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 Gweledigaeth Blaenau Gwent: 
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Rhagair  
Nid oes unman yn debyg i Blaenau Gwent. Ym mhen uchaf Cymoedd Gwent, mae Blaenau 

Gwent yn amgylchedd unigryw i fyw, gweithio a chwarae ynddo. Mae Blaenau Gwent yn fan o 

dreftadaeth a newid syfrdanol, 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 Ranbarthol 

Prifddinas-Caerdydd ynghyd â chysylltiadau trafnidiaeth newydd drwy ffordd Blaenau’r 

Cymoedd a gaiff ei chwblhau yn y dyfodol agos a llwybrau rheilffordd i Gaerdydd yn argoeli 

dyfodol disglair. Ynghyd â’r lleoliad gwych ac yn agos at Barc Cenedlaethol, mae ein pobl a 

chymunedau yn gwneud Blaenau Gwent yn wych. Bu gan ein pobl ddylanwad ar y llwyfan lleol, 

cenedlaethol a rhyngwladol yn y celfyddydau, chwaraeon a gwleidyddiaeth am genedlaethau 

lawer – gan roi Blaenau Gwent ar y map am yr holl resymau cywir. 

 

Rôl Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a’i bartneriaid yw manteisio i’r eithaf ar yr asedau sydd 

gennym, gan wneud mwy gyda llai a gwneud hynny’n well. Mae’n iawn ein bod yn cydnabod yr 

heriau a wynebwn. Mae dirywiad hanesyddol diwydiant trwm yn parhau i effeithio ar ragolygon 

cyflogaeth a chyfleoedd rhyng-genhedlaeth. Wynebwn anawsterau gydag anghydraddoldeb 

iechyd a chyfoeth, y cynnydd mewn siopa ar-lein ac effaith hynny ar ganol ein trefi a materion 

cymdeithasol sy’n effeithio ar ein teuluoedd a phobl ifanc. Fel Cyngor wynebwn alw cynyddol am 

rai o’n gwasanaethau gan roi mwy o bwysau ar y cyllidebau sydd gennym ar gael. Ond  awn i’r 

afael â’r materion hyn gyda’n partneriaid, busnesau a’r gymuned leol. Rydym yn edrych ar sut y 

gwariwn ein harian i sicrhau’r deilliannau gorau ar gyfer ein preswylwyr, rydym yn cefnogi 

busnesau newydd a phresennol, rydym yn edrych ar ein hasedau i gyflawni ffrydiau incwm 

newydd ac yn dileu rhwystrau i alluogi preswylwyr i gael mynediad i’r hyn maent ei angen. 

Drwyddi draw, rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol cadarnhaol. 

 

Ar draws Gwent bydd pob cyngor, yn cynnwys Blaenau Gwent, yn gweithio at ddod yn ranbarth 

sy’n anelu i fynd i’r afael a gostwng anghydraddoldeb, yn seiliedig ar egwyddorion Marmot 

(manylion pellach ar dudalen 7). Byddwn yn gweithio ar draws pob gwasanaeth cyhoeddus yn 

ein hardal i sicrhau fod ein polisïau, dulliau gweithredu ac adnoddau yn anelu i greu cymdeithas 

decach a mwy cyfartal ar gyfer preswylwyr heddiw a chenedlaethau’r dyfodol. Bydd hyn wrth 

galon sut ydym yn datblygu a darparu ein gwasanaethau ar draws y blynyddoedd cynnar, 

addysg a sgiliau, trafnidiaeth, tai, lleoedd a gofodau, a swyddi a busnesau. Fel cyngor gwrth-

dlodi, gwnawn bopeth o fewn ein gallu i gefnogi pobl sydd wedi eu dal mewn tlodi a’r rhai mwyaf 

bregus. Drwy werthfawrogi a hyrwyddo iechyd da, addysg a dysgu gallwn helpu pobl i gyrraedd 

eu potensial llawn. Bydd hynny yn ei dro yn cyfrannu at greu cymunedau mwy gwybodus a 

chysylltiedig ledled Blaenau Gwent sy’n deg, agored a chroesawgar i bawb, lle caiff pawb gyfle i  

gymryd rhan weithgar.  
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Cabinet Blaenau Gwent 
 

Mae Cabinet Blaenau Gwent yn cynnwys Arweinydd y Cyngor a phedwar Aelod etholedig arall, 

a elwir yn Aelodau’r Cabinet. Mae pob Aelod o’r Cabinet yng ngofal maes unigol o gyfrifoldeb, a 

elwir yn bortffolio. Gwnânt benderfyniadau ar sut y caiff eich arian eu gwario a sut y caiff 

gwasanaethau eu darparu. Mae’r Cabinet yn gyfrifol am gyflenwi’r Cynllun Gorfforaethol. Mae 

rhestr lawn o’r holl Aelodau etholedig, yn cynnwys gwybodaeth am sut i ddod o hyd i’ch Aelod 

lleol, ar gael ar ein gwefan: Cynghorwyr a Phwyllgorau |CBS Blaenau Gwent  (blaenau-

gwent.gov.uk)   

 

 

     
Cyng SteveThomas 

Arweinydd y Cyngor 
Aelod Cabinet 

Trosolwg 
Corfforaethol a 
Pherfformiad 

Cyng Helen 
Cunningham 

Dirprwy Arweinydd y 
Cyngor 

Aelod Cabinet Lle ac 
Amgylchedd 

Cyng John C  
Morgan 

Aelod Cabinet Lle ac 
Adfywio 

Cyng Sue Edmunds 
Aelod Cabinet Pobl 

ac Addysg 

Cyng Haydn Trollope 
Aelod Cabinet Pobl a 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

 

Cyflwyniad 
 
Mae’r Cynllun Corfforaethol yn gweithredu fel cynllun busnes y Cyngor ac mae’n gosod y 

weledigaeth, gwerthoedd a blaenoriaethau ar gyfer 2022/27. Mae’n amlinellu nid yn unig yr hyn y 

gall pobl Blaenau Gwent ei ddisgwyl gan y Cyngor ond yn yr un modd, yr hyn y mae’r Cyngor yn 

gofyn amdano gan ei ddinasyddion a phartneriaid. 

