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Cyngor Dinas Casnewydd 

Awdurdod unedol yw Cyngor Dinas Casnewydd, sy’n gyfrifol am weinyddu pob agwedd ar lywodraeth 

leol mewn un haen ar gyfer ardal benodol. Cafodd y Cyngor ei ffurfio’n fwrdeistref sirol yn 1996 a chafodd 

statws dinas yn 2002. Hwn yw’r Cyngor 8
fed

 mwyaf yng Nghymru ac mae’n darparu’r holl wasanaethau o 

bwys, megis rhai sy’n ymwneud ag addysg, hamdden, tai, gwasanaethau cymdeithasol, cynllunio a 

phriffyrdd. 

Mae gan y Cyngor 50 o Gynghorwyr ac mae gennym weinyddiaeth Lafur ers yr etholiad ym mis Mai 

2012 pan etholwyd 37 o aelodau Llafur, 10 o aelodau Ceidwadol, 2 aelod Annibynnol ac 1 aelod o’r 

Democratiaid Rhyddfrydol. Mae’r Cyngor yn cyflogi oddeutu 6,000 o bobl ac mae ganddo gyllideb o £264 

miliwn. 

Fel y nodwyd yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2012-2017, mae cyllid y sector cyhoeddus 

ar hyn o bryd yn wynebu toriadau nas gwelwyd eu tebyg o’r blaen. Bydd y Cyngor yn canolbwyntio’n 

bennaf ar ddarganfod y ffordd orau o sianelu ei ymdrechion i sicrhau bod y ddinas yn ffynnu ac yn llwyddo 

– a bydd prosiectau’n cael eu hategu gan ein penderfyniad i wella lles holl ddinasyddion Casnewydd. 

Diben y Cynllun Gwella yw dangos bod y Cyngor yn cyflawni ei ddyletswydd dan Fesur Llywodraeth Leol 

(Cymru) 2009 i sicrhau gwelliant parhaus. Mae’r Cynllun Gwella yn canolbwyntio ar wyth o Amcanion 

Gwella, sef meysydd gwaith lle’r ydym yn bwriadu gwneud gwahaniaeth sylweddol i wasanaethau a 

chanlyniadau a ‘gwella bywydau pobl’. 

Mae’r Cynllun Gwella yn adeiladu ar Gynllun Corfforaethol y Cyngor a Chynllun Integredig Sengl y 

Bwrdd Gwasanaethau Lleol (y cynllun cyffredinol ar gyfer Casnewydd). Ni fwriedir i’r Cynllun Gwella 

ddisgrifio holl waith y Cyngor o ddydd i ddydd. I gael rhagor o wybodaeth am hynny, gweler y Cynlluniau 

Gwella Gwasanaeth ar gyfer 2015-2016. 

Cynllun Corfforaethol 2012-2017 

Cafodd y Cynllun Corfforaethol ‘Sefyll yn Gadarn Dros Gasnewydd’ ei gymeradwyo gan y Cyngor llawn 

ym mis Medi 2012, ac mae’n darparu’r fframwaith ar gyfer sicrhau bod y Cyngor yn y sefyllfa orau i ddod 

drwy’r cyfnod hwn o newid. 

Mae themâu a chanlyniadau’r Cynllun Corfforaethol wedi’u nodi isod:  

Dinas ofalgar 

Sicrhau bod pobl yn byw mewn cymunedau cynaliadwy 

Sicrhau bod pobl yn byw bywydau annibynnol a’u bod yn cael cymorth pan fo’n briodol 

Dinas decach 

Sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu profi a’u monitro er mwyn sicrhau tegwch 

Sicrhau bod y Cyngor yn gwneud y defnydd gorau posibl o’i adnoddau  

Dinas sy’n dysgu ac yn gweithio 

Sicrhau bod cyfleoedd plant a phobl ifanc mewn bywyd yn cael eu gwella 

Sicrhau bod oedolion yng Nghasnewydd yn llwyddiannus ac yn gwireddu eu potensial 

Sicrhau bod yr economi leol yn gryf ac yn hyderus  

Dinas sy’n fwy gwyrdd ac iach 

Sicrhau bod y ddinas yn fwy deniadol 

Sicrhau bod cynaliadwyedd amgylcheddol yn cael ei hybu 

Sicrhau bod pobl yn byw bywydau mwy iach  

Dinas sy’n fwy diogel 



 

