan bennaf gan symud i 
drefniadau yn seiliedig ar blatfformau digidol. Cynhaliwyd adolygiad o’r pandemig gan sytlweddoli y gellid cyflwyno 
busnes a gwasanaethau’r Cyngor mewn ffordd wahanol iawn, bod yn fwy cydnaws gydag arferion gwaith modern, 
gostwng costau a’r effaith ar yr amgylchedd. Edrychodd y Cyngor ar fanteisio ar y cyfle hwn a gwneud newidiadau 
sylweddol yn awr ac nid dim ond dychwelyd i weithredu yn yr un modd ag o’r blaen. Dangosodd arolwg o staff yn 2020 
iddynt ymateb yn gadarnhaol i weithio gartref ac y teimlent fod y Cyngor wedi trin y newid yn dda. Mae hyn yn dangos 
cefnogaeth gan staff i barhau i weithio mewn ffordd mwy ystwyth a hyblyg a’r effaith gadarnhaol a gafodd hyn ar 
gynhyrchiant. Nodir hefyd fod y Cyngor wedi gostwng ei gostau yng nghyswllt rhedeg adeiladau a theithio busnes, 
gyda gostyngiad dilynol yn y carbon a gynhyrchir fel canlyniad i weithrediadau’r Cyngor. 
 
Fel rhan o’r model gweithredu newydd cytunodd y Cyngor hefyd i sefydlu Hyb Democrataidd yn Swyddfeydd 
Cyffredinol, Glynebwy; symud allan o’r Ganolfan Ddinesig a’i dymchwel a datblygu Hybiau Cymunedol o lyfrgelloedd 
ar draws y Fwrdeistref. Fel rhan o’r model gweithredu newydd, mae’r Cyngor hefyd wedi sefydlu polisi gweithio 
ystwyth. Roedd hyn yn cynnwys adolygiad o’r trefniadau gweithio a chontract ar gyfer staff a dynodwyd pob swydd fel 
rhai naill ai weithiwr gartref, gweithiwr ystwyth neu weithiwr gwasanaeth/cymunedol. Ymgynghorwyd â’r holl staff fel 
rhan o’r broses gyda lwfansau ar gyfer staff cartref ac ystwyth hyn yn ogystal â chefnogaeth i staff i sicrhau fod 
ganddynt orsafoedd gwaith addas yn eu cartrefi, gan roi ystyriaeth i iechyd, diogelwch a llesiant staff. Mae gweithio 
ystwyth hefyd wedi gostwng ymhellach y defnydd o bapur, mae llai o deithio i’r gwaith ac yn gyffredinol lai o deithio 
busnes. Fel rhan o’u hadolygiad, dynododd Archwilio Cymru na chynhaliwyd unrhyw ymgysylltu ar gau’r Ganolfan 
Ddinesig oherwydd newidiadau ymgysylltu yn ystod pandemig. 
 
Drwy gydol pandemig Covid 19, dangosodd gweithlu’r Cyngor nerth a gwytnwch mawr wrth ddarparu gwasanaethau. 
Mae hyn yn golygu gorfod adleoli swyddogion a gweithio tu allant eu rolau ‘traddodiadol’. Yn ystod y pandemig 
symudodd pethau’n gyflymach gyda gwasanaethau’n gorfod ymateb i sefyllfaoedd annisgwyl gyda chyngor 
cenedlaethol yn cael ei newid yn aml ac ar fyr rybudd. Mae rhai gwasanaethau yn dal yn bendant iawn i weithio i drin 
y pandemig ac maent yn gorfod ymgymryd â rôl ddeuol o weithio mewn ymateb ac adferiad. Mae swyddogion yn 
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dangos hyblygrwydd enfawr wrth ddarparu gwasanaethau a chafodd y dysgu hwn ei ddefnyddio drwy wneud 
newidiadau i brosesau fel eu bod yn gweithredu’n fwy effeithiol yn yr amgylchiadau presennol. 
 
Mae’r Cyngor wedi dynodi nifer o flaenoriaethau ar gyfer adferiad ac adnewyddu fel rhan o’r ymateb i bandemig Covid 
19. Mae pump thema adfer bob un gyda chynllun gweithredu ac mae dulliau monitro yn eu lle: 
• Cymuned (prif thema) 
• Gwasanaethau Cymdeithasol (Plant ac Oedolion) 
• Economi 
• Addysg, a 
• Gweithlu 
 
Bydd y cynlluniau adfer ac adnewyddu yn gweithredu fel dogfennau gwaith, yn amlinellu sut bydd y Cyngor yn parhau 
i gefnogi ysgolion, yr economi, y gymuned, defnyddwyr gwasanaeth a’r gweithlu yn ystod, a thu hwnt, i’r pandemig. 
Fodd bynnag, mae’n debygol iawn y bydd angen parhau i symud rhwng lefelau rhybudd ac felly weithio i ymateb ac 
adferiad yr un pryd. Felly, mae angen ymagwedd effeithlon at barhad gwasanaeth ym mhob lefel. 
 
Yn yr hydref cynhaliodd y Cyngor gynllun peilot Asesiad Effaith ar y Gymuned oedd yn ystyried ystod o ymchwil 
ansoddol a meintiol i ystyried sut y cafodd anghydraddoldebau oedd yn bodoli eisoes eu gwaethygu gan y pandemig 
ar gyfer grwpiau allweddol tebyg i bobl ifanc, teuluoedd gyda phlant ifanc a phobl gydag anableddau dysgu. Dynododd 
y gwaith nifer o effeithiau allweddol tebyg i iechyd meddwl a’r bwlch digidol, a’r bwriad yw adeiladu ar y dull 
gweithredu hwn a chynyddu defnydd dirnadaeth i’r eithaf i lywio gwaith adferiad y dyfodol a sicrhau fod 
penderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth. 
 
Ar gyfer 2021/222 roedd all-dro salwch y Cyngor yn 16.74 y diwrnod ar gyfartaledd fesul gweithiwr cyflogedig llawn-
amser. Mae hyn yn gynnydd o 5.07 diwrnod ar gyfer pob gweithiwr cyflogedig o gymharu â 11.67 diwrnod y flwyddyn 
flaenorol. Os caiff absenoldeb cysylltiedig â Covid ei dynnu o’r 16.74 diwrnod, mae’r all-dro salwch yn gostwng i 14.20 
diwrnod – sy’n dal i fod yn gynnydd o gymharu gyda’r 9.98 diwrnod y llynedd (ac eithrio Covid). 
 
Roedd cyfanswm nifer y cwynion a gafodd y Cyngor yn 2021/22 yn 105. Gwasanaeth Gwastraff gafodd y nifer fwyaf o 
gwynion gyda chyfanswm o 40. Cafodd 96% o gwynion eu datrys yn y cyfnod adrodd (20 diwrnod gwaith) gydag ymateb 
i’r 4% arall ar ôl 20 diwrnod gwaith. Derbyniwyd cyfanswm o 34 neges canmoliaeth ar gyfer blwyddyn ariannol 
2021/22. 
 
Bu dau aelod o staff yn destun proses galluedd yn ystod y cyfnod Ebrill 2021-Mawrth 2022, a chafodd y ddau achos eu 
datrys yn ystod y cyfnod. 
 
Cychwynnwyd chwe gweithdrefn cwyno mewnol rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2022. Cafodd pump o’r rhain eu 
cau erbyn diwedd y flwyddyn, gydag un achos yn mynd rhagddo. Codwyd cwyn ar y cyd yn cynnwys 55 o weithwyr 
cyflogedig, roedd hyn yn parhau ar agor fel ar 31 Mawrth 2022. 
 
Cafodd pedair cwyn yn erbyn Aelodau eu gwneud i’r Ombwdsmon yn 2021/22 ond ni chafodd dim ohonynt eu 
hymchwilio oherwydd nad oedd tystiolaeth o doriad rheolau neu eu bod yn rhy bitw i weithredu arnynt. 
 
Fe wnaeth y Cyngor dderbyn a phrosesu 863 cais Rhyddid Gwybodaeth rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022. 
Ymatebodd y gwasanaeth i 93.9% o fewn y gofyniad o 20 diwrnod gwaith. Mae hyn yn welliant ar y lefel a gyrhaeddwyd 
yn y flwyddyn flaenorol yn cynyddu o 86.59%. 
 
Ni adroddwyd unrhyw ddigwyddiadau chwythu’r chwiban yn yr Awdurdod yn ystod y flwyddyn, fodd  bynnag roedd 
dwy gŵyn chwythu’r chwiban yn parhau o’r flwyddyn flaenorol. 
 
Mae cyfathrebu parhaus yn hanfodol o fewn Blaenau Gwent ac mae’r broses gyfathrebu wedi ei chynllunio ymlaen 
llaw ac yn cael ei monitro drwy gydol y flwyddyn i gynnwys diweddariadau rheolaidd ac ymatebol yn fewnol i’r cyngor 
ac yn allanol. Cafodd swyddogaeth Cyfathrebu y Cyngor ei adolygu’n fewnol a gwnaed nifer o argymhellion er mwyn 
gwella cyfathrebu i staff a chwsmeriaid. Caiff gweithgor gyda chynrychiolwyr o bob rhan o’r Cyngor ei sefydlu er mwyn 
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deall yr ystod o ddulliau cyfathrebu ac anghenion ar draws y Cyngor i sicrhau dull gweithredu cydlynus a gostyngiad 
yn y dyblygu. 
 
Mae’r Cyngor wedi cymryd ymagwedd gyda ffocws a rhagweithiol  at adolygu ac ailddylunio gwasanaethau drwy 
gyflwyno dull dylunio defnyddwyr i sicrhau fod y cwsmer wrth ganol pob cynllunio gwasanaeth; mae hyn wedi 
cynnwys: Cynllunio, Yswiriant, Glanhau Strydoedd, Gwastraff a Dechreuwyr, Gadawyr a Symudwyr gyda Datblygu 
Sefydliadol. Caiff y dull blaengar hwn ei rannu gyda phartneriaid tebyg i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a 
Chymoedd Technoleg. Bydd cadw momentwm yn y maes allweddol hwn yn her gydag angen cefnogaeth ar draws yr 
holl sefydliad. 
 
Mae’r Cyngor wedi gosod isafswm safonau ymddygiad ac mae wedi rhoi canllawiau i helpu cynnal a gwella safonau. 
Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn ddogfen allweddol sy’n nodi sut mae’r Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir 
penderfyniadau a’r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau eu bod yn effeithiol, tryloyw ac atebol i bobl leol. Mae hefyd yn 
cynnwys cod ymddygiad ar gyfer swyddogion ac aelodau. 
 
Mae gan y Cyngor drefniadau cynhwysfawr ar waith ar gyfer Aelodau Etholedig. Fel rhan o hyn, mae Rhaglen Datblygu 
Aelodaeth helaeth yn ei lle, yn gydnaws gyda blaenraglenni gwaith y Pwyllgor a blaenoriaethau’r Cyngor yn ogystal ag 
o’r broses Adolygu Datblygiad Personol sydd yn ei lle ar gyfer aelodau. Bu ffocws neilltuol ar ddatblygu rhaglen 
gynefino aelodau fel rhan o’u rôl yn dilyn etholiadau lleol 2022. Mae amrywiaeth o ddeunyddiau, canllawiau a 
dogfennau hyfforddiant ar gael i aelodau a chaiff hyn ei gynnwys o fewn llyfrgell ar-lein i aelodau. 
 
Cynhelir gwerthusiadau ar ôl pob cyfarfod o’r pwyllgorau craffu i adolygu’r prosesau a ddefnyddiwyd a lle gellid ceisio 
gwelliant pellach. Caiff dysgu hefyd ei wneud yn flynyddol ac ystyrir ymchwil o ardaloedd eraill. Mae’r dysgu hwn wedi 
arwain at adolygiad helaeth a newid y prosesau democrataidd presennol yn cynnwys: cofnodion mwy cryno, recordio 
byw ar gyfarfodydd, agendâu sylweddol fyrrach nad ydynt ond yn cynnwys eitemau allweddol a gostwng maint 
pwyllgorau. Caiff gwerthusiad rheolaidd o’r prosesau hyn ac ystyriaethau ar gyfer newidiadau pellach eu cynnal drwy 
gydol y flwyddyn. 
 
Mae Cynllun Adolygu Datblygu Personol a Fframwaith Cynhwysedd ar waith i Aelodau i sicrhau lefel addas o 
gymhwysedd ac i ddynodi unrhyw anghenion hyfforddiant pellach neu ofynion datblygiad proffesiynol parhaus sydd 
eu hangen ar gyfer y swydd, neu i’w paratoi ar gyfer swyddi yn y dyfodol. Cafodd disgrifiadau swydd ar gyfer aelodau 
eu sefydlu a chânt eu cynnwys yn y Cyfansoddiad. 
 
Fel awdurdod lleol mae’n hanfodol yn ein gwaith ein bod yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol er mwyn 
cyflawni ein hoblygiadau a chyflawni llawer o’n gwaith dydd i ddydd. Daeth y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 
(GDPR) i rym ym mis Mai 2018 gan wneud newidiadau sylweddol i sut mae’r Awdurdod yn trin gwybodaeth bersonol 
a gosododd lawer o oblygiadau ychwanegol ar sefydliadau. Cafodd tîm prosiect ei greu ar y pryd i reoli’r gwaith oedd 
ei angen i sicrhau fod yr Awdurdod yn cydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth newydd. Daeth y tîm i ben, ond parhaodd y 
gwaith i sicrhau bod cydymffurfiaeth yn parhau drwy waith y Fforwm Llywodraethiant Gwybodaeth dan 
gadeiryddiaeth Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth a gyda chefnogaeth Swyddog Diogelu Data a Llywodraethiant yr 
Awdurdod sy’n ròl orfodol o fewn y ddeddfwriaeth. Yn dilyn Brexit caiff deddfwriaeth GDPR ei hadnabod fel GDPR y 
Deyrnas Unedig ac ar hyn o bryd mae’n dal yn union yr un fath â GDPR yr Undeb Ewropeaidd er y caiff rhai newidiadau 
eu cynnig ac maent allan ar gyfer ymgynghoriad ar hyn o bryd. 
 