 

Cafodd y Cynllun ei ddatblygu ar adeg o gythrwfl ariannol a newid sylweddol o fewn y sector 

cyhoeddus. Bu’n rhaid i’r Cyngor gymryd rhai penderfyniadau anodd ar ble i flaenoriaethu 

gwariant, gan sicrhau y caiff gwasanaethau hanfodol eu cynnal ar gyfer y mwyaf bregus yn ein 

cymunedau. 

 

Drwy ganolbwyntio ar gyflawni ar y prif flaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Corfforaethol gallwn 

ddechrau trawsnewid Blaenau Gwent i fod yn ardal fwy llewyrchus a chroesawgar sy’n chwarae 

rhan ar lwyfan rhanbarthol a chenedlaethol. Mae’n ymwneud â chyflawni canlyniadau go iawn 

ar gyfer pobl Blaenau Gwent a chafodd ei seilio ar gynlluniau busnes cadarn a chynaliadwy, gan 

sicrhau y gellir dal y Cyngor i gyfrif am yr hyn yr addawodd ei gyflawni. 

 

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ofyniad yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Prif nod y Ddeddf yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol 

Cymru. Mae’r Ddeddf yn nodi saith nod llesiant cenedlaethol y mae’n ddyletswydd arnom i 

gyfrannu atynt. Mae’r Ddeddf yn bwriadu gwneud i’r Cyngor feddwl mwy am yr hirdymor, 

gweithio’n well gyda phobl a chymunedau, mynd ati i ddatrys problemau a bod â dull 

gweithredu mwy cydlynus.  

 

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn dynodi pedair blaenoriaeth, a gaiff eu galw yn Amcanion Llesiant, 

sy’n nodi’r cyfeiriad ar gyfer gweithredu ac agenda ar gyfer newid dros y pum mlynedd nesaf. 

Mae’r uchelgais a gyflwynir yn y Cynllun hwn yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor, cymunedau a 

phartneriaid i weithio mewn ffyrdd newydd a blaengar i hybu newid a thrawsnewid yr ardal er 

mwyn cael effaith gadarnhaol ar fywydau a llesiant y cenedlaethau cyfredol a chenedlaethau’r 

dyfodol. 

https://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/council/councillors-and-committees/
https://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/council/councillors-and-committees/
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Ein Cynllun Corfforaethol  

 
Mae ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2022/27 yn nodi rhaglen uchelgeisiol o weithgaredd ar 

gyfer y Cyngor dros y pum mlynedd nesaf a thu hwnt. Cafodd y blaenoriaethau, a gaiff hefyd eu 

galw yn Amcanion Llesiant, eu datblygu er mwyn cefnogi ein cymunedau i ffynnu. Mae pobl 

Blaenau Gwent wrth galon popeth a wnawn a’r Cynllun Corfforaethol yw ein hymrwymiad i 

gymunedau Blaenau Gwent i ddarparu gwasanaethau modern ac ansawdd uchel sy’n cefnogi 

twf a llesiant economaidd. 

 

Fel Cyngor byddwn yn sefydliad sy’n edrych ar i faes ac a fydd yn gweithio mewn partneriaeth 

gyda busnesau, y cyhoedd a’r sectorau gwirfoddol a chymunedau i fod yn sefydliad sydd â mwy 

o fin masnachol a chyfeiriad busnes. 

 

Blaenoriaethau ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2022/27 yw: 

Blaenoriaeth Deilliant 

 

Cynyddu dysgu a sgiliau i’r eithaf 
ar gyfer pawb i greu Blaenau 

Gwent lewyrchus, ffyniannus a 
chydnerth 

 

Cynyddu cydnerthedd y gymuned, gan 
ddarparu cyfleoedd addysgol a sgiliau 
ansawdd uchel i greu economi 
ffyniannus o enedigaeth ymlaen, gan 
leihau dibyniaeth a chynyddu 
annibyniaeth i’r eithaf. 

 

 

Ymateb i’r argyfwng natur a 
newid hinsawdd a galluogi 

cymunedau cysylltiedig 
 

Cyngor Blaenau Gwent yn sicrhau 
gostyngiad mawr yn ei allyriadau 
carbon, gan ddarparu amgylchedd sy’n 
cefnogi twf a llesiant ac yn cysylltu 
cymunedau 

 

 

 

Cyngor uchelgeisiol a blaengar yn 
darparu gwasanaethau ansawdd 

da ar yr adeg gywir ac yn y lle 
cywir 

 

Cyngor Blaenau Gwent yn gweithio 
mewn partneriaeth i ddarparu 
gwasanaethau ansawdd uchel i ddiwallu 
anghenion lleol a gwella ansawdd 
bywyd a llesiant o fewn y gymuned. 