Sicrhau bod pobl yng Nghasnewydd yn byw mewn cymuned ddiogel a chynhwysol 

Sicrhau bod Casnewydd yn lle bywiog a chroesawgar i ymweld ag ef a’i fwynhau  

Cynllun Corfforaethol Cyngor Dinas Casnewydd 2012-2017 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/plans_and_strategies/cont691201.pdf  

Blaenoriaethau’r Cynllun Gwella 

Dewis blaenoriaethau ar gyfer ymgynghoriad 

I lywio’r ymgynghoriad, cafodd ‘rhestr hir’ o flaenoriaethau posibl ei nodi o’r ffynonellau canlynol: 

• y mesurau a oedd yn perfformio waethaf yng Nghymru ar sail perfformiad 13/14 

• y gofrestr risgiau 

• y mesurau lle gellir gwella perfformiad 

• y blaenoriaethau yng nghynllun 14/15 sydd ar ei hôl hi (ar sail perfformiad Chwarter 1 a Chwarter 

2) 

• y cysylltiadau â’r Cynllun Integredig Sengl a’r Cytundebau Canlyniadau  

• y blaenoriaethau o raglen newid y Cyngor a’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig. 

 

Yna, ymgynghorwyd â’r Aelodau Etholedig, y Comisiwn Tegwch, y staff ac aelodau’r cyhoedd ynghylch y 

‘rhestr hir’ o flaenoriaethau. Mae thema’r Cynllun Corfforaethol y mae’r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu 

iddi wedi’i nodi rhwng cromfachau isod. 

• Datblygu ac adfywio’r ddinas (Dinas sy’n dysgu ac yn gweithio) 

• Cynorthwyo pobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (Dinas sy’n dysgu ac yn gweithio) 

• Helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd (Dinas sy’n fwy gwyrdd ac iach) 

• Cynorthwyo pobl hŷn sy’n gadael yr ysbyty (Dinas ofalgar) 

• Sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant (Dinas sy’n dysgu ac yn gweithio) 

• Cynyddu cyfraddau ailgylchu (Dinas sy’n fwy gwyrdd ac iach) 

• Sicrhau bod canol y ddinas yn fwy diogel (Dinas sy’n fwy diogel) 

• Atal troseddu ac aildroseddu ymysg pobl ifanc (Dinas sy’n fwy diogel) 

• Gwella gwasanaethau gofal a chymorth i oedolion (Dinas ofalgar) 

• Gwella canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal (Dinas decach) 

• Sicrhau bod modd i bobl gael gafael ar lety addas (Dinas decach) 

• Darparu band eang cyflymach i gartrefi a busnesau (Dinas sy’n dysgu ac yn gweithio). 

 

At ei gilydd ceir 2 flaenoriaeth ar gyfer Dinas ofalgar, 2 ar gyfer Dinas sy’n fwy gwyrdd ac iach, 4 ar gyfer 

Dinas sy’n dysgu ac yn gweithio, 2 ar gyfer Dinas decach a 2 ar gyfer Dinas sy’n fwy diogel. Mae hynny’n 

golygu bod pum thema’r Cynllun Corfforaethol yn cael eu cynrychioli. 



 

 

Dulliau ymgynghori 

Dechreuodd ein hymgynghoriad ynghylch Cynllun Gwella 2015/16 ar 17 Tachwedd, a chafodd 

dull gweithredu’r llynedd ei newid ryw ychydig. Eleni, gwnaethom ofyn i’r cyfranogwyr nodi eu tair 

prif flaenoriaeth o blith rhestr o ddeuddeg. Cafodd yr ymgynghoriad ei lansio ag arolwg o’r panel 

dinasyddion, a anfonwyd yn electronig at aelodau’r panel. Cafodd arolwg ar y we o aelodau’r 

cyhoedd ei gynnal hefyd ar y wefan http://www.newport.gov.uk. 