Pan oedd yn gweithredu GDPR yn 2018 cyflwynodd y Cyngor strwythur Perchennog Ased Gwybodaeth er mwyn 
cydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth a sicrhau fod llinellau cyfrifoldeb clir tuag at asedau gwybodaeth y mae’r Cyngor 
yn berchen arnynt. Mae Cofrestri Asedau Gwybodaeth yn eu lle ar gyfer pob maes o’r Cyngor a chânt eu hadolygu’n 
rheolaidd i sicrhau fod trosolwg corfforaethol ar yr holl systemau gwybodaeth allweddol ac i’w hasesu o ran risg yn 
nhermau cyfrinachedd, cywirdeb ac argaeledd. 
 
Yn ogystal â’r Cofrestri Asedau Gwybodaeth, mae’r Cyngor hefyd wedi cydymffurfio i ddyletswydd ychwanegol dan 
GDPR i greu Cofnod o Weithgareddau Prosesu ar gyfer pob adran. Mae’r ddogfen hon yn rhoi’r gallu i fynd lawr i’r lefel 
angenrheidiol o fanylion dan GDPR i ddynodi pan fo’r Cyngor yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol, pam ei 
fod yn gwneud hyn, beth sy’n rhoi caniatâd cyfreithiol iddo wneud hyn ac yn y blaen. Mae gan y Cyngor hefyd gyfres 
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o bolisïau a gweithdrefnau llywodraethiant a sicrwydd gwybodaeth a gaiff eu hadolygu’n gyson i reoli a sicrhau 
cydymffurfiaeth gyda’i ddyletswyddau statudol. 
 
Caiff pob Asesiad Effaith Diogelu Data eu cymeradwyo gan y Swyddog Diogelu Data a Llywodraethiant i sicrhau fod 
mesurau rheoli effeithlon yn eu lle i liniaru risg toriad diogelu data. Pan adroddir digwyddiad diogelu data, bydd y 
Swyddog Diogelu Data a Llywodraethiant yn ymchwilio’r achos ac yn adolygu’r mesurau rheoli yn y maes gwasanaeth 
perthnasol i sicrhau eu bod yn effeithlon. Mae’r Swyddog Diogelu Data a Llywodraethiant, y Fforwm Llywodraethiant 
Gwybodaeth ac Uwch Swyddog Risg Gwybodaeth y Cyngor yn adolygu trefniadau llywodraethiant gwybodaeth y 
Cyngor i sicrhau eu bod yn addas i’r diben. 
 
Cyhoeddodd Gwasanaethau Archwiliad Mewnol 45 barn archwiliad yn ystod y flwyddyn. 
 

Graddiad Archwiliad Nifer Archwiliadau 
Sicrwydd Llawn 12 
Sicrwydd Rhesymol 13 
Sicrwydd Cyfyngedig 6 
Dim Sicrwydd  1 
Dim graddiad 13 

 
Roedd nifer yr archwiliadau a gynhaliwyd a’r cyfraddau graddiadau am y cyfnod yn debyg i’r tueddiadau cyn y 
pandemig. Ar gyfer 2021/22 nid oedd unrhyw batrymau/tueddiadau i’r deilliannau archwilio oedd yn dangos meysydd 
o gonsyrn neilltuol a dim unrhyw ganfyddiadau unigol oedd yn ddigon sylweddol i achosi consyrn am gywirdeb y 
Datganiad Cyfrifon. Roedd yr archwiliad barn cyffredinol ar ddigonolrwydd yr amgylchedd rheoli mewnol yn parhau i 
adlewyrchu Sicrwydd Rhesymol ar draws y Cyngor. Mae aelodau o’r Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol Ehangach yn 
parhau i dderbyn adolygiadau cyfnodol o ganfyddiadau Archwiliad Mewnol i sicrhau y cymerir y camau gweithredu 
priodol i gynnal a/neu wella mesurau rheoli mewnol. 
 
Pa dystiolaeth sydd ar gael: 
• Adroddiadau Archwilio Mewnol 
• Datganiadau Rheoli 
• Datganiad Cyfrifon 
• Datganiad Llywodraethiant Blynyddol 
• Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP). 
• Cod Llywodraethiant 
• Cynllun Archwilio Mewnol 
• Strategaeth Rheoli Risg a Llawlyfr Rheoli Risg 
• Cofrestri Risg  
• Arolwg Cyllideb – Ionawr 2022 
• Adroddiad gwariant all-dro gan Data Cymru 
• Cofrestr Contractau Canolog 
• Arolwg Staff 
• Strategaeth Fasnachol 
• Strategaeth Cyfathrebu 
• Data a Thystiolaeth Bröydd 
• Data a Thystiolaeth Hybiau Cymunedol 
• Cyfathrebu Allanol 
• Cyfathrebu Mewnol 
• Negeseuon y Rheolwr Gyfarwyddwr 
• Polisi Gweithio Ystwyth 
• Model Gweithredu y Dyfodol 
• Ffigurau Absenoldeb Salwch 
• Strategaeth a Chynllun Gweithredu Gweithlu 

• System Rheoli Dysgwr ThinkI (ar y cam datblygu) 
• Polisïau Datblygu Sefydliadol  
• Adroddiad Blynyddol i’r Comisiwn Cydraddoldeb a 

Hawliau Dynol 
• Adroddiad Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
• Cynllun Gweithredu Blaenau Gwent Cyfeillgar i 

Oed 
• Strategaeth Gweithlu  
• Datganiad Polisi Tâl y Cyngor 
• Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020/2024 
• Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol 2021 
• Polisi Cwynion Corfforaethol 
• Cwynion a Chanmoliaeth 
• Cyfansoddiad 
• Asesiad Perfformiad 2021 
• Gwybodaeth Sicrwydd ac Asesiad Risg gan 

Archwilwyr 
• Adroddiadau Archwilio Cymru 
• Strategaeth Ymgysylltu, Calendr ac Olrhain 
• Adroddiad Cyllid a Pherfformiad 
• Cyllidebu Cyfranogol 
• Papurau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 



34 
 

• Cylch Gorchwyl Clercod Cynghorau Tref a 
Chymuned 

• Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg 20217/22 a’r 
Cynllun Gweithredu 

• Cynllun Gweithredu Amrywiaeth mewn 
Democratiaeth 

• Cyflwyniad Democratiaeth Ddigidol 

• Cynllun Gweithredu Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau  

• Cynlluniau Adferiad 
• Adroddiad Craffu Blynyddol 
• Cynlluniau Busnes (pob Cyfarwyddiaeth) 
• Dangosfwrdd tlodi (Data Cymru) 
• Ffyrdd o Fyw Blaenau Gwent – Segmentu Acorn 

2022 
• Agendâu a Chofnodion 

o Cydbwyllgor Craffu Cyllideb 
o Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio 
o Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol 
o Pwyllgor Gweithrediaeth,a’r 
o Cyngor 

Camau gweithredu a meysydd i’w datblygu ar gyfer y dyfodol 
• Ymwreiddio’r argymhellion drwy’r Gweithgor Cyfathrebu 
• Y Cyngor i ystyried lle mae angen dull dylunio defnyddwyr a sicrhau bod staff ar gael i gefnogi’r broses 
• Dynodi camau gweithredu/mesurau i fynd i’r afael ymhellach â gwahaniaethau tâl rhwng y rhywiau fel rhan o’r 

cynlluniau cydraddoldeb presennol. 
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Cynnydd Cyffredinol ar Nodau Llesiant 2021 
 

Cymru lewyrchus 
 
Pa mor dda ydyn ni’ n gwneud a sut wyddom ni hynny:  
Cyhoeddodd mudiad End Child Poverty ddata newydd ym mis Hydref 2020 gyda chanfyddiadau’n dangos fod y 
cyfraddau uchaf o dlodi plant yng Nghymru yn Sir Benfro ac ym Mlaenau Gwent. Mae Blaenau Gwent yn un o bump 
sir yng Nghymru i weld cynnydd yn y gyfran o blant sy’n byw mewn tlodi ers 2015. Mae effaith tlodi ar blant yn hysbys 
iawn, gyda phlant o deuluoedd incwm isel yn fwy tebygol o brofi iechyd corfforol a meddyliol gwaeth, dim gwneud 
cystal yn yr ysgol a chael llai o gyfleoedd yn y dyfodol. Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn dangos 
amddifadedd fel cyfran o breswylwyr ym mhob Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA). Wyth ystyriaeth allweddol 
y Mynegai yw: incwm, cyflogaeth, iechyd, addysg, sgiliau a hyfforddiant, mynediad daearyddol i wasanaethau, tai, 
amgylchedd ffisegol a diogelwch cymunedol. Blaenau Gwent sydd â’r canran uchaf o LSOA yn yr ardaloedd mwyaf 
amddifadus ledled Cymru ar 10%, ar gyfer incwm (19.1%), addysg (27.7%) a diogelwch cymunedol (23.4%).  
https://www.data.cymru/dashboards/viewofpoverty 
 
Mae’r sector tai preifat ym Mlaenau Gwent yn cynyddu a gwelodd gynnydd sylweddol dros y 12 mis nesaf. Gwelodd y 
Cyngor gynnydd sylweddol mewn Grantiau Tai Cymdeithasol ond mae’n ei chael yn anodd gwario’r swm llawn ar 
ddatblygiadau tai gweithredol oherwydd y ffaith bod y tir sydd ar gael ar gyfer adeiladu tai yn gyfyngedig. 
 
Cafodd Rheilffordd Cwm Ebwy, cangen o brif reilffordd y Great Western, effaith sylweddol ar adfywio ym Mlaenau 
Gwent, gan gynyddu cysylltedd a hygyrchedd ers ei hail-agor i deithwyr fwy na degawd yn ôl. Dangoswyd llwyddiant 
Rheilffordd Cwm Ebwy gyda nifer teithwyr yn llawer uwch na’r amcangyfrifon dechreuol a bydd yr estyniad newydd 
arfaethedig i Abertyleri, yn cynnwys cyfleusterau parcio a theithio ar gyfer 100 o gerbydau, yn cynyddu hygyrchedd a 
chysylltedd ymhellach i ardal Abertyleri. Caiff llwyddiant Rheilffordd Cwm Ebwy ei gefnogi gyda thystiolaeth gan 
gyflogwyr lleol a newidiodd batrymau shifft ar gyfer gweithwyr yn teithio ar y trên ac sydd wedi agor opsiynau newydd 
ar gyfer preswylwyr lleol o ran cyfleoedd cyflogaeth a mynediad i wasanaethau a chyfleusterau, o fewn Blaenau Gwent 
a hefyd yr ardal o amgylch. Bydd yr estyniad i Abertyleri yn cynyddu’r buddion hynny ymhellach ac mae ganddo’r 
potensial i gynyddu’r nifer o bobl sy’n ymweld â chanol y dref a chreu twf manwerthu. 
 

Cymru gydnerth 
 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo datblygu ffatri wydr Ciner ar y safle ddiwydiannol yn Rasa. Mae hyn yn sefyllfa 
gadarnhaol i Flaenau Gwent a gobeithir y bydd y ffatri yn creu 650 o swyddi ac yn darparu buddion economaidd i 
genedlaethau’r dyfodol. Y bwriad yw i’r safle weithredu fel catalydd i ddarparu mwy o arloesedd a buddsoddiad i’r 
ardal. 
 
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi cyllid fel rhan o’r Cynllun Ffyniant Gyffredin. Mae Blaenau Gwent 
yn gweithio’n rhanbarthol ac yn lleol i sicrhau y gall yr ardal gael mynediad i gymaint o arian ag sydd modd er mwyn 
darparu cyllid ar gyfer yr ardaloedd sydd angen mwyaf o gefnogaeth. Mae peth o’r gwaith hyd yma yn cynnwys 
gweithio gyda Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r cymoedd gogleddol i gefnogi prosiectau trafnidiaeth 
ar lefel ranbarthol. 
 
Defnyddiwyd tua £2M i ddarparu cyfleusterau TGCh ar draws pob ysgol ym Mlaenau Gwent fel rhan o gynllun 
technoleg Hwb.  Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn anelu i ddarparu seilwaith, gwasanaethau ac adnoddau addas i 
gefnogi anghenion ysgolion wrth gael mynediad i a defnyddio gwasanaethau digidol. Mae’n nod gan y dull hwn i alluogi 
ysgolion a gynhelir yng Nghymru i fanteisio’n gyson ar fuddion trawsnewidiol y gall technoleg ddigidol eu cael ar 
addysg. Mae’r cynllun yn darparu ystod o wasanaethau digidol i ysbrydoli athrawon a dysgwyr i ymwreiddio arferion 
digidol mewn modd cyson, tra’n datblygu diwylliant, cymwyseddau, sgiliau a gwybodaeth digidol. 
 