 

 

Grymuso a chefnogi cymunedau i 
fod yn ddiogel, annibynnol a 

chydnerth 
 

Cynyddu cydnerthedd cymunedau, lle 
caiff pawb ei groesawu ac yn ddiogel ac 
sy’n lleihau dibyniaeth ac yn cynyddu 
annibyniaeth i’r eithaf 

 
 
Drwy fod â ffocws ar gyflenwi’r Cynllun Corfforaethol gallwn ddechrau trawsnewid Blaenau 

Gwent i fod yn ardal mwy llewyrchus a chroesawgar sy’n dathlu ei threftadaeth ac sy’n chwarae 

ei rhan ar y llwyfan rhanbarthol a chenedlaethol. Mae hefyd yn rhan allweddol o adeiladu 

Cyngor mwy hyderus a galluog. Mae’n ymwneud â sicrhau deilliannau real i bobl Blaenau Gwent 
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a chaiff ei seilio ar gynlluniau cadarn a chynaliadwy, gan sicrhau y 

gellir dal y Cyngor i gyfrif am yr hyn yr addawodd ei gyflawni. Ni 

chafodd y blaenoriaethau eu datblygu ar wahân i’w gilydd a 

chawsant eu dynodi er mwyn cefnogi cynnydd mewn nifer o 

feysydd polisi a phartneriaeth: 

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
wedi amlinellu cyfrifoldebau pob corff cyhoeddus  i wella llesiant 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

Caiff hyn ei alw yn egwyddor datblygiad egwyddor cynaliadwy 

sy’n dweud fod yn rhaid i gyrff cyhoeddus ‘sicrhau bod anghenion 

y presennol yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu ar allu 

cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain’. 

Rydym wedi sicrhau fod y cyfrifoldebau hyn yn rhan o bopeth a 

wnawn ac mae ein blaenoriaethau a chamau gweithredu yn 

adlewyrchu sut y byddwn yn gweithio i wella’r meysydd allweddol 

hyn. Rydym hefyd wedi ystyried y cyfraniad fydd gan ein 

blaenoriaethau ar weithio tuag at y Nodau Llesiant a’r pum ffordd o weithio. 

 

Aliniwyd hefyd gydag Egwyddorion Marmot  a’r blaenoriaethau o Gynllun Llesiant 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent. Cytunodd Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus i ddod yn  Ranbarth Marmot a mabwysiadu wyth egwyddor Marmot i 
ostwng anghydraddoldeb iechyd ar draws Gwent ac i weithio mewn partneriaeth gyda’r 

Sefydliad Tegwch Iechyd (IHE) i gyfarch penderfynyddion cymdeithasol iechyd. Gwent yw’r ardal 

gyntaf yng Nghymru i ddod yn ranbarth Marmot. 

 

Mae Michael Marmot yn Athro Epidemioleg ac Iechyd Cyhoeddus yng Ngholeg Prifysgol 

Llundain ac ef yw Cyfarwyddwr Sefydliad Tegwch Iechyd UCL. Mae wedi arwain grwpiau ymchwil 

ar anghydraddoldeb iechyd am dros ddeng mlynedd ar hugain, gan weithio i wahanol gyrff 

rhyngwladol a llywodraethol. Rhan allweddol o’i ymagwedd at gyfarch anghydraddoldeb iechyd 

yw creu’r amodau i bobl  gymryd cyfrifoldeb dros eu bywydau eu hunain sy’n golygu gweithredu 

ar draws penderfynyddion cymdeithasol iechyd a thu hwnt i gyrraedd y GIG. Gan gydnabod yr 

anghydraddoldeb sy’n bodoli yn ein cymunedau, cytunodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Gwent i ddod yn ranbarth ‘Marmot’ gyda’r bwriad o weithredu’r ymagwedd hon i weithredu 

seiliedig ar dystiolaeth i ostwng anghydraddoldeb yng Ngwent. Bydd hyn yn ailffocysu a chyflymu 

cynnydd tuag at ostwng achosion gwraidd anghydraddoldeb iechyd a chysylltiedig ledled 

Gwent. Fel rhan o hyn, bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn defnyddio wyth Egwyddor 

Marmot ynghyd â’r Amcanion a’r Camau fel rhan o’r Cynllun Llesiant. 

 

Wyth egwyddor Marmot: 
1. Rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn 

2. Galluogi pob plentyn, person ifanc ac oedolyn i gynyddu eu galluoedd i’r eithaf a bod â 

rheolaeth dros eu bywydau 

3. Creu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb 

4. Sicrhau safon byw iach ar gyfer pawb 

5. Creu a datblygu lleoedd a chymunedau iach a chynaliadwy 

6. Cryfhau rôl ac effaith atal afiechyd 

7. Mynd i’r afael â hiliaeth, gwahaniaethu a’r deilliannau hynny 

8. Ceisio cynaliadwyedd amgylcheddol a thegwch iechyd gyda’n gilydd 

  

Wrth ochr Egwyddorion Marmot, mae’r Cyngor wedi alinio gyda’r blaenoriaethau a amlinellwyd 

yn y drafft Gynllun Llesiant, cynllun y mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent yn berchen 

arno. 
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Sut mae blaenoriaethau’r Cyngor yn alinio? 

 
Mae’r tabl isod yn amlygu’r cysylltiadau rhwng y Cynllun Corfforaethol 2022/27, Egwyddorion 

Marmot a Chynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent. 

 

Cynllun Corfforaethol 

2022/27 

Egwyddor Marmot Cynllun Llesiant Gwent 

Cynyddu dysgu a sgiliau i’r 
eithaf ar gyfer pawb i greu 
Blaenau Gwent lewyrchus, 

ffyniannus a chydnerth 
 

 Rhoi’r dechrau gorau 

mewn bywyd i bob plentyn 

 Galluogi pob plentyn, 

person ifanc ac oedolyn i 

gynyddu eu galluoedd i’r 

eithaf a bod â rheolaeth 

dros eu bywydau 

 Creu cyflogaeth deg a 

gwaith da i bawb 

 Sicrhau safon byw iach ar 

gyfer pawb 

 Rydym am greu Gwent 

deg a chyfiawn i bawb 

  

Ymateb i’r argyfwng natur a 
newid hinsawdd a galluogi 

cymunedau cysylltiedig 

 