 Yn ystod mis Rhagfyr, cafodd ymgynghoriad cyhoeddus wyneb yn wyneb ei gynnal yng 

Nghanolfan Casnewydd, ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd ac yn Theatr Glan yr 

Afon. 

Ar 2 Rhagfyr, mynychodd aelodau’r Tîm Perfformiad gyfarfod o’r Comisiwn Tegwch i drafod y 

Cynllun Gwella a gofyn am farn y Comisiwn. 

Yn ogystal, cyflwynwyd y themâu arfaethedig i’r Pwyllgorau Craffu; bu’r aelodau yn cymryd rhan 

mewn trafodaeth ynghylch y blaenoriaethau ac roedd Cyfarwyddwyr a Phenaethiaid Gwasanaeth / 

uwch-swyddogion yn bresennol i ateb cwestiynau ynghylch manylion. Yna, gofynnwyd i aelodau’r 

Pwyllgorau Craffu nodi eu tair prif flaenoriaeth. Rhoddwyd copi papur o’r holiadur i unrhyw Aelodau 

Etholedig nad oeddent yn bresennol yn y cyfarfod craffu. 

Drwy gydol mis Tachwedd a mis Rhagfyr, bu’r Tîm Perfformiad yn cynnal rhai ymarferion 

‘pleidleisio â dotiau’ wyneb yn wyneb gyda staff yn y Ganolfan Ddinesig a’r Orsaf Wybodaeth. Mae 

arolygon ‘papur’ gan aelodau o staff wedi dod i law hefyd ers i’r ymgynghoriad agor.  

Canlyniadau’r ymarferion ymgynghori 

Mae canlyniadau’r ymarferion ymgynghori ag Aelodau Etholedig, staff ac aelodau’r cyhoedd i’w 

gweld yn y tabl isod, a chafodd pob cyfranogwr dair pleidlais. Cymerodd dros 500 o gyfranogwyr ran 

yn yr ymgynghoriad, sy’n fwy na’r 400 o ymatebion a gafwyd i’r ymarfer hwn y llynedd. Dylid nodi 

bod modd ystyried yr ymgynghoriad hwn yn un ystadegol arwyddocaol yng nghyswllt poblogaeth 

Casnewydd (gellir bod 95% yn hyderus nad yw’r gyfradd gwallau’n fwy na 5%). Mae canlyniadau’r 

ymarferion ymgynghori yn cynnwys cyfran uwch o lawer o ymatebion gan aelodau’r cyhoedd, sef 

72% eleni o gymharu â 29% y llynedd. 

Mae’r Comisiwn Tegwch wedi darparu ymateb ysgrifenedig. Nid rôl y Comisiwn Tegwch yw 

argymell neu gymeradwyo cyfeiriad polisi penodol. Hoffai’r Cyngor ddiolch i’r Comisiwn Tegwch am 

gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn. 

 

Cynigiwyd tair ‘pleidlais’ i bob cyfranogwr yn yr ymgynghoriad: 

Blaenoriaeth Ymatebion 

Datblygu ac adfywio’r ddinas 231 

Cynorthwyo pobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant 187 

Helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd 172 

Cynorthwyo pobl hŷn sy’n gadael yr ysbyty 151 

Sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant 136 

Cynyddu cyfraddau ailgylchu 134 

Sicrhau bod canol y ddinas yn fwy diogel 127 

Gwella canlyniadau o ran cyfiawnder ieuenctid 120 

Gwella gwasanaethau gofal a chymorth i oedolion 110 

Gwella canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal 79 

Sicrhau bod modd i bobl gael gafael ar lety addas 63 

Darparu band eang cyflymach i gartrefi a busnesau 20 

  



 

 

Ymateb gan y Comisiwn Tegwch 

Ar 2 Rhagfyr 2014, ymgynghorwyd â’r Comisiwn Tegwch ynghylch y blaenoriaethau y gellid eu 

cynnwys yng Nghynllun Gwella 15/16. Gellir gweld yr ymateb a gafwyd gan y Comisiwn drwy glicio ar 

y ddolen gyswllt isod: 

 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/minutes/cont734598.pdf  

 

 