Mae Cyngor Blaenau Gwent yn gweithio gyda Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r naw awdurdod lleol 
arall yn y rhanbarth i gynnig cyfleoedd i fusnesau a graddedigion newydd. Nod cynllun graddedigion Venture yw gwella 
cynhyrchiant, arloesedd a thwf economaidd drwy gysylltu graddedigion talentog gyda busnesu uchelgeisiol yn y 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.data.cymru%2Fdashboards%2Fviewofpoverty&data=05%7C01%7CGemma.Wasley%40blaenau-gwent.gov.uk%7C1c2eff90948d4ef8a86108da536a21ff%7C2c4d0079c52c4bb3b3cad8eaf1b6b7d5%7C0%7C0%7C637914012535462791%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=76EMFSs%2FpW46PmRr2l34ZNvmst8ofPJZs7sLWG0wfwU%3D&reserved=0
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Brifddinas-Ranbarth. Mae’r cynllun hwn yn cynnig ystod o wasanaethau am ddim i fusnesau i oresgyn rhwystrau 
recriwtio, a chaiff graddedigion ar y cynllun gymryd rhan mewn cynllun cydlynus a chwblhau cymhwyster ILM a gaiff 
ei gyllido’n llawn ac a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: 
https://www.venturewales.org 
 

Cymru sy’n fwy cyfartal 
 
Sut fyddwn ni’n gwybod pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny: 
Mae’r Cyngor yn ymroddedig i ddatblygu Deddf Cydraddoldeb 2010 a chaiff hyn ei ddangos gan Gynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2020/24 Blaenau Gwent. Datblygwyd y cynllun yn defnyddio ymchwil a chysylltu gyda phobl gyda gwahanol 
nodweddion gwarchodedig 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 neilltuol y rhai gyda nodweddion gwarchodedig, i gyflawni eu huchelgais 

dysgu; 
• Byddwn yn hyrwyddo a chefnogi cymunedau diogel, cyfeillgar a chydlynol; 
• Byddwn yn sicrhau fod ymgyfraniad ystyrlon gyda phobl sydd â nodweddion gwarchodedig a rhanddeiliaid 

allweddol sy’n cynrychioli eu buddiannau; a 
• Byddwn yn ymdrechu i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a achosir gan dlodi ar gyfer pobl sydd â nodweddion 

gwarchodedig. 
Mae’r cynllun a’r dogfennau cefnogi ar gael yn  
http://cc-mgov-01/ieListDocuments.aspx?CId=1134&MId=2172&Ver=4&LLL=0  
 
Mae’r Cynllun Cydraddoldeb yn anelu i roi tegwch a chydraddoldeb wrth galon popeth a wnaiff y Cyngor ac mae hyn 
yn ganolog i gynyddu deilliannau llesiant ar gyfer preswylwyr, cymunedau lleol, staff ac ymwelwyr, yn awr ac yn y 
dyfodol. Fel darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, cydnabyddir fod rôl allweddol i’w chwarae wrth wneud gwahaniaeth 
go iawn i fywydau pobl. Felly, bydd y Cyngor yn parhau i ymdrechu i fod yn sefydliad ‘teg a chyfartal’ fel yr amlinellir 
yng Nghynllun Corfforaethol 2018-22. Bydd monitro’r cynllun drwy’r trefniadau cynllunio busnes corfforaethol yn gam 
pwysig i sicrhau y caiff cydraddoldeb ei brif-ffrydio a’i sefydlu ar draws arferion gwaith a darpariaeth gwasanaeth a 
bod yr amcanion yn parhau’n addas i’r diben. 
 
Roedd ymgyfraniad pobl gyda gwahanol nodweddion gwarchodedig yn sylfaenol i ddatblygiad y Cynllun Cydraddoldeb  
Strategol. Roedd y cynllun ymgyfraniad, a gafodd ei lywio gan Egwyddorion Cenedlaethol Cyfranogiad y Cyhoedd yng 
Nghymru a Safonau Cenedlaethol Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, yn cynnwys dau gam ac aethant tu hwnt i’r cyfnod 
ymgynghori statudol o bedair wythnos: 

• Cam 1: ‘Siaradwch gyda ni am Degwch a Chydraddoldeb’ (Gorffennaf – Medi 2019) (120 o gyfranogwyr); a 
• Cam 2: ‘Dywedwch wrthym beth yw eich barn am gydraddoldeb’ (Rhagfyr – Ionawr 2020) (96 ymateb ffurfiol 

i’r arolwg) 
 

Yn ystod pob cam cynhaliwyd hyrwyddo rhagweithiol ac anogaeth gyda phobl gyda nodweddion gwarchodedig i 
gymryd rhan mewn ffordd oedd yn ystyrlon iddynt i helpu siapio amcanion y Cyngor ar gydraddoldeb. Cafodd yr 
agwedd hon ei chefnogi’n bennaf drwy weithio gyda sefydliadau ac asiantaethau allweddol ym maes cydraddoldeb 
sy’n rhan o’r rhwydweithiau cydraddoldeb presennol. Arweiniodd hyn wedyn at gyflenwi nifer o sesiynau ymgysylltu 
pwrpasol, y tu allan i drefniadau ymgynghori traddodiadol, ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu, pobl gyda namau 
corfforol ac anghenion cymhleth, a hefyd yn cynnwys gwaith gyda’r Fforwm 50+, y Fforwm Ieuenctid a’r Uwch Gyngor 
Plant. Cafodd ymatebion ffurfiol i‘r ymgynghoriad, a gafwyd gan sefydliadau allweddol sy’n eirioli ar ran grwpiau a 
dangynrychiolir, hefyd eu hystyried fel rhan o’r broses ddylunio. Daeth y cynllun ymgyfraniad i ben gyda digwyddiad 
dathlu llwyddiannus ym mis Ionawr 2021 a ddaeth â phobl gyda gwahanol nodweddion ynghyd i drafod yr hyn sy’n 
wirioneddol bwysig iddynt a gellir gwneud gwahaniaeth drwy iawn drwy gyflenwi Cynllun Cydraddoldeb y Cyngor. 
 
Yn dilyn cwblhau pro fforma a ddatblygwyd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, mae’r Comisiynydd wedi ymateb i’r 
Cyngor ei bod yn falch darllen am lwyddiant yr hybiau cymunedol ar draws y fwrdeistref wrth alluogi mynediad i 

https://www.venturewales.org/
http://cc-mgov-01/ieListDocuments.aspx?CId=1134&MId=2172&Ver=4&LLL=0
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wybodaeth ac wrth ddarparu cymorth digidol ar gyfer y bobl hŷn hynny sydd eisiau mynd ar-lein. Dangosodd yr 
wybodaeth gan y Cyngor ymrwymiad i sicrhau y gall pobl hŷn gael mynediad i wybodaeth a gwasanaethau mewn byd 
cynyddol ddigidol. Roedd yr ymateb hefyd yn gwneud ymrwymiad i barhau i ddatblygu’r gwaith o amgylch mynediad 
i wybodaeth a chymorth digidol y cyfeirir ato yng Nghynllun Gweithredu Blaenau Gwent Cyfeillgar i Oed sy’n ymrwymo 
i ddod hyd yn oed fwy cyfeillgar i oed wrth i ni gael adferiad o bandemig Covid a sefydlu cymunedau cyfeillgar i oed ar 
draws y fwrdeistref. 
 
Mae’r Cyngor wedi cefnogi nifer o ymgyrchoedd cenedlaethol ar gydraddoldeb, tebyg i baratoi ar gyfer ‘Cyngor Balch’ 
a chyfraniadau i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru tebyg i’r Cynllun Gweithredu LGBTQ+. 
 
Cyflwynir a chyhoeddir yr wybodaeth ar y Bwlch Tâl Rhywedd, sydd ei angen dan ofynion statudol  Rheoliadau 2017 
(Gwybodaeth ar y Bwlch Tâl Rhwng y Rhywiau 2017) Deddf Cydraddoldeb 2010 drwy Ddatganiad Polisi Tâl 2020/2021 
y Cyngor. O gymharu gyda’r bwlch tâl rhwng y rhywiau ar draws y Deyrnas Unedig (17%, 2019), mae’r Cyngor yn 
hyderus y caiff dynion a menywod eu talu’n gyfartal am wneud swyddi cyfwerth ar draws y Cyngor. Mae data’n dangos 
mai menywod yw’r rhan fwyaf o’r gweithlu gyda menywod mewn canran uchel o swyddi ar draws pob un o’r pedwar 
chwartil cyflog. Hefyd, mae’r bwlch cyflog ym Mlaenau Gwent yn sylweddol is na’r cyfartaledd cenedlaethol ac mae 
wedi gwella ymhellach, gan ostwng o 2.94% ar y cymedrig isaf i  gymedrig o 2.78%. Wrth geisio mynd i’r afael â thâl y 
rhywiau mae cyfres o bolisïau yn eu lle sy’n hyrwyddo cydraddoldeb ledled y gweithlu ac mae’r data ar gyfer y flwyddyn 
hefyd yn cael ei adolygu. Fel canlyniad i’r gwaith hwn caiff camau gweithredu/mesurau sydd eu hangen i fynd i’r afael 
ymhellach â gwahaniaethau tâl rhwng y rhywiau ei gynnwys yn y cynlluniau Cydraddoldeb presennol. 
 
Gall darparu cyfleoedd i ddod yn Gyngor mwy amrywiol arwain at well ymgysylltu gydag unigolion a chymunedau, yn 
ei dro yn arwain at lefelau uwch o hyder, ymddiriedaeth a gwell penderfyniadau sydd wedi eu llywio gan ystod 
ehangach o safbwyntiau a phrofiadau bywyd. Ar 29 Gorffennaf 2021, llofnododd y Cyngor i ddod yn ‘gyngor amrywiol’. 
Mae nifer o ddisgwyliadau ar gynghorau fel rhan o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 i gefnogi 
amrywiaeth yn y broses ddemocrataidd a hefyd i bleidiau gwleidyddol gefnogi’r broses o ddod yn gynghorydd a 
chefnogaeth unwaith y cawsant eu hethol. Fel rhan o hyn, cafodd Cynllun Gweithredu Cyngor Amrywiol ei 
gymeradwyo gan y Cyngor ac mae wrthi’n cael ei weithredu. Mae’r cynllun gweithredu’n nodi’r gweithgaredd y 
bwriedir ei gynnal cyn etholiadau lleol 2022 a’r gwaith i fynd rhagddo yn y tymor hirach. I gefnogi datblygu’r cynllun 
gweithredu ac uchelgeisiau wrth symud ymlaen, bu’r Cyngor yn llwyddiannus wrth dderbyn cyllid democratiaeth 
ddigidol gan Lywodraeth Cymru. Defnyddiwyd yr arian hwn i gomisiynu cwmni allanol, Perago, i gefnogi’r Cyngor wrth 
ddynodi’r rhwystrau i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd. Targedwyd y gwaith hwn at rai 16-18 oed ond cododd 
hefyd gwr y llen ar y rhwystrau a’r datrysiadau posibl i Blaenau Gwent i gyd wrth symud ymlaen. 
 

Cymru o gymunedau cydlynus 
 

Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a y gwyddom hynny:  
Mae hyrwyddo a chefnogi cymunedau diogel, cyfeillgar a chydlynus yn brif amcan yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 
Gan weithio mewn partneriaeth gyda Rhaglen Cydlyniaeth Gymunedol Gorllewin Gwent a’r Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol lleol, mae’r Cyngor yn parhau i gyflenwi ystod o brosiectau a chynlluniau sy’n hyrwyddo codi 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth, annog a dathlu amrywiaeth a dod â phobl a chymunedau lleol ynghyd i gryfhau ysbryd 
a chydnerthedd y gymuned. 
 
Bu’r Cyngor yn llwyddiannus wrth godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth nifer fawr o ymgyrchoedd cenedlaethol ar 
gydraddoldeb a chydlyniaeth drwy’r cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â chyflawni ar gynlluniau penodol gyda staff, 
cymunedau a rhanddeiliaid (er enghraifft y Fforwm Ieuenctid, y Panel Dinasyddion ac yn y blaen). Mae enghreifftiau 
o’r ymgyrchoedd a gefnogwyd yn cynnwys Diwrnod Cofio’r Holocost, Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, Mis Hanes 
LGBTQ, Pride, Diwrnod Rhuban Gwyn (ymgyrch i ddiweddu trais domestig), Mis Hanes Du a Diwrnod Rhyngwladol 
Plant. 
 
Ers 2016 mae Cyngor Blaenau Gwent wedi cefnogi Rhaglen Cynllun Adsefydlu y Deyrnas Unedig, gan weithio mewn 
partneriaeth gydag ystod eang o gyrff cyhoeddus, trydydd sector a sector preifat, i gyflenwi pecyn holistig o gymorth. 
Arweiniodd y gwaith dechreuol hwn at gynorthwyo pedwar teulu (20 unigolyn) oedd wedi ffoi o Syria. Penderfynwyd 
ym mis Mai 2021 i barhau’r gefnogaeth drwy gymryd rhan yn Rhaglen Adsefydlu Afghan a Chynllun Gwasgaru 
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Ffoaduriaid yn Ehangach fel cynllun peilot, gan gynnig dwy annedd arall ar gyfer llety. Mae cymryd rhan yn y Cynllun 
Gwasgaru Ehangach yn arddangos ymrwymiad y Cyngor i gefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i ddod yn ‘Genedl 
Nodded’. Mae’r Cyngor hefyd yn cefnogi dau gynllun gan y Llywodraeth i helpu’r rhai sy’n ffoi rhag y rhyfel yn Wcráin. 
Mae’r Cyngor yn parhau i gefnogi cynllun ‘Cartrefi i Wcrain’ a daeth 15 o bobl i’r fwrdeistref hyd yma. Rhoddir 
cefnogaeth yn ogystal â help i integreiddio gyda’r gymuned. Mae’n debyg y bydd llawer mwy o bobl yn cyrraedd drwy 
lwybr fisa Llywodraeth Cymru. Gwnaed gwaith i sefydlu Canolfan Groeso yng Nglynebwy oedd ar agor o 11 Gorffennaf 
ymlaen. Mae gwaith pellach yn mynd rhagddo i ddynodi lleoliadau pellach posibl ar gyfer Canolfannau Croeso. 
Welcomecentre@blaenau-gwent.gov.uk  
 
Yn seiliedig ar ganfyddiadau’r Asesiad o’r Effaith ar y Gymuned a gynhaliodd y Cyngor, gwnaed gwaith gydag ystod o 
grwpiau cymunedol lleol i hyrwyddo cynhwysiant, yn ogystal ag i godi ymwybyddiaeth o ba gymorth a chyfleoedd cyllid 
pellach sydd ar gael i adfer o Covid 19. Er enghraifft, drwy weithio gyda partneriaid yn y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus, rhoddwyd cymorth i gyflenwi rhaglen cyllideb gyfranogol Dewis y Gymuned, Llais y Gymuned. Arweiniodd 
hyn at ddyfarnu £252,393 o gyllid i 40 i grŵp cymunedol sy’n cyflenwi prosiectau cymunedol. Mae gwaith hefyd yn 
parhau gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, GAVO ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynyddu cyllid i fynd i’r afael 
ag effeithiau unigrwydd ac arwahanrwydd. Lansiwyd y Gronfa Unigrwydd ac Arwahanrwydd ym mis Rhagfyr 2021, gan 
alluogi grwpiau cymunedol lleol i ailgynnull yn dilyn y pandemig a chefnogi’r gymuned yn ehangach. 
 