 Creu a datblygu lleoedd a 

chymunedau iach a 

chynaliadwy 

 Cryfhau rôl ac effaith atal 

afiechyd 

 Ceisio cynaliadwyedd 

amgylcheddol a thegwch 

iechyd gyda’n gilydd 

  

 

 Rydym am greu Gwent lle 

mae'r amgylchedd 

naturiol yn cael ei 

warchod a'i wella 

 
 

Cyngor uchelgeisiol a blaengar 
yn darparu gwasanaethau 

ansawdd da ar yr adeg gywir ac 
yn y lle cywir 

 

 Creu cyflogaeth teg a 

gwaith da i bawb 

 Rydym am greu Gwent 

deg a chyfiawn i bawb 

  
Grymuso a chefnogi 

cymunedau i fod yn ddiogel, 
annibynnol a chydnerth 

 

 Mynd i’r afael â hiliaeth, 

gwahaniaethu a’u 

deilliannau 

 Rydym am greu Gwent 

sydd â chymunedau 

cyfeillgar, diogel a 

hyderus 
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Blaenoriaethau’r Cyngor 2022/27 

Cynyddu dysgu a sgiliau i’r eithaf ar gyfer pawb i greu Blaenau Gwent 

lewyrchus, ffyniannus a chydnerth 
 

  

 

 

 

Yr hyn yr anelwn ei gyflawni – Cynyddu cydnerthedd y gymuned, darparu 

cyfleoedd addysg a sgiliau ansawdd uchel i greu economi lewyrchus o 

enedigaeth ymlaen, gan leihau dibyniaeth a chynyddu annibyniaeth i’r 

eithaf. 

 
 

Pam fod hyn yn bwysig – angen a ddynodwyd 

 Mynd i’r afael â chostau byw a chefnogi preswylwyr a theulu  

 Archwilio’r potensial ar gyfer gwelliant economaidd pellach a thwf ar gyfer Blaenau Gwent: 

o Cynyddu cyfleoedd a lefelau incwm i’r eithaf 

o Plant, pobl ifanc ac oedolion gyda’r cymwysterau cywir a sgiliau bywyd 

o Sgiliau / cyflogaeth 

o Rhagolygon swyddi 

o Twf 

 Cymuned  –  

o Byw annibynnol 

o Llewyrchus a chydnerth 

o Poblogaeth sy’n heneiddio 

 Mynediad i wasanaethau 

Sut fyddwn ni’n gwybod pa mor dda yr ydym yn gwneud 

 Canran pobl oedran gwaith a gaiff eu cyflogi 

 Enillion wythnosol gweithwyr llawn-amser/rhan-amser 

 Canran oedolion 16-64 heb unrhyw gymwysterau 

 Canran pobl yn byw mewn aelwydydd mewn amddifadedd sylweddol 

 % sy’n teithio tu allan i’r fwrdeistref ar gyfer cyflogaeth 

 Canran plant yn byw mewn aelwydydd di-waith 

 Cyfradd aelwydydd y cafodd digartrefedd ei atal yn llwyddiannus iddynt am o leiaf 6 mis 

fesul 10,000 aelwyd 

 Canran o gyfradd genedigaethau byw a genedigaethau sengl byw 

 Deilliannau a chyrhaeddiad addysgol 

 Lefelau NEET 

 Presenoldeb mewn ysgolion 

 Canran disgyblion ysgol sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim 

 Fframwaith Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol 

 Cyfraddau gweithgaredd economaidd 

 Cyfraddau dechrau busnes fesul 1,000 o breswylwyr 

 Nifer busnesau fesul 1,000 o breswylwyr 

 Cyfran poblogaeth oedran gwaith gyda NVQ Lefel 4 neu 

 Cyfran busnesau seiliedig ar wybodaeth 

 Dangosyddion Hunanasesiad Uned  Data 

 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
https://www.data.cymru/dashboards/viewofpoverty 

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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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Datblygu Cynaliadwy a’r Pump Ffordd o Weithio 

Byddwn yn 

gweithio mewn 

partneriaeth/ 

yn cydweithio 

gyda .. 

 

 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Gwent 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 

Bevan 

 Gwasanaeth Cyflawni Addysg 

 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

 Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd 

 Partneriaeth Natur Leol Blaenau 

Gwent a Thorfaen 

 Cymoedd Technoleg  

 Tasglu Cymoedd 

 Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent 

 Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain 

Cymru 

 Fforymau Canol Tref 

 Hyb Busnes 

 Bwrdd Menter 

 Partneriaeth Iechyd, Gofal 

Cymdeithasol a Llesiant Gwent 

 Rhaglen Eiddilwch Gwent 

 WAST 

 Is-grŵp Costau Byw 

 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar 

gynllunio 

hirdymor 

 

 Mae hwn yn faes allweddol ar gyfer Blaenau Gwent a chydnabyddir y 

bydd tystiolaeth i ddangos gwelliant yn cymryd amser ond mae’n hanfodol 

y gwneir gwaith yn awr i gefnogi cymunedau yn awr ac yn y dyfodol.  

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar 

integreiddio 

 

 Mae’r flaenoriaeth hon yn trawsdorri yn ei natur a bydd yn cynnwys nifer o 

wasanaethau Cyngor yn cynnwys Adfywio, Gwasanaethau Cymdeithasol 

ac Addysg.  

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar 

ataliaeth 

 

 Atal effeithiau tlodi ac amddifadedd sylweddol rhag gwaethygu drwy 

ddarparu cyfleoedd cyflogaeth lleol ansawdd da a chefnogi Blaenau 

Gwent lewyrchus a chydnerth 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar 

gynnwys y 

cyhoedd a 

phartneriaid 

ym mhopeth a 

wnawn 

 

 Bydd ymgysylltu gyda busnesau a phartneriaid yn allweddol i gefnogi twf 

economaidd a chreu swyddi / cyfleoedd. 

 Mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau 

ansawdd uchel i’w dinasyddion ac yn defnyddio gwahanol ddulliau 

ymgysylltu er mwyn deall os yw’r gwasanaeth yn gwneud y deilliannau a 

fwriedir neu os oes angen ystyried diwygiadau i ddarpariaeth gwasanaeth. 

 Agwedd bwysig o ddarparu Gwasanaethau Cymdeithasol i ddefnyddwyr 

gwasanaeth yw y caiff eu llais ei glywed 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. 
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Ymateb i’r argyfwng natur a newid hinsawdd a galluogi cymunedau cysylltiedig 

 

 
 

 

Yr hyn yr anelwn ei gyflawni – Cyngor Blaenau Gwent yn sicrhau gostyngiad mawr 

yn ei allyriadau carbon, gan ddarparu amgylchedd sy’n cefnogi twf a llesiant ac yn 

cysylltu cymunedau 

 

 

 
 

Pam fod hyn yn bwysig – yr angen a ddynodwyd 

 Cysylltedd-  

o Seilwaith digidol 

o Sgiliau digidol 

o Trafnidiaeth 

o Rhoi blaenoriaeth i deithio llesol a diogel 

 Cymuned -  

o Amgylchedd naturiol ac adeiledig 

o Ardal ddeniadol i fyw ynddi 

o Gostwng llygredd aer  

o Adeiladu cartrefi effeithiol o ran ynni  

 Datgarboneiddio –  

o Sero net erbyn 2030 

o Addasu adeiladau (yn cynnwys ysgolion) 

o Mynd i’r afael â newid hinsawdd 

o Darpariaeth ynni  

Sut fyddwn ni’n gwybod pa mor dda yr ydym yn gwneud 

 Swyddi yn yr ardal - % sy’n gadael yr ardal i weithio mewn ardal arall - % newid dros gyfnod 

 Mesurau datgarboneiddio 

 Tai 

 Priffyrdd 

 Asedau 

 Tipio anghyfreithlon 

 Glanhau strydoedd 

 Gwastraff ac ailgylchu 

 Amgylchedd a bioamrywiaeth 

 Cynllunio trafnidiaeth 
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Datblygu Cynaliadwy a’r Pump Ffordd o Weithio 

Byddwn yn 

gweithio mewn 

partneriaeth/ 

yn cydweithio gyda 

.. 

 

 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent 

 Awdurdodau lleol yng Nghymru 

 Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

 Trafnidiaeth Cymru 

 Climate Ready Gwent 

 Partneriaeth Natur Leol Blaenau Gwent a Thorfaen 

 Dŵr Cymru 

 Cyfoeth Naturiol Cymru  

 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar gynllunio 

hirdymor 

 

Mae gwarchod yr amgylchedd a gweithio at sero carbon newydd yn nod 

ar unwaith gyda chamau gweithredu yn cael eu rhoi yn eu lle yn awr i 

gefnogi yn yr hirdymor.  

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar 

integreiddio 

 

Mae’r Cyngor wedi datblygu strategaeth datgarboneiddio a strategaeth 

amgylchedd a bioamrywiaeth sydd ill dwy yn amlinellu cyfrifoldebau 

gefnogi’r agendâu hyn ar draws holl wasanaethau’r Cyngor. Drwy ddull 

gweithredu cydlynus o ddarparu gwasanaeth gall y Cyngor gyflawni mwy 

a defnyddio llai o adnoddau.  

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar ataliaeth 

 

Bydd cyfrannu at gynnal a gwella bioamrywiaeth a chydnerthedd 

ecosystem  yn helpu i liniaru ac addasu i newid hinsawdd a rhoi cyfleoedd 

cadarnhaol i gynnal ac adeiladu iechyd a llesiant meddwl a chorfforol. 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar gynnwys 

y cyhoedd a 

phartneriaid ym 

mhopeth a wnawn 

 

Mae cefnogaeth i grwpiau cymunedol lleol yn parhau gyda hyrwyddwyr 

sbwriel lleol yn cael deunyddiau, offer, cymorth staff a chasglu gwastraff 

yn dilyn glanhau a chlirio. 
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Cyngor uchelgeisiol ac arloesol yn darparu gwasanaethau ansawdd da ar yr amser cywir ac yn 

y lle cywir 

 

  
 

 

Yr hyn yr anelwn ei gyflawni – Mae Cyngor Blaenau Gwent yn gweithio 

mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau ansawdd da i ddiwallu 

anghenion lleol a gwella ansawdd bywyd a llesiant o fewn y 

gymuned. 
 

 

 

 

 

 

 

Pam fod hyn yn bwysig – yr angen a ddynodwyd 

 Seilwaith digidol 

 Cyngor gyda ffordd fasnachol o feddwl  

 Cyngor cryf a chydnerth 

 Cydnerth yn ariannol 

 Recriwtio a chadw 

 Addasu (gadael yr Undeb Ewropeaidd ac yn dilyn Covid) 

 Gweithio partneriaeth / rhanbartholi 

 Dathlu llwyddiant 

 Ffocws ar y dyfodol 

 Adeiladu enw da Blaenau Gwent 

 Data a dirnadaeth 

Sut fyddwn ni’n gwybod pa mor dda yr ydym yn gwneud 

 Presenoldeb a salwch yn y cyngor 

 Recriwtio a chadw staff yn y cyngor 

 Cwynion a chanmoliaeth 

 Dangosyddion iechyd ariannol 

 Data Hybiau Cymunedol 

 Data digidol 

 Data cwsmeriaid 

 Gweithgaredd cyfathrebu 

 Dangosyddion hunanasesu uned data 
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Datblygu Cynaliadwy a’r Pump Ffordd o Weithio 

Byddwn yn 

gweithio mewn 

partneriaeth/ 

yn cydweithio gyda 

.. 