Y Blaenoriaethau ar gyfer Gwella a ddewiswyd 

Yng nghyfarfod y Cabinet ar 12 Ionawr 2015, cynigiwyd cyfres o opsiynau i’r aelodau er mwyn 

dewis Blaenoriaethau ar gyfer Gwella 15/16. Dewisodd y Cabinet opsiwn 2, a arweiniodd at gynnwys 

yr wyth blaenoriaeth ganlynol yn y Cynllun Gwella ar gyfer 15/16. 
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Cysylltiadau â Chytundebau Canlyniadau 

Cyfres o fesurau a thargedau y cytunwyd arnynt â Llywodraeth Cymru yw Cytundebau 

Canlyniadau, ac maent yn cyfrannu i Raglen Lywodraethu’r Llywodraeth. Maent hefyd yn cyd-fynd â 

Chynllun Integredig Sengl Casnewydd yn Un. Dyma’r pum Cytundeb Canlyniadau a ddewiswyd ar 

gyfer y Cyngor rhwng 13/14 a 15/16: 

• Addysg 

• Cynorthwyo pobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant 

• Gwella canlyniadau o ran cyfiawnder ieuenctid  

• Sicrhau bod modd i bobl gael gafael ar lety addas  

• Darparu band eang cyflymach i gartrefi a busnesau. 

 

Roedd yr holl flaenoriaethau hyn yn rhan o’r ymgynghoriad gwreiddiol. Mae’r tri Chytundeb 

Canlyniadau cyntaf yn y rhestr uchod hefyd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Gwella, a bydd y ddau olaf 

yn cael eu cynnwys yn y Cynlluniau Gwasanaeth ar gyfer 15/16. 

 

  



 

 

Trefniadau craffu 

Yn ystod mis Chwefror 2015, cafodd copïau drafft o’r wyth Amcan Gwella sydd wedi’u cynnwys 

yng Nghynllun Gwella 15/16 eu hystyried gan y Pwyllgor Craffu priodol. Gofynnwyd i bob Pwyllgor 

Craffu adolygu’r cynnwys yn adrannau’r Cynllun Gwella sy’n berthnasol i bortffolio’r Pwyllgor dan 

sylw, a chyfrannu sylwadau i’r broses o gynllunio ar gyfer gwella. Mae’r rhestrau canlynol yn dangos 

pa Flaenoriaethau ar gyfer Gwella a ystyriwyd gan bob Pwyllgor Craffu. 

Y Pwyllgor Craffu ar gyfer Dysgu, Gofalu a Hamdden 

• Helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd 

• Sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant (sydd hefyd yn Gytundeb Canlyniadau) 

• Cynorthwyo pobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (sydd hefyd yn Gytundeb 

Canlyniadau) 

Y Pwyllgor Craffu ar gyfer Gwasanaethau Stryd, Adfywio a Diogelwch 

• Cynyddu cyfraddau ailgylchu  

• Gwella canlyniadau o ran cyfiawnder ieuenctid (sydd hefyd yn Gytundeb Canlyniadau) 

• Datblygu ac adfywio’r ddinas  

Y Pwyllgor Craffu ar gyfer Cynllunio a Datblygu Cymunedol 

• Cynorthwyo pobl hŷn sy’n gadael yr ysbyty  

• Gwella gwasanaethau gofal a chymorth i oedolion  

 

Crynodeb o Amcanion y Cynllun Gwella 

Yr wyth Amcan Gwella ar gyfer Casnewydd yn 2015/16 

Mae’r wyth Amcan Gwella a ddewiswyd ar gyfer 15/16 wedi’u grwpio dan themâu’r Cynllun 

Corfforaethol: 

Dinas ofalgar  

1. Cynorthwyo pobl hŷn sy’n gadael yr ysbyty 

Rydym am sicrhau nad yw’r bobl y mae angen cymorth ar ffurf gofal cymdeithasol arnynt yn aros 

mewn gwelyau ysbyty am fwy o amser nag sydd raid. Pan fyddwn yn gyfrifol am drefnu bod claf yn 

cael ei ryddhau o’r ysbyty ac na allwn wneud hynny mewn amser rhesymol, cofnodir bod oedi wedi 

digwydd am resymau’n ymwneud â gofal cymdeithasol. 