Cafodd gwasanaethau diogelwch cartrefi a thân eu rhoi i rai sydd wedi dioddef troseddu, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a thrais domestig yn yr ardal. Darparwyd cynlluniau hefyd i ddiogelu, cefnogi a grymuso’r rhai sy’n 
fregus i ecsbloetiad, eithafiaeth dreisgar neu derfysgaeth, yn ogystal â masnachu pobl a chaswasiaeth fodern. 
 
Cynhaliodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent adolygiad cynhwysfawr o ddiogelwch cymunedol ar draws y 
rhanbarth. Mae’r gwaith hwn wedi cynnwys: 
• Yr angen am adolygiad llywodraethiant cynhwysfawr o ddiogelwch cymunedol a thrais yn erbyn menywod, 

camdriniaeth domestig a thrais rhywiol yng Ngwent; 
• Cadarnhau Bwrdd Diogelwch Cymunedol Gwent (Gwent Ddiogelach) fel y fforwm presennol i fynd â’r gwaith hwn 

yn ei flaen; ac 
• Enwebu eiriolydd strategol i arwain wrth ddatblygu papur cwmpasu i ddod yn ôl i’r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn y dyfodol. 
 
Sefydlwyd grŵp Gwent Ddiogelach er mwyn gweithio gyda phartneriaid allweddol ym maes diogelwch cymunedol a 
rhoi cyfeiriad strategol a dull gweithredu strwythuredig ar draws y pump awdurdod lleol yng Ngwent. Mae Gwent 
Ddiogelach yn cynnwys cynrychiolwyr awdurdodau lleol, y bwrdd iechyd lleol, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, 
y sector gwirfoddol, gwasanaethau troseddu ieuenctid a’r gwasanaethau prawf ac adsefydlu. Mae’r grŵp yn anelu i 
ddatblygu dull gweithredu ymgysylltu â’r gymuned i wella gweithio partneriaeth gyda golwg ar sicrhau gwell 
deilliannau wrth fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, atal aildroseddu a chefnogi dioddefwyr. Bydd Gwent 
Ddiogelach yn cwrdd bob chwarter ac yn galluogi rhannu gwybodaeth i hwyluso mwy o weithio partneriaeth, 
dylanwadu ar gyfleoedd cyllido presennol i gefnogi blaenoriaethau cynllun Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, mapio 
gwasanaethau diogelwch cymunedol presennol i ddynodi lle mae dyblygu a bylchau mewn darpariaeth gwasanaeth, a 
rhoi gwybodaeth i gefnogi comisiynu gwasanaethau diogelwch cymunedol. 
 
Mae Tîm Cydlyniaeth Gymunedol Gwent wedi cydweithio gyda Rygbi’r Dreigiau i gynnwys y gymuned a lledaenu neges 
ymgyrch genedlaethol #HatehurtsWales. Ynghyd â’i gyd awdurdodau lleol ar draws Gwent, mae Cyngor Blaenau 
Gwent wedi gweithio gydag ysgolion i herio hiliaeth a throseddau casineb, a hefyd i hyrwyddo cynhwysiant a dathlu 
amrywiaeth y rhanbarth. Y llynedd cymerodd ysgolion ran wrth gynhyrchu cystadleuaeth posteri gwrth-hiliaeth a 
drefnwyd gan Race Equality First. Gwnaeth ysgolion ar draws y rhanbarth gelfwaith grymus yn dangos negeseuon yn 
hyrwyddo cydraddoldeb ac yn dangos nad oes gan gasineb unrhyw le mewn rygbi nac yn y gymuned.   
 

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny: 
Mae nodau Strategaeth y Gymraeg Blaenau Gwent yn gysylltiedig â gweledigaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau miliwn 
o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Er mwyn cyrraedd targed o gynnydd o 44% yn nifer y siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050, byddai angen i Blaenau Gwent sicrhau 2,324 arall o siaradwyr Cymraeg yn uwch na Chyfrifiad 
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2011 lle mae llinell sylfaen ddata Blaenau Gwent yn 5,284 (ni chafodd data ar y Gymraeg o Gyfrifiad 2021 ei gyhoeddi 
hyd yma). Felly, mae hyn yn cynrychioli cynnydd blynyddol cyfartalog o 70 o siaradwyr Cymraeg ychwanegol. h.y. 3% 
o’r ffigur targed o 2,324 ychwanegol ym Mlaenau Gwent am y 33 mlynedd nesaf. 
 
Mae Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg 2021/22 y Cyngor yn weithredol ac mae wedi dynodi’r tair amcan ddilynol: 
• Hyrwyddo ac annog defnydd y Gymraeg o fewn teuluoedd a’r gymuned 
• Cynyddu darpariaeth addysg Gymraeg a gweithgareddau anffurfiol yn y Gymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a 

chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith, a 
• Chynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. 
 
Deilliannau’r Strategaeth yw: 
• Mwy o bobl yn ymgysylltu gyda’r Gymraeg 
• Mwy o bobl yn dod yn rhugl yn y Gymraeg 
• Mwy o staff y Cyngor yn medru defnyddio trefniadau monitro’r Gymraeg 
• Cynllun Gweithredu Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg yn ei le 
• Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Blaenau Gwent yn ei le, a 
• Chynnal Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg. 

 
Y mae ar hyn o bryd ymchwiliad yn mynd rhagddo gyda Chomisiynydd y Gymraeg yn gysylltiedig gyda thoriad posibl 
wrth ddarparu gwasanaethau Cymraeg o’r Ganolfan Cyswllt. Nodwyd nad oedd unrhyw asiant yn y Ganolfan Cyswllt 
oedd yn trin galwadau gan y cyhoedd yn rhugl yn y Gymraeg. Mae gan y Cyngor 12 o staff sy’n gwirfoddoli cynorthwyo’r 
Cyngor wrth ddarparu gwasanaeth Cymraeg fel rhan o’i restr gorfforaethol siaradwyr Cymraeg. Mae’r Cyngor yn 
gweithio i ymateb i’r ymchwiliad yn llawn. 
 
Bu ymgysylltu helaeth ar ddatblygu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Blaenau Gwent. Bu cynnydd cryf hyd 
yma gyda datblygiad yr ysgol Gymraeg. Mae gwaith yn mynd rhagddo i greu ysgol gynradd Gymraeg newydd gyda 210 
lle a chyfleuster gofal plant cysylltiedig yng nghwm Tredegar/Sirhywi. 
 

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Cafodd Cynllun Datgarboneiddio Blaenau Gwent ei fabwysiadu ym mis Medi 2020 ar yr un pryd ag y gwnaethom 
ddatgan agyfwng hinsawdd. Mae’r cynllun yn trafod ein hallyriadau gyda’r nod o wneud ein cyfraniad llawn i uchelgais 
y sector cyhoeddus net sero yng Nghymru erbyn 2030. 

I roi golwg gywir o’r newidiadau blwyddyn i flwyddyn yn ein ôl-troed carbon, mae angen i ni eithrio nwyddau a 
gwasanaethau a brynwyd, nad ydynt yn addas ar gyfer monitro perfformiad a secwestriad lle mae’r ffigurau yn seiliedig 
ar yr un data ar gyfer pob blwyddyn. Caiff yr allyriadau carbon hyn a fesurwyd yn fwy uniongyrchol eu dangos yn y tabl 
isod: 

Allyriadau Carbon Blaenau Gwent tunelli metrig CO2e/blwyddyn 

 2019/20 2020/21 2021/22 
Allyriadau Carbon Uniongyrchol 14,597 11,274 13,087 

Yn dilyn gostyngiad sylweddol o 23% yn yr allyriadau hyn y llynedd, a ddylanwadwyd gan Covid, mae’r ffigurau yn 
dangos cynnydd eleni. Fodd bynnag, mae bron yr holl gynnydd hwn oherwydd newidiadau yn y fethodoleg a 
ddefnyddir i gyfrif yr allyriadau o staff yn teithio i’r gwaith a chludo gwastraff ymlaen o’r flwyddyn ddiwethaf. Nid yw’r 
pellter sylfaenol a deithiwyd na’r cerbydau a ddefnyddiwyd wedi newid wrth gludo’r gwastraff i ben ei daith. Er mai 
dim ond ychydig yn is na’r flwyddyn llinell sylfaen yw’r ffigur carbon ar gyfer cymudo staff eleni, bu gostyngiad 
sylweddol o tua 23% yng nghyfanswm y milltiroedd a deithiwyd oherwydd trefniadau newydd ar weithio gartref a 
gweithio ystwyth. Yn gyffredinol dengys y ffigurau y cadwyd mwyafrif helaeth y gostyngiadau oherwydd Covid y 
llynedd, gyda chynnydd mewn rhai meysydd wedi’i gydbwyso gan ostyngiadau parhaus mewn eraill. 

Er ein bod eisoes yn gweithredu mewn nifer o feysydd cyn cyhoeddi argyfwng hinsawdd, nid oedd gennym ddarlun 
clir o gyfanswm effaith ein gweithgareddau na’n sefyllfa drwyddi draw yng nghyswllt Sero Net. Fe wnaethom 
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benderfynu ffocysu ar ddeall allyriadau y Cyngor fel sefydliad yn gyntaf, ar y sail fod gennym fwy o reolaeth dros yr 
allyriadau hyn ac mai datblygu cynllun cryf i ostwng ein heffaith ein hunain fyddai’r ffordd orau i ddangos 
arweinyddiaeth gyhoeddus. 

Ffurfiwyd ein Bwrdd Datgarboneiddio ym mis Mawrth 2021, i ddechrau dan gadeiryddiaeth ein Rheolwr Gyfarwyddwr 
ac erbyn hyn gan ein Prif Weithredwr Interim. Mae uwch swyddogion o bob rhan o’r sefydliad ac o Ymddiriedolaeth 
Hamdden Aneurin, sy’n darparu gwasanaethau ar ein rhan, yn eistedd ar y bwrdd. Y llynedd fe wnaeth y Bwrdd 
oruchwylio cwblhau asesiadau parodrwydd ar gyfer pob pontio. Fel canlyniad, teimlwn fod gennym bellach 
ddealltwriaeth dda o ble’r ydym arni a’r hyn sydd angen i ni wneud i gyrraedd Sero Net erbyn 2030. 

Blaenau Gwent a sefydlodd y Cynulliad Hinsawdd cyntaf yng Nghymru, a gynhaliwyd ar-lein ym mis Mawrth 2021. 
Clywodd 44 o breswylwyr Blaenau Gwent o wahanol ardaloedd gan dros 20 o siaradwyr arbenigol a thrafod cwestiwn 
‘beth ddylem ni wneud ym Mlaenau Gwent i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd mewn ffordd deg sy’n gwella safonau 
byw i bawb?’ Lluniodd y Cynulliad bump argymhelliad swyddogol, a luniwyd gan y rai a gymerodd ran yn y Cynulliad, 
a gafodd gefnogaeth gan 80%. Bydd yr argymhellion yn helpu i lywio datblygiad y Cynllun i drin allyriadau tiriogaethol 
ym Blaenau Gwent. Mae parhau ymgysylltu â’r cyhoedd ar hyn yn flaenoriaeth i’r Cyngor a hefyd y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda phartneriaid ar lefel Blaenau Gwent, drwy’r Grŵp Partneriaeth Llesiant a 
ffurfiwyd yn ddiweddar, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent a Climate Ready Gwent er mwyn cydweithio i fynd 
i’r afael â newid hinsawdd. Mae prosiectau rhanbarthol wedi cynnwys: 
• Prosiect mannau gwefru cerbydau trydan lle gosodwyd 62 o unedau gwefru deuol sydyn 22kw ar gyfer cerbydau 

trydan ledled Gwent; 
• Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent, lle mae partneriaid Gwent wedi sicrhau cyllid ar gyfer rhaglen tair blynedd o 

waith i gefnogi creu a rheoli coetiroedd, llwybrau seiclo mannau gwyrdd a gwella cynefinoedd hanfodol. 
Dangoswyd fod cynnwys cymunedau wrth reoli eu parciau lleol a’u coetiroedd yn gwella cydlyniaeth gymunedol 
ac yn gostwng ymddygiad gwrthgymdeithasol; a 

• Chyfrannu at ddatblygu Strategaeth Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 
 
Derbyniodd y Cyngor £146k o Grant Gwent Fwyaf Gydnerth i gefnogi prosiectau bioamrywiaeth ar draws y fwrdeistref. 
Bydd cyfrannu at gynnal a gwella bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau yn helpu i liniaru ac addasu i newid 
hinsawdd a rhoi cyfleoedd cadarnhaol i gynnal ac adeiladu iechyd a llesiant meddwl a chorfforol. 
 
Camau gweithredu a meysydd datblygu ar gyfer y dyfodol: 
• 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. 

• Cynllun Llesiant Gwent 2023 i 2028 i gael ei lywio gan y data a datblygu camau gweithredu priodol ar gyfer 
gweithredu i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd 

• Dynodi achos gwerthoedd anghywir yn y gofrestr asedau sefydlog ac unioni unrhyw werthoedd y mae’r broblem 
wedi effeithio arnynt. 
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Cynnydd Cyffredinol ar y 7 Maes Cynllunio Corfforaethol 
 

Cynllunio corfforaethol 
 

Sut ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Mae’r Cyngor wedi sefydlu fframwaith llywodraethiant cadarn sy’n mynd ati i roi dull tryloyw ar sut mae’r Cyngor yn 
darparu ei wasanaethau, rheoli ei gyllideb ac yn gweithio gyda’r gymuned. 
 
Mae’r Cyngor wedi alinio ei holl gynllunio yn llwyr â’r Cynllun Corfforaethol, sy’n cynnwys yr Amcanion Llesiant, drwy 
‘edau aur’. Mae’r aliniad yn sicrhau fod yr holl waith ac adnoddau wedi cysylltu i gyflenwi’r Cynllun Corfforaethol. 
 
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 yn cynnwys cynllunio busnes, adrodd a hunanwerthuso. Fel rhan o 
hyn, mae fframwaith rheoli perfformiad a gafodd ei strwythuro’n dda ar waith i fonitro gweithredu’r Cynllun 
Corfforaethol a’r Amcanion Llesiant. 
 