 

 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent 

 Awdurdodau Lleol Cymru 

 Undebau Llafur 

 Cynghorau Tref a Chymuned 

 Llywodraeth Cymru 

 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

 Archwilio Cymru  

 SRS 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar gynllunio 

hirdymor 

 

Mae’r Cyngor yn ymroddedig i gefnogi cymunedau yn yr hirdymor ac yn 

mynd ati i gyflawni hyn drwy ymgysylltu gyda’r gymuned, deall data ac 

angen a drwy ddatblygu cynlluniau a strategaethau a gaiff eu gweithredu 

dros nifer o flynyddoedd i sicrhau buddsoddiad a gwelliant gwasanaethau 

ym Mlaenau Gwent yn y dyfodol.  

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar 

integreiddio 

 

Mae’r Cyngor yn gweithredu dull “Un Cyngor” lle mae gwasanaethau yn 

cydweithio i rannu adnoddau ac arbenigedd a chefnogi ei gilydd i 

gyflawni’r deilliannau a fwriedir ar gyfer y gymuned. 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar ataliaeth 

 

Mae’r Cyngor yn defnyddio dull ataliol at y gwasanaethau y mae’n eu 

darparu i’r gymuned. Gall hyn gynnwys nifer o feysydd tebyg i addysg, 

gwasanaethau cymdeithasol, tlodi, seilwaith. Mae’r Cyngor yn gweithio i 

atal problemau rhag gwaethygu. 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar gynnwys 

y cyhoedd a 

phartneriaid ym 

mhopeth a wnawn 

 

Mae’r Cyngor yn rhagweithiol yn sut y mae’n ymwneud â’r gymuned. 

Mae’r Cyngor wedi datblygu Strategaeth Ymgysylltu 2018/22 sy’n 

amlinellu’r dull ymgysylltu ar gyfer y gymuned, rhanddeiliaid, staff ac 

aelodau. Mae ymgysylltu effeithlon yn hanfodol i sicrhau fod y Cyngor yn 

rhedeg yn effeithlon, fod y gwasanaethau a ddarperir yn addas ac yn 

diwallu anghenion y rhai sy’n eu defnyddio. Mae gan y Cyngor hefyd 

Galendr Ymgysylltu Corfforaethol er mwyn mapio’r math a lefel y 

gweithgaredd a gyflwynir ar draws y sefydliad. Caiff hyn wedyn ei 

ddefnyddio i wneud y defnydd gorau o adnoddau a gwerth ymgysylltu a 

hyrwyddo ein dull gweithredu ‘Un Cyngor’.  
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Grymuso a chefnogi cymunedau i fod yn ddiogel, annibynnol a chydnerth 

 

  

 

 

Yr hyn yr anelwn ei gyflawni – Cynyddu cydnerthedd cymunedau, lle caiff 

pawb ei groesawu a lle maent yn ddiogel ac sy’n lleihau dibyniaeth a 

chynyddu annibyniaeth i’r eithaf. 
 

 

 

 

Pam fod hyn yn bwysig – Angen a ddynodwyd 

 Hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ac annog a dathlu amrywiaeth 

 Cryfhau ysbryd a chydnerthedd y gymuned 

 Diogelwch y gymuned 

 Blaenau Gwent yn lle croesawgar, amrywiol a ffyniannus i fyw a gweithio ynddo 

 Creu cyfleoedd gwirfoddoli i rymuso preswylwyr i gael rheolaeth dros eu cymunedau eu 

hunain 

Sut fyddwn ni’n gwybod pa mor dda yr ydym yn gwneud 

 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 

 Cydraddoldeb 
 Diogelwch y gymuned 
 Llesiant y gymuned 
 Dangosyddion hunanasesu uned data 
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Datblygu Cynaliadwy a’r Pump Ffordd o Weithio 

Byddwn yn 

gweithio mewn 

partneriaeth/ 

yn cydweithio 

gyda .. 

 

 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent 

 Rhaglen Cydlyniaeth Cymunedol Gorllewin Gwent 

 Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Lleol 

 Gwent Ddiogelach 

 Tîm Cydlyniaeth Gymunedol Gwent 

 Awdurdodau lleol eraill 

 Blaenoriaethau’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

 Partneriaeth Ymfudiad Strategol Cymru 

 Rhaglen Cynllun Adsefydlu y Deyrnas Unedig 

 Y Swyddfa Gartref 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar 

gynllunio 

hirdymor 

 

Cynllun diogelwch cymunedol y Cyngor yw cefnogi gostwng troseddu a hefyd 

weithredu mesurau ataliol i sicrhau gostyngiadau hirdymor mewn troseddu ac 

anrhefn. 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar 

integreiddio 

 

Ynghyd ag awdurdodau lleol eraill ledled Gwent, mae 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 mewn cynhyrchu cystadleuaeth poster gwrthhiliaeth a drefnwyd 

gan Race Equality First. Fe wnaeth ysgolion ar draws y rhanbarth gelfwaith 

grymus yn dangos negeseuon yn hyrwyddo cydraddoldeb a dangos nad oes 

gan gasineb unrhyw le mewn rygbi nag yn y gymuned. 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar 

ataliaeth 

 

Rhoddwyd gwasanaethau diogelwch cartref a thân i ddioddefwyr troseddu, 

ymddygiad gwrthgymdeithasol a thrais domestig yn yr ardal. Cafodd 

cynlluniau hefyd eu darparu er mwyn diogeliu cefnogi a grymsuo’r rhai sy’n 

fregus i ecsbloetiad, eithafiaeth dreisgar neu derfysgaeth, yn ogystal â 

masnachu dynol a chaethwasiaeth fodern. 

Byddwn yn 

gweithio gyda 

ffocws ar 

gynnwys y 

cyhoedd a 

phartneriaid 

ym mhopeth a 

wnawn 

 

Bu’r Cyngor yn llwyddiannus wrth godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o nifer 

o ymgyrchoedd rhyngwladol a chenedlaethol ar gydraddoldeb a 

chlydlyniaeth drwy gyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â chyflawni cynlluniau 

penodol gyda staff, cymunedau a rhanddeiliaid (er enghraifft y Fforwm 

Ieuenctid, Panel Dinasyddion ac ati). Mae enghreifftiau o’r ymgyrchoedd a 

gefnogwyd yn cynnwys Diwrnod Cofio’r Holocost, Cerdyn Coch i Hiliaeth, 

LGBTQ+, Mis Hanes, Pride, Diwrnod Ruban Gwyn (ymgyrch i ddiweddu trais 

domestig), Mis Hanes Du a Diwrnod Rhyngwladol Plant. 
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Fframwaith Llywodraethiant y Cyngor  
Mae Cyngor Blaenau Gwent yn gweithredu drwy fframwaith llywodraethiant sy’n dod ynghyd â 

chyfres o brosesau deddfwriaeth, llywodraethiant a rheoli. Mae’r fframwaith yn rhoi llinell glir o 

atebolrwydd ledled y Cyngor ar gyfer monitro, adrodd a gwneud penderfyniadau. Fel rhan o hyn, 

mae’r Cynllun Corfforaethol yn gweithredu fel dogfen strategol drosfwaol y cyngor sy’n rhoi 

fframwaith i bopeth a wnawn a’r holl benderfyniadau a gaiff eu gwneud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyngor 
33 Aelod Etholedig / Cynghorwyr 

Etholir yn ddemocrataidd gan y cyhoedd mewn etholiadau lleol. 

Y prif gyfrifoldebau yw gosod y cyfeiriad a nodau cyffredinol ar 

gyfer gwaith y Cyngor. Mae eu rôl yn un lefel uchel a strategol ac 

hwy sy’n bennaf gyfrifol am redeg a gwneud penderfyniadau o 

fewn y Cyngor. 

Arweinydd y 
Cyngor 

Etholir gan 
aelodau’r Cyngor 
Yr Arweinydd sy’n 
bennaf gyfrifol am 

berfformiad, 
darpariaeth 
gwasanaeth, 

strategaethau a 
fframweithiau 
polisi y Cyngor. 

Prif Weithredwr 
Yng ngofal y 

rhyngweithio rhwng 

staff a chynghorwyr. 

Mae’n sicrhau fod y 

polisïau, arferion a 

phrotocolau priodol 

yn eu lle ac yn 

goruchwylio 

rheoaeth y Cyngor o 

ddydd i ddydd. 

 

Pwyllgorau Llywodraethiant ac 
Archwilio a Gwasanaethau 

Democrataidd 
Mae nifer o bwyllgorau 

democrataidd sy’n cwrdd i 
ystyried meysydd o waith y 

Cyngor, pob un gyda rhaniad 
cymesur o aelodau nad ydynt 

yn y Cabinet.   
 

Pwyllgorau Rheoleiddiol 
Mae’r pwyllgorau 

rheoleiddiol (Cynllunio, 
Rheoileiddiol a Thrwyddedu 

a Safonau) yn gwneud eu 
penderfyniadau eu hunain. 

 

Cabinet 
Corff gwneud penderfyniadau’r Cyngor sy’n cynnwys 5 aelod o’r 
grŵp rheoli (Llafur ar hyn o bryd). Mae gan bob aelod o’r Cabinet 
bortffolio yn gysylltiedig ag ardal o’r Cyngor. Caiff y portffolios a’r 

deiliaid portffolio eu hethol flynyddol gan y grŵp rheoli yng 
nghyfarfod blynyddol y Cyngor. 

 

Pwyllgorau Craffu 
Rhaniad cymesur ar draws 
pleidiau gwleidyddol. Ni all 

aelodau o Bwyllgorau Craffu  fod 
yn aelodau o’r Cabinet. 

Datblygu ac adolygu polisïau a 
gweithgareddau’r Cyngor a 

gwneud argymhellion i’r Cabinet. 
Darparu her ac atebolrwydd 

annibynnol. 
 

Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol 
Yn cynnwys y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr a Phrif Swyddogion. 
Caiff penderfyniadau strategol a gweithredol eu gwneud yma, er 
fod angen i rai penderfyniadau gael eu hystyried gan Bwyllgorau 

Craffu ac yna eu cadarnhau gan y Cabinet neu’r Cyngor. 
 

Tîm Rheoli Corfforaethol 
Yn cynnwys uwch reolwyr Cyfarwyddiaethau sy’n trafod cynnydd cynlluniau busnes yn 
ogystal â dynodi meysydd ar gyfer gwella gwasanaeth fydd angen cael eu cymeradwyo 

gan y Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol ac efallai drwy’r broses ddemocrataidd. 

 

Darpariaeth Gwasanaeth 
Gwaith a wneir gan swyddogion yn y maes gwasanaeth a ddynodwyd o fewn y cynllun busnes yn 

gysylltiedig gyda blaenoriaethau’r Cyngor. 
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Er mai’r Cynllun Corfforaethol yw’r brif ddogfen strategol ar gyfer y Cyngor, caiff ei chefnogi gan 

nifer o bolisïau a strategaethau eraill sy’n cydweithio i greu edau aur. Mae’r dogfennau hyn yn 

cynnwys : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategaeth Gyfathrebu sy’n anelu i ddarparu cyfathrebu dwy-ffordd rhagorol, arloesol a 

chost-effeithlon, gan adeiladu enw da cadarnhaol a chynyddu ymddiriedaeth a hyder fod y 

Cyngor yn darparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion preswylwyr, busnesau ac 

ymwelwyr. 
 

 Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n anelu i roi tegwch a chydraddoldeb wrth ganol 

popeth a wnaiff y Cyngor ac yn ganolog wrth gynyddu canlyniadau llesiant i’r eithaf ar gyfer 

preswylwyr, cymunedau lleol, staff ac ymwelwyr, nawr ac yn y dyfodol. 
 

 Strategaeth Ariannol Tymor Canol sy’n rhan allweddol a chyfannol o drefniadau 

cynllunio y Cyngor ac sy’n rhoi asesiad o’r gofynion gwariant y mae’r Llywodraeth yn debyg 

o’u hwynebu i gyflawni ei flaenoriaethau a lefel toriadau posibl. 
 

 Mae amcanion Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg Strategaeth Iaith Gymraeg 

Blaenau Gwent yn gysylltiedig â gweledigaeth Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr 

Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. 
 

 Strategaeth Gweithlu sy’n edrych ar adeiladu ar arfer da presennol a pharhau i 

hyrwyddo’r Cyngor fel lle da i weithio – gan ddatblygu gweithlu sy’n teimlo mewn cysylltiad â 

ac a all ateb anghenion cyfredol a dyfodol ein cymunedau. 
 

 Mae cymuned Blaenau Gwent wrth galon popeth a wnaiff y Cyngor. Mae ymgysylltu, 

cyfranogiad a phrofiad cwsmeriaid yn thema allweddol ar draws y Cyngor er mwyn 

llunio gwasanaethau a gwneud penderfyniadau. 
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Gofynion Deddfwriaethol  
 

Mae Deddf Llywodraeth Cymru ac Etholiadau (Cymru ) 2021 yn gosod system 

perfformiad a llywodraethiant newydd sy’n  elfen sylfaenol o rymuso llywodraeth leol drwy 

ddiffinio prif gynghorau yn bendant fel sefydliadau hunanwella drwy system yn seiliedig ar 

hunanasesiad ac asesiad perfformiad panel. Bwriedir i’r dull hwn adeiladu ar a chefnogi diwylliant 

lle mae cynghorau yn herio’r status quo yn barhaus, gofyn cwestiynau am sut maent yn 

gweithredu ac ystyried arfer gorau yng Nghymru ac yn ehangach. Bydd yn bwysig i’r sector cyfan 

arwain wrth weithredu’r system newydd wrth gefnogi gwelliant ac wrth rannu arloesedd ac arfer 

gorau. 

 

Fel rhan o’r gofyniad hwn mae’r Cyngor wedi cynnal proses hunanasesu i ystyried y cynnydd a 

wnaed a’r ardaloedd i’w gwella ymhellach ers 2021/22. Mae’r hyn a ddysgwyd o’r hunanasesiad 

wedi helpu i ddatblygu’r meysydd blaenoriaeth o fewn y Cynllun Corfforaethol hwn. Bwriedir i’r 

hunanasesiad gael ei ddefnyddio fel dull parhaus i adolygu perfformiad ac mae gan y Cyngor 

drefniadau ar waith i gyflawni hyn drwy gydol y flwyddyn drwy ei fframwaith rheoli perfformiad a 

dulliau adrodd. 

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddeddfwriaeth sy’n torri 

tir newydd ac yn anelu i wella llesiant economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a chreu’r 

Gymru a garem i gyd i fyw ynddi, yn awr ac yn y dyfodol. Rydym wedi defnyddio ein blaenoriaethau 

o fewn Cynllun Corfforaethol y Cyngor i weithredu fel ein Hamcanion Llesiant. 

 

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Adran 15) yn rhoi dyletswydd ar bob 

awdurdod lleol yng Nghymru i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus. Fel rhan o hyn, mae 

angen i’r Cyngor ddatblygu Cynllun Corfforaethol. Mae’r adroddiad hefyd yn defnyddio’r 

Datganiadau Deilliant o fewn Cynllun Corfforaethol y Cyngor fel ei Amcanion Gwella. 
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Gwybodaeth Gyswllt 
 
Mae’r ddogfen hon ar gael yn electronig ac mewn copi caled drwy wneud cais. 

 

Tîm Perfformiad Corfforaethol 

Gwasanaethau Corfforaethol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 

Swyddfeydd Cyffredinol 

Heol Gwaith Dur 

Glynebwy 

NP23 6DN 

Ffôn: 01495 311556 

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

 

Rhoi Adborth 
Croesawem unrhyw adborth y gallech fod ag ef am Gynllun Corfforaethol 2022/27 y Cyngor. Mae 

eich barn yn bwysig i ni a rydym eisiau gwybod pa wybodaeth yr hoffech ei gweld a sut yr 

hoffech weld hynny’n cael ei adroddi. Cysylltwch â’r tîm ar y manylion uchod os hoffech roi 

adborth ar y Cynllun Corfforaethol, os oes unrhyw wybodaeth y credwch allai gael ei hystyried i’w 

chynnwys yn y dyfodol neu os hoffech gael y ddogfen mewn ffurf arall e.e. print bras, Braille, 

fersiwn sain.  

 

Fersiwn Gymraeg  
Yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg y Cyngor, bydd fersiwn Gymraeg o’r Cynllun Gwella ar gael ar 

wefan y Cyngor. 

 

Mae’r ddogfen hon yn gweithredu fel Datganiad Llesiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 

a baratowyd dan adran 7 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a chanllawiau cysylltiedig a 

gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 

 

Mae’r Cyngor yn fodlon fod yr wybodaeth a roddir yn y cynllun hwn yn seiliedig ar yr wybodaeth 

oedd ar gael adeg ei gyhoeddi. 

 

Cynhaliwyd sgrinio Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar Gynllun Corfforaethol 2022/27 y Cyngor. 