Cafodd fframwaith cynllunio busnes y Cyngor ei alinio’n strategol gyda’r Cynllun Corfforaethol ym mhob rhan o’r 
sefydliad fel y gall yr holl staff ddeall eu cyfraniad i’w weithrediad. Y gofyniad corfforaethol yw fod pob cynllun busnes 
yn cael eu diweddaru o leiaf yn chwarterol. Wedyn caiff cyflawniadau, heriau, dangosyddion perfformiad a chynnydd 
ar unrhyw gynigion rheoliadol mewnol neu allanol ar gyfer gwella eu cynnwys o fewn yr Adroddiad Cyllid a 
Pherfformiad, a gaiff ei adrodd i’r Pwyllgor Craffu a’r Pwyllgor Gweithrediaeth. 
 
Cafodd yr Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy, y Ddeddf Amgylchedd a Datgarboneiddio eu cynnwys yn y templed 
cynllunio busnes a ddefnyddir ar draws pob maes gwasanaeth. Cafodd y pump ffordd o weithio hefyd eu cynnwys yn 
y templed adroddiadau corfforaethol a gefnogir gan ganllawiau a gaiff ei adolygu a’i rannu bob hyn a hyn. 
 

Cynllunio ariannol 
 
Pa mor dda ydyn ni’n gwybod a sut y gwyddom hynny: 
Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn elfen allweddol o fewn fframwaith cynllunio strategol y Cyngor. Bydd y 
fframwaith ariannol yma yn cefnogi cydnerthedd ariannol y Cyngor ac yn sicrhau ei fod yn gweithredu’n gynaliadwy. 
Mae’n amlinellu dull gweithredu y Cyngor i ymateb i’r heriau ariannol a wynebir dros y cyfnod nesaf o bum mlynedd. 
Bydd hyn yn broses ailadroddus ac un fydd yn datblygu a chael ei mireinio wrth i sefyllfa cyllido Llywodraeth Cymru 
ddod yn gliriach ac y caiff adolygiadau busnes strategol eu datblygu ymhellach a’u gweithredu. Mae Pontio’r Bwlch yn 
parhau fel strategaeth tymor canol/hirdymor y Cyngor i fynd i’r afael â bylchau cyllideb a ddynodwyd. Caiff cynigion 
ychwanegol eu datblygu i liniaru’r bylchau cyllid gweddilliol posibl ym mlynyddoedd y dyfodol. 
 
Yn ystod 2020-21 edrychodd Archwilio Cymru ar gynaliadwyedd ariannol pob cyngor yng Nghymru. Ym Mlaenau 
Gwent, daethpwyd i’r casgliad fod y Cyngor wedi gwella ei gynllunio ariannol ac roedd y setliadau gwell na’r disgwyl 
gan Lywodraeth Cymru yn golygu fod y Cyngor yn awr 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. Roedd y canfyddiadau yn cynnwys: 
• Cafodd effaith uniongyrchol Covid 19 ar gynaliadwyedd ariannol y Cyngor ei liniaru gan gyllid ychwanegol gan 

Lywodraeth Cymru ond mae’r Cyngor yn parhau i ddatblygu dull gweithredu mwy cynaliadwy ar gyfer cynllunio 
ariannol ac yn cydnabod yr angen i ddeall effaith ariannol barhaus y pandemig. 

• Mae’r Cyngor hefyd yn cynyddu’r cronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio ac mae’n parhau’n ymroddedig i 
wneud hynny dros y tymor canol. 

• Mae perfformiad cyffredinol y Cyngor ar y gyllideb yn gwella ac er fod rhai meysydd gwasanaeth yn parhau i 
orwario, mae’r Cyngor yn cymryd camau i helpu mynd i’r afael â rhai o’r pwysau cyllideb hyn. 

• Mae’r Cyngor wedi datblygu dull gweithredu mwy cynaliadwy at gynllunio arbedion ond mae heriau pellach yn 
parhau i ddynodi arbedion digonol i gau’r bwlch cyllid tybiedig yn y tymor canol. 

• Mae sefyllfa hylifedd y Cyngor yn parhau i fod yr isaf yng Nghymru. 
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Cynhaliwyd arolwg cyllideb gydag aelodau o’r cyhoedd ym mis Ionawr 2022. Cafwyd 231 ymateb gyda’r wybodaeth 
ddilynol: 
• Menywod gwyn 35-44 oed oedd mwyafrif yr ymatebwyr gyda Saesneg eu prif iaith; 
• Dynodwyd ysgolion fel prif flaenoriaeth gwasanaeth a theimlid y dylent dderbyn cynnydd o 8.4% yng nghyllideb 

y Cyngor; ac 
• Ystyriwyd bod y cynnydd canran yn y dreth gyngor yn hollol annerbyniol. 
Cafwyd gwybodaeth ychwanegol o’r arolwg a chaiff yr wybodaeth hon ei defnyddio i lunio’r gwasanaethau wrth symud 
ymlaen. 
 
Yn ystod Chwefror/Mawrth 2021, cafodd ymgynghorwyr trysorlys Link Asset Services eu cyflogi gan y Cyngor i gynnal 
adolygiad o’r polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP). Dynododd yr adolygiad y cyfle i newid dwy elfen o’r polisi 
presennol a fyddai o fudd cadarnhaol i’r Cyngor drwy ostwng y tâl MRP blynyddol tan 2031/32 ar gyfer benthyca nas 
cefnogwyd a 2057/58 ar gyfer benthyca a gefnogir. 
 
Mae’r Awdurdod wedi cydymffurfio gyda Rheolaeth Trysorlys CIPFA yng Nghod Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus 
2017 a thrwy hynny mae wedi ymdrechu am reolaeth risg effeithlon a cheisio gwerth gorau cyn belled ag sy’n bosibl 
ar yr un pryd. Mae’r Awdurdod wedi rheoli risg credyd yn effeithlon drwy gydol y cyfnod, gan felly sicrhau na chafodd 
unrhyw golled ariannol fel canlyniad i’r pandemig. 
 
Fel rhan o’u Harchwiliad Blynyddol o Gyfrifon ym mis Ebrill 2022, canfu Archwilio Cymru fod rhai asedau yn cael eu 
cadw ar y gwerth cost hanesyddol anghywir o fewn y gofrestr asedau sefydlog. Yr argymhelliad i’r Cyngor yw dynodi 
achos y gwerthoedd anghywir hyn a chywiro unrhyw werthoedd yr effeithiwyd arnynt. Bydd hyn yn sicrhau fod y 
Cyngor yn cadw cofnodion cywir o’r holl asedau. 
 

Cynllunio gweithlu (pobl) 

Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Bydd y Strategaeth Gweithlu newydd yn alluogydd allweddol wrth gyflawni uchelgais y Cyngor, y Model Gweithredu 
Cyngor newydd a’r blaenoriaethau allweddol. Mae’n strategaeth pum mlynedd gyda ffocws ar y dyfodol, sy’n 
integreiddio gweledigaeth, amcanion a threfniadau cynllunio ariannol y Cyngor. Mae’n cysylltu deiliannau gwasanaeth 
gyda’r gweithlu sydd ei angen i’w cyflawni a dealltwriaeth gyfredol o sut y dylai’r gweithlu edrych yn y dyfodol drwy 
adolygiad parhaus, ail-alinio a mesur sut y cyflawnir deilliannau. Bydd yn cefnogi’r gweithlu i bontio o ymateb i’r 
sefyllfa argyfwng yng nghyswllt Covid 19 ac yn gweithredu fel ysgogydd allweddol i hwyluso newid diwylliant, capasiti 
a sgiliau, parhau newid trawsnewidiol a gwella perfformiad. Bydd y Strategaeth yn anelu i sicrhau fod gan y Cyngor y 
bobl gywir, gyda’r sgiliau cywir, yn y lle cywir, ar y lefel gywir ac ar y gost gywir. Bydd gan y Strategaeth hefyd gynllun 
gweithredu yn cwmpasu’r meysydd dilynol: 

• Diwylliant iach ac arweinyddiaeth effeithlon 
• Rhagoriaeth mewn rheolaeth ar draws y Cyngor 
• Cyflogwr modern o ddewis 
• Gweithlu gyda chymhelliant uchel ac sydd wedi ymgysylltu, a 
• Gwneud penderfyniadau, cynllunio a darpariaeth seiliedig ar dystiolaeth. 

 
Adroddir ar weithgaredd y flwyddyn gyntaf o strategaeth gweithlu yn ystod 2022. Mae’r Strategaeth yn anelu i 
adeiladu ar arfer da presennol a hyrwyddo’r Cyngor fel amgylchedd iach, diogel a chefnogol i weithio ynddo a bydd 
ganddo ffocws strategol ar lesiant fydd â rôl sylweddol wrth gefnogi presenoldeb yn y gwaith. Cynhaliwyd ymchwil 
hefyd i ddeall cynlluniau i gefnogi gweithlu sy’n heneiddio ac i gynyddu amrywiaeth. Caiff polisi ei ddatblygu gan y 
Cyngor fel rhan o hyn. 
 
Cytunodd y Cyngor ar fodel gweithredu ym mis Mawrth 2021 oedd yn cynnwys symud i weithio ystwyth a datblygu 
polisi cefnogi. Mae’r model yn cyflwyno arferion gweithio modern, yn anelu i wella profiad gwaith cyflogeion, cynyddu 
perfformiad a chynhyrchiant i’r eithaf a sicrhau’r gwerth mwyaf i’r sefydliad o ran gwella darpariaeth gwasanaeth, yn 
ogystal â gwireddu buddion ariannol. Mae’r model hefyd yn cynnwys sefydlu hybiau cymunedol ar draws y 
Fwrdeistref, gan wella mynediad cwsmeriaid i wasanaethau’r Cyngor. Cynhelir arolwg o’r staff ym mis Medi 2022 fel 
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rhan o’r polisi gweithio hyblyg er mwyn ystyried y trefniadau, beth sy’n gweithio’n dda a lle gellir gwneud gwelliannau 
pellach. 
 
Bu gweithgareddau gweithlu integredig mewn nifer o wasanaethau yn llwyddiannus gan roi llawer mwy o hyblygrwydd 
i ymateb i ofynion adnoddau ar draws ystod cyfan o wasanethau (Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau 
Cymdogaeth). 
 

Caffael 
 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Mae’r Awdurdod yn ymroddedig i egwyddorion Polisi Caffael Cymru sy’n dynodi caffael fel galluogydd strategol, gan 
gyflawni amcanion polisi allweddol i gefnogi blaenoriaethau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol y Cyngor. 

Mae gwaith wedi datblygu’n sylweddol yng nghyswllt caffael a rheoli contractau. Sefydlwyd Bwrdd Comisiynu 
Strategol a Masnachol newydd a hefyd Grŵp Swyddogion Gweithredol. Cafodd y Bwrdd ei roi yn ei le i ‘wirio a herio’ 
pob contract dros £75k, mae’r Grŵp yn adolygu contractau dan y swm hwn. Fel rhan o hyn, sefydlwyd cofrestr ganolog 
o gontractau i gefnogi’r Cyngor gyda’i ddatblygiadau masnachol. Bydd newidiadau i’r ddedfwriaeth ar gyfer 
Gwasanaethau Caffael dros y flwyddyn i ddod a gall y rhain effeithio ar beth o’r gwaith a wnaed hyd yma gydag angen 
rhai newididau i brosesau wrth symud ymlaen. 

Mae swyddogion o Caffael ac Adfywio Economaidd yn cymryd rhan mewn prosiect caffael ar y cyd a noddir gan 
Lywodraeth Cymru ac a hwylusir gan y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol. Deiliant y prosiect yw cynyddu 
gwariant caffael yng Nghymru i gefnogi creu cyfoeth lleol ac ecoonomi mwy cydnerth yng Nghymru. 

Mae angen i’r Cyngor gynnal adolygiad o’i swyddogaeth fasnachol a’r hyn y mae’n teimlo ddylai gael blaenoriaeth yn 
y maes wrth symud ymlaen. Ceisir cymorth allanol i gefnogi hyn fydd yn anelu i sefydlu awydd y Cyngor am risg yng 
nghyswllt cynnal gweithgaredd masnachol wrth symud ymlaen. 
 

Asedau 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Sefydlwyd proses Cynllun TGCh a Datrysiadau Digidol sy’n edrych ar greu seilwaith TGCh hirdymor, cynaliadwy a 
pherthnasol ledled y Cyngor a’i wasanaethau yn cynnwys Office 365 ac adolygiad o’r feddalwedd presennol. 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 sy’n profi anawsterau ariannol. Caiff y sefyllfa ei monitro wrth symud 
ymlaen i asesu’r effaith. 
 
Bu peth oedi i ddarpariaeth Trosglwyddo Asedau Cymunedol a achoswyd gan faterion galluedd o fewn yr Adran Stadau 
ond cawsant eu datrys erbyn hyn ac mae ffocws o’r newydd ar gwblhau prydlesau tymor hirach lle mae hynny’n bosibl 
a thrin unrhyw broblemau a allai atal y Cyngor rhag ymrwymo i drefniadau tymor hirach. Mae cynnydd ar y 
Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn cynnwys: 

 
Trosglwyddo Asedau 

Cymunedol a Gwblhawyd 
(yn y ddwy flynedd 

ddiwethaf) 

Agos at eu cwblhau Trosglwyddo Asedau Cymunedol newydd a 
gynigir 

• Theatr y Met 
• Cae Hamdden 

Tredegar 
• Coetir Sirhywi 
• Cae Chwarae ac 

Ystafelloedd 
Newid Llanhiledd 

 

• Gerddi Mileniwm, 
Brynmawr – i Growing 
Spaces gan yr 
ymddiriedolwyr 
gwreiddiol 

• Cae Llesiant 
Brynmawr i Glwb Pêl-
droed Brynmawr 

• Ysgol Stryd y Frenhines – y broses 
wedi ei chwblhau, nid yw’r 
ymgeisydd wedi cwblhau cynllunio 

• Capel y Drindod/Llyfrgell 
Abertyleri – y broses wedi ei 
chwblhau, cytundebau cyfreithiol 
yn aros i gael eu cwblhau 
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• Cae a phafiliwn 
Llesiant Cwm i 
Chwaraeon 
Cymunedol Cwm   

• Gofod Tyfu Cymunedol, Cwm – 
disgwyl cynllun busnes 

• Gofod Tyfu Cymunedol, Cwmtyleri 
– disgwyl datganiad diddordeb/- 
cynllun busnes 

• Clwb Rygbi RTB (Glynebwy) – 
Gardd gwrw – y broses (ac eithrio 
hysbyseb dan Ddeddf Llywodraeth 
Leol 1972 wedi ei chwblhau), yn 
disgwyl canlyniad y cais cynllunio. 

 
Mae angen cysoni defnydd ar rai safleoedd lle mae grwpiau yn eu defnyddio ond mae angen cwblhau gwaith papur 
ffurfio/diwygiedig. Mae cynnydd ar y Trosglwyddo Asedau Cymunedol hyn yn cynnwys: 
 

Trosglwyddo Ased 
Gymunedol 

Cynnydd 

Parc Eugene Cross  
– Eugene Cross 
Park Sports Ltd 

Mae hyn yn rhan o elusen Cae Hamdden a Sefydliad Glynebwy. Dengys cyngor cyfreithiol 
arbenigol fod angen i’r Cyngor ystyried ei ddull gweithredu mewn meysydd lle mai ef yw’r 
corff elusennol. Nes y caiff hyn ei gwblhau, cafodd defnyddwyr cymunedol safleoedd 
elusennol eu rhoi ar denantiaeth wrth ewyllys i roi hawliau meddiant iddynt. Cwblhaodd 
tenantiaeth Eugene Cross Park Sports Ltd. eu tenantiaeth ar 22/10/21.   

Hen Ganolfan 
Gymunedol 
Orchard Street.  
 

Daeth Storm Kickboxing yn gyfrifol am y lleoliad hwn yn 2016 ynghyd â Chyngor Tref 
Brynmawr oedd yn defnyddio llawr uchaf yr adeilad. Cafodd Storm eu holynu gan Gwmni 
Budd Cymunedol AB Boxing and Fitness. Cafodd drafft brydles ei pharatoi ond ni chafodd ei 
chyhoeddi gan y dywedodd AB Boxing na fyddent yn llofnodi cyn datrys problemau gyda’r 
adeilad. Ddiwedd 2021 daeth yn amlwg fod AB Boxing wedi gwneud nifer o newidiadau heb 
ganiatâd a olygai y bu’n rhaid cau’r adeilad ar sail diogelwch. Mae trafodaethau’n mynd 
rhagddynt ar ddyfodol yr adeilad a lleoliad ar gyfer Cyngor Tref Brynmawr. 

Sefydliad Blaenau  
 

Mae Blaina Community Institute Ltd. wedi defnyddio’r adeilad ers 1/6/17 ond nid ydynt hyd 
yma wedi cytuno ar gytundeb meddiannaeth. Caiff prydles ddrafft  ei pharatoi a chaiff ei 
chynnig i’r grŵp yn y dyfodol agos. Mae’r Cyngor yn gyfrifol am daliadau ar gyfer defnydd 
Cyngor Tref Nantyglo a Blaenau ac Amgueddfa Brynmawr dan gytundebau ar wahân. Mae 
gan Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin gytundeb ar wahân ar gyfer defnydd y Llyfrgell.   

Cae Hamdden 
Brynithel 

Defnyddir gan Grŵp Budd Cymunedol St. Iltyds Sports (yn cynnwys Clwb Rygbi Brynithel a 
Chlwb Pêl-droed Llanhiledd) a lofnododd denantiaeth wrth ewyllys ar 9/3/22.  

Sefydliad 
Llanhiledd 

Wedi ei ddefnyddio a’i reoli gan Sefydliad Glowyr Llanhiledd Cyf ers peth amser ond bu 
trafodaethau yn mynd rhagddynt ar y gofynion ar gyfer y grŵp. Cytunwyd y bydd y Cyngor yn 
cadw cyfrifoldeb am ffabrig allanol yr adeilad a pheth cyfarpar mawr. Mae’r Pennaeth Stadau 
yn agos at gytuno ar y prif delerau gyda’r grŵp a chaiff prydles ei llunio wedyn. 

Sinema Neuadd y 
Farchnad 

Ar ôl cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Sinema a Chelfyddydau Neuadd y Farchnad am rai 
blynyddoedd, cafodd trosglwyddiad rhydd-ddaliad yr adeilad ei gwblhau ar 8/4/22. 

 
Rheoli risg 

Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny: 
Mae gan yr awdurdod fframwaith rheoli risg ar waith sy’n cynnwys strategaeth a llawlyfr rheoli risg gyda’r brif nod o 
sefydlu dull gweithredu cyson ac effeithlon at reoli risg ledled y Cyngor. Mae’r trefniadau rheoli risg yn gydnaws gyda’r 
fframwaith rheoli risg a’r broses cynllunio busnes gorfforaethol. Mae’r rhain yn nodi awydd y Cyngor am risg ac yn rhoi 
methodoleg i sicrhau asesiad cyson, blaenoriaethu’r risgiau y mae’r Awdurdod yn eu hwynebu ac unrhyw gamau 
lliniaru. 
 
Mae’r Fframwaith yn dynodi rolau a chyfrifoldebau aelodau a swyddogion, arweiniad ar sut i ddisgrifio risg a 
chanllawiau ar sut i werthuso ac asesu risg. Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol cynnal cofrestri risg ar lefel 
gwasanaeth, adran a phrosiect ac mae’r rhain yn cefnogi’r Gofrestr Risg Gorfforaethol sy’n cynnwys y risgiau mwyaf 
sylweddol sy’n wynebu’r Cyngor. 
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Mae rheoli risg effeithlon yn galluogi’r Awdurdod i ddarparu gwasanaethau i gyflawni ei rwymedigaethau. Mae 
trefniadau monitro yn eu lle ar gyfer adolygu a diweddaru’r Gofrestr Risg Gorfforaethol a chânt eu diweddaru gan y 
Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol ar sail chwarterol a hefyd eu cynnwys o fewn yr Adroddiad Cyllid a Pherfformiad. 
 
Ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2022 roedd y Cyngor wedi dynodi deg risg gorfforaethol, un ohonynt yn cael ei chyfrif 
fel un gritigol a’r naw arall fel rhai uchel. Risg gritigol y Cyngor yw: Mae risg sylweddol y bydd gadael yr Undeb 
Ewropeaidd yn cael effaith niweidiol ar lefel genedlaethol a leol a allai effeithio ar y gymuned ac ar y Cyngor a’i allu i 
ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. 
 
Cafodd nifer o gamau gweithredu eu dynodi i fynd i’r afael â’r risg yma yn cynnwys adolygiad o’r Cynlluniau Parhad 
Busnes, parhau i gydweithio gyda Fforwm Cydnerthedd Lleol Gwent a chefnogaeth i fusnesau lleol. 
 

Rheoli perfformiad 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Mae gan y Cyngor fframwaith rheoli perfformiad sydd wedi sefydlu’n dda sy’n cefnogi pob agwedd o gynllunio, 
darpariaeth a gwella gwasanaethau. Fel rhan o hyn, cafodd yr Amcanion Llesiant a ddynodwyd yn y Cynllun 
Corfforaethol eu defnyddio i siapio pob gwasanaeth cynllunio ledled y Cyngor. Cafodd ‘edau aur’ ei datblygu o’r Cynllun 
Corfforaethol ledled y sefydliad. Fel rhan o’r trefniadau cynllunio busnes, cafodd cynnydd o’r egwyddorion datblygu 
cynaliadwy ei gynnwys ac adroddir ar hynny ar bob Amcan Llesiant. Mae’r Cyngor yn derbyn monitro perfformiad y 
Cynllun Corfforaethol fel rhan o’r Adroddiad Cyllid a Pherfformiad bob chwarter. Wrth ochr hyn, caiff nifer o 
adroddiadau perfformiad eu darparu’n fewnol. 
 
Cafodd y proses cynllunio busnes ei symleiddio gydag ymgorffori dangosyddion perfformiad, cofrestri risg, Asesiadau 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb, Deddf yr Amgylchedd, camau gweithredu carbon isel yn ogystal â chynigion archwilwyr ar 
gyfer gwelliannau.  Caiff yr wybodaeth hon ei chynnwys mewn system monitro ganolog a ddefnyddir ar draws y 
sefydliad. Mae’r broses hunanwerthuso yn cysylltu’n uniongyrchol gyda’r broses cynllunio busnes. Cynhelir adolygiad 
o’r broses cynllunio busnes ynghyd â datblygu’r cynllun corfforaethol enwyd fel ei fod yn adlewyrchu anghenion yr 
ardal a’r Cyngor o 2022 i 2027. 
 
Yn 2021 adroddodd Archwilio Cymru i’r Cyngor ar eu hadolygiad ‘Gwneud penderfyniadau a yrrir gan ddata’. Roedd yr 
adolygiad hwn yn ystyried y ffordd mae’r Cyngor yn defnyddio data i lywio’r ymateb i ac adferiad o bandemig Covid 
19, yn ogystal ag edrych ar y weledigaeth ehangach a’r trefniadau ar gyfer defnyddio data i lywio gwneud 
penderfyniadau. Dynododd Archwilio Cymru nifer o gryfderau yn cynnwys y ffordd y defnyddiodd y Cyngor ddata i 
lywio ei ymateb i’r pandemig ac i gefnogi ei gynllunio adferiad. Mae Archwilio Cymru hefyd yn amlygu rhai meysydd i 
gael eu hystyried, tebyg i ddatblygu cynllun cyflenwi i helpu gweithredu gweledigaeth y Cyngor ar gyfer defnyddio 
data’n effeithlon a deall yn well yr adnoddau sydd eu hangen. Mae’r Cyngor wedi gwella nifer o feysydd perfformiad 
ond mae anghysondeb ar draws meysydd o’r Cyngor ac nid oes manylion digonol mewn rhai adroddiadau perfformiad. 
 
Camau gweithredu a meysydd i’w datblygu yn y dyfodol:  
• Datblygu polisi’r Cyngor i gefnogi gweithlu sy’n heneiddio. 
• Cynnal adolygiad o’r polisi gweithio ystwyth, yn cynnwys sefydlu arolwg staff. 
• Mae angen i’r Cyngor gynnal adolygiad o’i swyddogaeth fasnachol a’r hyn y mae’n teimlo ddylai gael ei 

flaenoriaethu yn y maes hwn wrth symud ymlaen. 
• Datblygu fframwaith buddsoddi, mewn partneriaeth gyda CIPFA, i’w gymeradwyo yn y Cyngor. 
• Ystyried datblygu cynllun cyflenwi ar gyfer defnyddio data yn effeithlon. 
• Gwella cysondeb adroddiadau perfformiad ar draws y Cyngor. 
• Monitro effaith Credyd Cynhwysol ar breswylwyr a dynodi pa gymorth arall sydd ar gael. 
• Datblygu strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid i gefnogi’r cymorth a roddir i’r cwsmer a gwneud hyn yn y 

ffordd gywir. 
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Cynnydd Cyffredinol ar yr Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy 
 

Hirdymor: pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr gyda’r angen i ddiogelu’r gallu i 
hefyd ddiwallu anghenion hirdymor 

 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny: 
Nod datblygu Fy Nhîm Cefnogi (MyST) Blaenau Gwent yw hybu a gwella gwasanaethau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 
a phobl ifanc yn y tymor hirach. Bydd dod â phlant yn nes at eu cartrefi yn eu galluogi i ffurfio rhwydweithiau cefnogi 
lleol yn y cymunedau a fydd yn ddi-os o fudd iddynt yn y dyfodol. 
 
Mae Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Cyngor yn anelu i weithio yn yr hirdymor drwy ddarogan y sefyllfa ariannol 
ar gyfer y Cyngor dros 5 mlynedd ar gyfer cynllunio. 
 
Mae’r Cyngor yn cefnogi’r Cynllun Gwasgaru Lloches i roi llwybr i hafan ddiogel hirdymor i deuluoedd a brofodd galedi 
sylweddol. Sylweddolir fod goblygiadau hirdymor mewn cymryd rhan yn y Cynllun Gwasgaru Lloches ac ystyriaethau 
ar wasanaethau tebyg i addysg, darpariaeth iechyd meddwl, tai a digartrefedd. Mae’r Cynllun yn helpu i atal plant a 
theuluoedd bregus o fwy o drawma a dioddef mewn meysydd o wrthdaro sylweddol ac, ymhellach, gyflawni 
goblygiadau moesol a hefyd dyngarol. 
 
Mae dadansoddi data perfformiad ysgolion unigol yn elfen allweddol wrth sicrhau eu bod yn hysbys i’r Cyngor fel y 
gellir cyfeirio cefnogaeth ac ymyriad priodol at y meysydd o angen fwyaf. 
 
Cafodd y Prosbectws Ynni ei gynllunio i ysgogi diddordeb mewn datblygu ynni ar draws y fwrdeistref fydd yn hwyluso 
cyflenwad ynni adnewyddadwy i ddiwallu anghenion ynni Blaenau Gwent yn y dyfodol. Bydd hefyd yn cyfrannu at y 
targed o gyflawni allyriadau carbon sero net erbyn 2030. 
 

Atal: gall gweithredu i atal problemau yn digwydd neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i 
gyflawni eu hamcanion 

 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Mae model Hyb Cymunedol y Cyngor yn parhau i gael ei gryfhau gyda chymorth perthnasol a gyda ffocws i’r gymuned 
yn y gymuned. Mae’r hybiau yn rhagweithiol wrth gefnogi’r rhai yn y gymuned sy’n profi tlodi a’r opsiynau sydd ar gael 
iddynt. Mae’r gefnogaeth wedi cynnwys: Credyd Cynhwysol, taliadau tai dewisol, ceisiadau am brydau ysgol am ddim 
a grantiau dillad a’r Gronfa Cymorth Gaeaf. Caiff gwaith ei wneud i fonitro effaith y newidiadau i Gredyd Cynhwysol 
gan fod y gostyngiad wedi effeithio ar tua 7,000 o bobl ym Mlaenau Gwent. Caiff gweithgaredd yr hybiau ei ddangos 
isod: 
• Cafodd cyfanswm o 3732 o breswylwyr eu cefnogi gan yr hybiau drwy gydol y cyfnod gydag ystod eang o gymorth 

tebyg i agweddau o geisiadau bathodyn glas, ymholiadau am fudd-daliadau (ceisiadau am fudd-dal tai, ceisiadau 
am Daliadau Tai Dewisol, lanlwytho dogfennau i gefnogi hawliadau), atgyfeiriadau (Cyngor ar Bopeth, cefnogi 
pobl, Age Concern), ymholiadau am wastraff/ailgylchu, ymholiadau am dreth gyngor (symud tŷ, eithriadau, 
gostyngiadau, trefniadau) ac rydym yn cynnwys ceisiadau i asiantaethau allanol tebyg i basiau bws a phasiau 
Covid; 

• 29 o breswylwyr wedi eu cefnogi gan Fröydd i alluogi hunanynysu; 
• 84 o breswylwyr wedi eu cefnogi gan Fröydd a dderbyniodd enillion budd ariannol e.e. ceisiadau Cronfa Cymorth 

Dewisol; a 
• 79 o dalebau bwyd wedi’u dyrannu i breswylwyr. 

 
Ers lansio’r hybiau cymunedol ar 21 Mehefin 2021, mae 6 o bobl wedi cyflwyno fel digartref i’r tîm. Cawsant i gyd 
eu cefnogi i ganfod llety a dynodwyd gweithwyr cymorth a chymaint o gefnogaeth ariannol iddynt ag sydd modd. 
 
Mae’r tabl isod yn rhoi dadansoddiad o nifer y preswylwyr a gefnogwyd drwy’r hybiau cymunedol yn ystod y 
cyfnod: 
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  Glynebwy Tredegar Brynmawr Abertyleri Cwm Blaenau Llanhiledd Cyfan 

Mehefin 10 4 7 4 7 4 4 40 

Gorffennaf 39 39 17 20 23 19 8 165 

Awst 133 110 54 89 15 13 5 419 

Medi 110 112 55 87 12 14 0 390 

Hydref 135 94 82 57 30 36 12 446 

Tachwedd 149 114 80 64 23 41 10 481 

Rhagfyr 105 112 45 35 13 20 3 333 

Ionawr 95 101 23 30 7 6 2 264 

Chwefror 101 84 20 42 10 7 5 269 

Mawrth 154 127 36 52 6 1 4 380 

Ebrill 205 132 82 76 19 26 5 545 

Cyfan 1236 1029 501 556 165 187 58 3732 
 
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol wedi parhau i ddatblygu hyb ysbyty yn Ysbyty Aneurin Bevan i gyflymu rhyddhau 
defnyddwyr gwasanaeth yn ddiogel o safleoedd ysbyty. Gan weithio ar draws Gwent rhoddwyd cymorth awdurdodau 
lleol i ostwng derbyn diangen i ysbytai i safleoedd aciwt drwy gynyddu’r cymorth a ddarperir gan Wasanaeth Gartref 
Gyntaf Gwent. Mae’r hyb ysbyty yn canolbwyntio ar fodel i ‘ryddhau i adfer ac asesu’ lle mae claf yn asesu asesiad 
gartref yn hytrach na chael ei asesu yn yr ysbyty pan fernir fod hynny’n briodol. Caiff cyfarfodydd eu cynnal yn ddyddiol 
gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i drafod yr argyfwng sy’n gwaethygu ar draws safleoedd ysbyty. Lle’n bosibl, 
er mwyn osgoi arosiadau maith mewn ysbytai ac oherwydd diffyg lleoedd mewn cartrefi gofal, rhoddir blaenoriaeth i 
asesiadau gwaith cymdeithasol ar gyfer asesiadau yn yr ysbyty ac argaeledd pecynnau gofal yn y cartref. 
 
Bydd cyfrannu at gynnal a chadw a gwella bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau yn helpu i liniaru ac addasu i 
newid hinsawdd a rhoi cyfleoedd cadarnhaol i gynnal ac adeiladu iechyd a lles meddyliol a chorfforol. 
 
Drwy weithio i ostwng cyfraddau gwahardd mewn ysgolion, mae’r tebygrwydd y daw ddisgyblion yn NEET (heb fod 
mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant) yn gostwng ac mae hynny yn ei dro yn cynyddu’r tebygrwydd y bydd disgybl 
yn cyflawni’n dda gan eu cefnogi i gyrraedd eu potensial. 
 
Gobeithir y bydd sefydlu Bwrdd Ymgynghori Canol Trefi yn atal canol trefi rhag dirywio ymhellach. Maent i gyd yn 
wynebu heriau sylweddol i oroesi ond gallai dod â grwpiau o randdeiliaid ynghyd, sydd eisiau cefnogi a helpu, eu hatal 
rhag wynebu heriau hyd yn oed yn fwy yn y dyfodol. 
 

Integreiddio: ystyried sut y gallai amcanion llesiant cyrff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r 
nodau llesiant, ar eu hamcanion eraill neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill 

 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:  
Mae cysylltiadau’n parhau i gryfhau rhwng y Tîm Adnoddau Cymunedol (Eiddilwch Gwent) a’r Tîm Gwybodaeth, Cyngor 
a Chymorth (IAA). Mae’r strwythur newydd yn gadarn a chynaliadwy ac nid yw’n dibynnu ar gyllid grant. Mae’r gwaith 
da yn cynnwys gweithio’n agos gyda meddygon teulu i gefnogi pwysau ar draws y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
Mae gwaith agos hefyd yn mynd rhagddo gyda chydweithwyr proffesiynol eraill tebyg i Ymddiriedolaeth Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru, cydweithwyr mewn gofal sylfaenol ac eilaidd i ddarparu asesiadau cymesur ar y trothwy. 
 
Bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda phartneriaid ar draws y Cyngor, er enghraifft Gwasanaethau Plant, Adfywio, 
Cyfreithiol, Cyllid a Datblygu Sefydliadol i ffocysu’r gwaith ar wella deilliannau disgyblion a chefnogi arweinwyr ysgolion. 
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Mae tîm MyST Blaenau Gwent yn cysylltu gyda’r holl rwydwaith cymorth o amgylch y plentyn. Mae hyn yn cynnwys yr 
ysgol, gweithwyr ieuenctid ac unrhyw weithgareddau/clybiau cymunedol. Mae’r gwaith a wnaed hyd yma gan MyST 
wedi dangos perthynas waith agos iawn gydag ysgolion o fewn a hefyd tu allan i Flaenau Gwent. 
 
Cydweithio: cydweithio gydag unrhyw berson arall (neu rannau arall o’r corff ei hun) a allai 

helpu’r corff i gyflawni ei amcanion llesiant 
 

Pa mor dda ydyn ni’n gwybod a sut y gwyddom hynny: 
Mae’r Cyngor wedi sefydlu Siarter Cytundeb Cyffredin gyda’r cynghorau tref a chymuned ers 2019. Lluniwyd y Siarter 
i adeiladu ar arfer gorau sy’n bodoli eisoes a chroesawu’r egwyddorion a gaiff eu rhannu o fod yn agored, dangos 
parch, onestrwydd a’r flaenoriaeth gyffredinol o roi’r dinesydd yn y canol. Mae’n nodi sut y bydd y Cyngor a phob 
cyngor tref a chymuned yn cydweithio tuag at nodau hirdymor mewn dull ar y cyd, ataliol ac integredig, yn neilltuol 
yng nghyswllt Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn ogystal â: 

• Moeseg 
• Llywodraeth leol a gwybodaeth 
• Ymgynghoriad 
• Cynllunio defnydd tir 
• Gosod cyllideb 
• Cefnogaeth ymarferol, a 
• Monitro ac adolygu’r Siarter. 

 
Mae Blaenau Gwent yn weithgar yn y rhanbarth ehangach drwy bartneriaeth Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd. Mae’r Cyngor yn aelod o’r Cabinet Rhanbarthol a’r Panel Buddsoddi. Mae nifer o brosiectau newydd wedi 
manteisio o gyllid y Fargen Ddinesig dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn cynnwys gwaith dylunio a chaffael yn 
Abertyleri i baratoi ar gyfer ymestyn y rheilffordd, cyllid ar gyfer cynlluniau gwefru cerbydau trydan Glynebwy a thacsis 
trydan sydd â chysylltiad cryf gyda nodau datgarboneiddio, cronfa Catalydd Tai i ddatgloi safle tai anodd yn yr ardal a 
chyllid i ymestyn cynllun prentisiaeth llwyddiannus iawn Anelu’n Uchel Blaenau Gwent. 
 
Drwy ei ymateb i Covid 19 mae’r Cyngor wedi gweithio’n agos gyda sefydliadau partner i gyflenwi ymateb argyfwng 
cydlynus i’r gymuned. Sefydlwyd strwythurau ymateb aml-asiantaeth ymateb argyfwng wrth gefn wrth ochr strwythur 
penodol i iechyd i sicrhau fod dealltwriaeth dda o’r sefyllfa a’r risgiau cyfredol, gwneud penderfyniadau ar y cyd a 
chydlynu ymateb partneriaid. Roedd meysydd o ffocws penodol yn cynnwys cydlynu cyfathrebu cyhoeddus, effaith 
iechyd a gofal cymdeithasol, sicrhau y gall partneriaid barhau gyda gwasanaethau blaenoriaeth uchel, ceisiadau am 
gefnogaeth rhwng sefydliadau partner, lliniaru effeithiau Covid 19 cyn belled ag sy’n bosibl a datblygu gwasanaeth 
cadarn ar gyfer profi, olrhain a diogelu. 
 
Mae Cyngor Sir Powys wedi gweithio’n llwyddiannus ar draws yr Awdurdod. Yn fwyaf diweddar mae swyddogion 
Powys wedi rhoi cyngor a chefnogaeth arbenigol i’r meysydd gwasanaeth rheng-flaen newydd, Stadau a Diogelwch 
Cymunedol, yng nghyswllt y problemau parhaus yn ymwneud ag anifeiliaid strae/ceffylau yn pori’n anghyfreithlon. 
 
Mae Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru (SEWAS) yn parhau i ffurfio perthynas gyda chynghorau cyfagos 
eraill i wella deilliannau ar gyfer plant a gaiff eu cyflwyno ar gyfer mabwysiadu.  Mae gweithio gyda’r timau cyfathrebu 
i hyrwyddo mabwysiadu o fewn y rhanbarth i ddenu mabwysiadwyr yn enghraifft o hyn. Rhoddir hyfforddiant hefyd yn 
chwarterol i weithwyr cymdeithasol awdurdodau lleol. 
 
Bydd y Cynllun Llesiant presennol yn parhau yn ei le tan 2023 pan gaiff cynllun newydd ei ddatblygu yn gysylltiedig 
gyda chanfyddiadau’r Asesiad Llesiant. Gwnaed trefniadau i sefydlu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y cyd gan 
uno, dan Adran 47(1) Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, y pump Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
lleol blaenorol. Bydd y rhain yn lle’r byrddau unigol ym mhob un o bump awdurdod lleol Gwent. Fel rhan o hyn, sefydlir 
Cydbwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a ddaw i rym yn hydref 2022. Bydd pwyllgorau craffu lleol y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn parhau yn eu lle ar gyfer pob awdurdod lleol a byddant yn rhedeg wrth ochr y 
Cydbwyllgor tan ddiwedd y Cynlluniau Llesiant lleol yn 2023. 
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Mae Cynllun Llesiant Lleol Blaenau Gwent 2018 i 2023 yn nodi’r prif flaenoriaethau ar gyfer gweithio partneriaeth 
strategol. I gefnogi’r Cynllun ar gyfer ei weithrediad mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi datblygu rhaglen 
waith strategol y cytunwyd arni yn Ionawr 2020. Mae’r rhaglen waith yn dynodi pump cam gweithredu lefel uchel: 

• 1,000 diwrnod cyntaf a chynllun braenaru Blynyddoedd Cynnar 
• Adeiladu Gwent fwy iach/rhwydwaith llesiant integredig 
• Newid hinsawdd 
• Rhaglen bwyd cynaliadwy Blaenau Gwent, ac 
• Economi sylfaen. 

 
Mae Blaenau Gwent yn parhau i weithio gydag ystod eang o bartneriaid lle mae cyfleoedd partneriaeth yn rhoi gwell 
deilliannau i breswylwyr lleol nag y gallai’r Cyngor eu cyflawni pe byddai’n gweithio ar ben ei hun. Gweithiwn mewn 
partneriaeth gydag amrywiaeth o randdeiliaid yn cynnwys staff, preswylwyr a busnesau. Mae enghreifftiau o 
gydweithio a phartneriaethau yn cynnwys: 

• Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) 
• Gwasanaeth Rhannu Adnoddau (SRS) 
• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Rhanbarthol  
• Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Cymru 
• Partneriaeth Natur Leol Blaenau Gwent a Thorfaen 
• Cymoedd Technoleg 
• Tasglu’r Cymoedd 
• Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent 
• Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru 
• Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant Gwent Fwyaf 

 
Ymgyfraniad: pwysigrwydd cynnwys pobl gyda diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant a 

sicrhau bod y bobl hynny yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae’r corff yn ei 
gwasanaethu. 

 
Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny? 
Mae’r Cyngor wedi datblygu Strategaeth Ymgysylltu 2018/22 sy’n amlinellu’r dull gweithredu ar gyfer y gymuned, 
rhanddeiliaid, staff ac aelodau. Caiff y cynllun ei ddiweddaru i adlewyrchu gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021. Mae ymgysylltu effeithlon yn hanfodol i sicrhau ein bod yn rhedeg gwasanaethau effeithlon, 
bod y gwasanaethau a ddarparwn yn addas ac yn diwallu anghenion y rhai sy’n eu defnyddio. Rydym eisiau 
ymgysylltu’n effeithlon i: 
• Helpu i lunio gwell gwneud penderfyniadau a datrys problemau 
• Cymryd penderfyniadau tryloyw yn seiliedig ar dystiolaeth gref 
• Cefnogi mwy o ymgyfraniad yn y broses ddemocrataidd, ac 
• Arwain gwasanaethau effeithiol ac effeithlon sy’n adlewyrchu angen. 
 
Rydym eisiau i’r rhai sy’n ymgysylltu â ni i: 
• Ddod yn fwy gwybodus am beth a wnawn a sut y gwnawn hynny 
• Bod â mwy o lais mewn llunio gwasanaethau lleol 
• Gwybod bod barn a sylwadau yn bwysig i ni 
• Bod â llawer o hyder ac ymddiriedaeth ynddom, a 
• Chymryd diddordeb a pherchnogaeth o’r pethau sy’n cyfri. 
 
Mae Tîm Ymgysylltu y Cyngor wedi rhoi cyngor ac arweiniad i amrywiaeth o feysydd gwasanaeth dros y cyfnod i 
ddatblygu a darparu nifer o ymarferion ymgynghori allweddol, yn cynnwys rhai statudol, yn ogystal â hyrwyddo’r 
cyfleoedd drwy rwydweithio partneriaeth mewnol ac allanol er enghraifft yr ymgynghoriad ar gapasiti Ysgol Pen-y-
Cwm, yr arolwg o’r adran Gwasanaethau Cymdeithasol ac arolwg ymchwiliad llifogydd Adran 19. 
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Mae’r Cyngor wedi datblygu calendr ymgysylltu corfforaethol er mwyn mapio’r math a’r lefel o weithgaredd a 
gyflwynir ar draws y sefydliad. Caiff hyn wedyn ei ddefnyddio i gynyddu defnydd adnodau a gwerth ymgysylltu a 
hyrwyddo dull gweithredu ‘Un Cyngor’. 
 
Oherwydd cyfyngiadau’r pandemig, cafodd y Fforwm Ieuenctid ei gyflwyno ar-lein. Mae hyn yn awr wedi ailddechrau 
i gynnig opsiwn i bobl ifanc gymryd rhan wyneb yn wyneb neu ar-lein. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu 
Rhwydwaith Fforwm Ieuenctid ehangach a sesiynau Uwch Gyngor Plant gydag ysgolion. Cynhaliwyd adolygiad hefyd 
ar Banel Dinasyddion Blaenau Gwent. Defnyddir y Panel i hyrwyddo Blaenau Gwent a gwybodaeth partneriaid yn 
ogystal â chyfleoedd ymgysylltu penodol, e.e. Gwasanaethau Cymdeithasol, prosiect ymchwil defnyddwyr 
Gwasanaethau Oedolion. 
 
Mae’r Cyngor yn cysylltu gyda’r gymuned fusnes drwy nifer o sianeli, yn cynnwys yr ‘Hyb Busnes’, y Bwrdd Menter a 
thrwy wahanol fforymau busnes canol trefi. Mae’r ymgysylltu hwn wedi ein galluogi i fireinio a llunio rhaglenni 
cymorth, er enghraifft y rhai a gafodd eu darparu drwy bandemig Covid 19 ac wrth lywio rhaglenni’r dyfodol, er 
enghraifft, y rhai a ddarperir drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Bydd Cyngor Blaenau 
Gwent yn parhau i weithio gyda pharciau busnes lleol ac yn cysylltu ymhellach gyda pherchnogion adeiladau a 
thenantiaid. Bydd y prosiect yn anelu i ddod ag ystod o bartneriaid ynghyd i gydweithio i gynorthwyo Blaenau Gwent 
i gyflawni nodau parciau busnes sero net. 
 
Mae gan y Cyngor gytundeb cyfleusterau undebau llafur yn ei le a gafodd ei adolygu a’i ddiweddaru yn 2020. Mae’r 
adolygiad yn cynnwys rhoi mwy o amser cyfleusterau dros dro i undebau llafur fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i weithio 
mewn partneriaeth gymdeithasol gyda nhw. Mae gennym hefyd galendr blynyddol ar gyfer cyswllt ffurfiol undebau 
llafur gyda Chyfarwyddiaethau, y Tîm Rheoli Corfforaethol a’r Pwyllgor Gweithrediaeth. Mae hefyd grŵp Iechyd a 
Diogelwch Corfforaethol a gynhelir gydag undebau llafur. 
 
Mae’r tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol Ehangach ac Aelodau Etholedig wedi cymryd rhan wrth ddatblygu 
Strategaeth Gweithlu’r Cyngor. Bu hefyd arolwg gweithlu ac arolwg pyls (2020) yn cefnogi cyfeiriad y Strategaeth. Bu 
ymgynghori ffurfiol gyda’r undebau llafur ar y Strategaeth Gweithlu ac mae awgrymiadau a diwygiadau wedi 
dylanwadu ar y Strategaeth wrth symud ymlaen. 
 
Mae’r Bröydd, a sefydlwyd fel ymateb i gefnogi’r rhai mewn mwyaf o angen ledled Covid, wedi parhau ac yn darparu 
gwasanaethau tebyg i gyfeillio a mynd i nôl presgripsiynau a bwyd er mwyn cefnogi’r mwyaf bregus mewn cymdeithas. 
Gallodd y Cyngor ddynodi’r rhai mwyaf bregus drwy ddadansoddiad data helaeth a gynhaliwyd ar ddechrau’r 
pandemig. Bu’r wybodaeth hon yn hollbwysig wrth gael dealltwriaeth o anghenion y gymuned a ble mae’r bobl fwyaf 
bregus yn byw yn y Fwrdeistref. Mae cynllunio ar gyfer cynllun gofalwyr di-dâl a’r cynllun costau byw yn ffocws neilltuol 
i’r bröydd. 
 
Er mwyn helpu adferiad cymuned Blaenau Gwent o Covid 19, penderfynwyd defnyddio cyllideb gyhoeddus o £250,000 
i ysgogi syniadau a helpu’r gymuned i ddatblygu prosiectau lleol. Dylai’r prosiectau ganolbwyntio ar helpu adferiad y 
gymuned o’r pandemig. Cafodd MutualGain eu comisiynu gan Gyngor Blaenau Gwent i ddatblygu a darparu rhaglen 
cyllidebu cyfranogol. Byddai’r rhaglen yn rhoi cyfle i rymuso grwpiau lleol i ddatblygu prosiectau cynaliadwy sy’n 
cefnogi grwpiau ac unigolion bregus wrth iddynt ddod allan o’r heriau a gyflwynodd Covid 19. 
 
Mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau ansawdd uchel i’w dinasyddion ac mae’n 
defnyddio gwahanol ddulliau ymgysylltu er mwyn sicrhau os yw’r gwasanaeth yn cyflawni’r deilliannau a fwriedid neu 
os oes angen ystyried diwygiadau i ddarpariaeth gwasanaeth. Cynhaliwyd amrywiaeth o ddigwyddiadau ymgysylltu 
rhwng mis Ebrill a mis Medi 2021 yn cynnwys: 
• Gwerthusiad Wavehill 
• Llinellau Sirol (ymgynghoriad) 
• Cyfranogiad Pobl Ifanc (grŵp ffocws) 
• Ardaloedd Diogel Pobl Ifanc (ymgynghoriad) 
• Ymgysylltu ysgolion uwchradd Anelu’n Uchel/Lego gyda disgyblion Blwyddyn 8 (a gynhaliwyd gan yr Adran 

Adfywio); 
• Sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd yn ardal Tredegar/Sirhywi (ymgynghoriad gydag Aelodau) a chynnig i 

ymestyn capasiti Ysgol Arbennig Penycwm (ymgynghoriad gydag Aelodau); a 
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• Mae anghenion ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a defnyddwyr yn hollbwysig i Strategaeth Hygyrchedd Addysg a’r 
cynllun gweithredu cysylltiedig. Datblygwyd Fforwm Hygyrchedd Addysg i sicrhau gweithio rhyng-adrannol ar 
draws y Cyngor, sydd wedi alinio gyda darpariaeth y strategaeth a’r cynllun yn effeithlon.  Yn ychwanegol, 
ymgynghorir â’r holl randdeiliaid perthnasol yn unol â’r broses adolygu. 

 
Agwedd bwysig o ddarparu Gwasanaethau Cymdeithasol i ddefnyddwyr gwasanaeth yw y caiff eu llais eu clywed ac y 
medrant lunio’r gwasanaethau a dderbyniant. Mae ymgynghoriad gyda phlant a theuluoedd yn digwydd ar sail achos 
wrth achos a chaiff ei ddangos yn nogfennau cynllunio gofal pob plentyn. Enghraifft ddiweddar o hyn oedd pan y 
gwnaeth rhai o’r plant yn derbyn gofal, y mae’r Cyngor yn eu cefnogi, herio peth o’r iaith a ddefnyddiwyd ac yn ddilynol 
fe wnaeth hyn annog gwneud diwygiadau i’r arferion gwaith. Caiff y ‘Tîm Cyswllt’ bellach ei alw yn ‘Tîm Amser Teulu’. 
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda Argyfyngau Sifil Posibl Blaenau Gwent, Gwasanaethau Cymdogaeth, Dŵr Cymru a 
Cyfoeth Naturiol Cymru wrth baratoi Adroddiad Ymchwiliad Llifogydd Adran 19, Llanhiledd. 
 
Mae’r gefnogaeth i grwpiau cymunedol lleol yn parhau gyda hyrwyddwyr sbwriel lleol yn derbyn deunyddiau, offer, 
cymorth staff a chasglu gwastraff yn dilyn glanhau a chlirio. 
 
Camau gweithredu a meysydd i’w datblygu yn y dyfodol:  
• Gweithredu’r Prosbectws Ynni 
• Parhau i adolygu a datblygu’r Model Hybiau Cymunedol ymhellach ar draws Blaenau Gwent 
• Sefydlu Byrddau Ymgynghorol Canol Trefi yn holl drefi Blaenau Gwent 
• Bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda phartneriaid ar draws y Cyngor 
• Parhau i weithio ar y cyd gyda phartneriaid 
• Dynodi mwy o gyfleoedd partneriaeth ar gyfer gweithio effeithlon yn y dyfodol 
• 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. 
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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  
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Dangosyddion Perfformiad Llesiant Cymru 
Cymru lewyrchus 

  
Dangosydd Blaenau 

Gwent 
De 

Ddwyrain* 
Cymru 

Canran pobl oedran gwaith a gyflogir (01/09/21) 67 72.5 72.8 
Canran oedolion 16-64 heb unrhyw gymwysterau (01/01/20) 11.1 7.5 7.3 
Canran pobl yn byw mewn aelwydydd mewn amddifadedd 
sylweddol (01/04/19) 

20 13.9 13 

Cyfradd aelwydydd y cafodd digartrefedd ei atal yn llwyddiannus 
iddynt am o leiaf 6 mis fesul 10,000 aelwyd  (01/04/20) 

29.4 40.1 34.8 

Microgramau cyfartalog o nitrogen deuocsid (NO2) mewn 
lleoliadau anheddau preswyl fesul m3 (01/01/19) 

8 11.4 9 

Punnoedd o wahaniaeth yn nhâl fesul awr llawn-amser cyfartalog 
(cymedrig) rhwng gwrywod a benywod 01/01/21) 

2.1 1.6 0.7 

*Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda 
Cynon Taf, Torfaen a Sir Fynwy  

Cymru gydnerth 
  

Dangosydd Blaenau 
Gwent 

De 
Ddwyrain* 

Cymru 

Nifer adeiladu gyda lefel risg o lifogydd (01/01/19) 183 2,929 9,652 
 

Cymru sy’n fwy cyfartal 
  

Dangosydd Blaenau 
Gwent 

De 
Ddwyrain* 

Cymru 

Canran cyfradd geni isel genedigaethau sengl byw (01/01/20) 7 6.2 6.1 
Canran pobl yn cytuno eu bod yn perthyn i’r ardal, bod pobl o 
wahanol gefndiroedd yn dod ymlaen yn dda gyda’i gilydd a bod 
pobl yn dangos parch at ei gilydd (01/04/20) 

64 67.5 69 

 

Cymru iachach 
  

Dangosydd Blaenau 
Gwent 

De 
Ddwyrain* 

Cymru 

Sgôr llesiant meddwl cymedrig ar gyfer pobl 16 oed a throsodd 
(01/04/18) 

48.9 51.2 51.4 

Canran pobl sy’n mynychu neu’n cymryd rhan mewn 
gweithgareddau celfyddydol, diwylliannol neu dreftadaeth o leiaf 
3 gwaith y flwyddyn (01/04/19) 

64 73.3 71 

Canran pobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon 3 
neu fwy o weithiau y flwyddyn (01/04/19) 

23 32.2 32 

Canran pobl sy’n unig (01/04/20) 11 12.2 13 
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Cymru o gymunedau cydlynus 
  

Dangosydd Blaenau 
Gwent 

De 
Ddwyrain* 

Cymru 

Canran pobl sy’n fodlon gyda’r ardal leol fel lle i fyw (01/04/20) 74 85.9 87 
Canran pobl sy’n gwirfoddoli (01/04/19) 19 12.2 26 
Canran pobl sy’n fodlon gyda’u gallu i gyrraedd/cael mynediad i’r 
cyfleusterau a’r gwasanaeth maent eu hangen (01/04/20) 

77 86.3 87 

 

Cymru  â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 
  

Dangosydd Blaenau 
Gwent 

De 
Ddwyrain* 

Cymru 

Dim ond ar lefel Cymru mae data ar gael neu caiff ei gynnwys fel 
rhan o nodau llesiant eraill  

- - - 

 

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang  
  

Dangosydd Blaenau 
Gwent 

De 
Ddwyrain* 

Cymru 

Dim ond ar lefel Cymru mae data ar gael neu caiff ei gynnwys fel 
rhan o nodau llesiant eraill 

- - - 

 
 

Adborth 
 
Mae’r Cyngor yn croesawu unrhyw adborth a all fod gennych am Hunanasesiad 2021/22. Mae eich barn yn bwysig i 
ni ac rydym eisiau gwybod pa wybodaeth yr hoffech ei gweld a sut yr hoffech weld hynny’n cael ei adrodd. 
Cysylltwch â’r tîm drwy ddefnyddio’r manylion isod os hoffech roi adborth ar yr Asesiad. 
 
Tîm Perfformiad Corfforaethol 
Sarah King, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, Llywodraethiant a Phartneriaethau 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
Swyddfeydd Cyffredinol 
Heol Gwaith Dur 
Glynebwy 
 
pps@blaenau-gwent.gov.uk  
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