2. Gwella gwasanaethau gofal a chymorth i oedolion 

Mae adolygu pecynnau gofal a chymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth unigol yn rhan o 

ddyletswydd statudol gwasanaethau i oedolion.  Bydd cyflawni’r amcan hwn yn gwella ein gwaith o 

safbwynt cynllunio gydag unigolion yn rhagweithiol, a bydd yn sicrhau dull effeithlon wedi’i gynllunio 

o ymdrin â’n fframwaith adolygu. 

Mae hefyd yn ofynnol i ni ddatblygu proses asesu integredig ar gyfer pobl hŷn. Drwy ddatblygu 

dulliau mwy integredig o reoli pecynnau gofal a chymorth, rydym yn bwriadu cynnwys rhagor o 

broffesiynau yn y broses o adolygu cynlluniau gofal. Dylai hynny hefyd gyfrannu at wella’r broses o 

adolygu cynlluniau gofal. 

 



 

 

Dinas sy’n dysgu ac yn gweithio 

3. Datblygu ac adfywio’r ddinas 

Yr amcan yw sicrhau bod dinas Casnewydd: 

• yn lle deniadol ar gyfer creu cyfleoedd i fusnesau sefydlu yng Nghasnewydd 

• yn lle deniadol i fusnesau barhau i ddarparu eu gwasanaethau a datblygu eu busnes 

• yn cael ei hystyried yn lleoliad ar gyfer twristiaeth, diwylliant, chwaraeon a chyfleoedd i 

fanwerthu 

• yn ddinas lle mae’r preswylwyr yn cael budd o lefelau cyflogaeth uwch a manteision 

cymunedol.  

Byddwn yn darparu cymorth i fusnesau lleol er mwyn hybu twf economaidd a byddwn yn gwella 

sylfaen sgiliau’r ddinas, gan greu cyflogaeth ychwanegol i breswylwyr Casnewydd drwy amrywiaeth 

o brosiectau adfywio ffisegol a chymdeithasol. 

4. Cynorthwyo pobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant 

Mae dysgu a chael hyfforddiant yn hollbwysig os yw pobl ifanc am lwyddo yn eu bywydau a 

diwallu eu hanghenion eu hunain ac anghenion dinas Casnewydd fel cymuned economaidd. Mae gan 

y Cyngor a’i bartneriaid rôl bwysig i’w chwarae o ran helpu pobl ifanc i fanteisio i’r eithaf ar 

gyfleoedd i gael hyfforddiant a chyflogaeth. Mae’r Amcan Gwella yn mesur canran y bobl ifanc nad 

ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar adegau allweddol yn eu bywydau. 

5. Sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant 

Rydym am sicrhau bod ein holl ddisgyblion yn ymwneud yn effeithiol ag addysg er mwyn iddynt 

allu sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau posibl. Mae hynny’n cynnwys dysgwyr agored i niwed a 

allai fod mewn perygl o fethu â chyrraedd eu lefel ddisgwyliedig o ran cyrhaeddiad. 

Dinas sy’n fwy gwyrdd ac iach 

6. Helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd 

“Nod y rhaglen, sef Dechrau’n Deg, yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant yn y 

cymunedau mwyaf difreintiedig.” Mae’r rhaglen Dechrau’n Deg yn cynnig gofal plant rhad ac am 

ddim o safon i rieni cymwys sydd â phlant 2-3 oed, ac mae’n cynnig cymorth ynghylch magu plant, 

gwasanaeth estynedig gan ymwelwyr iechyd a chymorth ynghylch datblygu iaith yn y blynyddoedd 

cynnar. 

7. Cynyddu cyfraddau ailgylchu 

Er mwyn sicrhau bod Casnewydd yn cyflawni amcanion Llywodraeth Cymru o ran cynyddu 

cyfraddau ailgylchu a’i bod yn cyrraedd y targedau Ewropeaidd ar gyfer osgoi anfon gwastraff i 

safleoedd tirlenwi, rhaid archwilio pob cyfle sydd ar gael i’r ddinas ailgylchu ac osgoi anfon gwastraff 

i safleoedd tirlenwi, a rhaid manteisio ar y cyfleoedd hynny lle bônt yn berthnasol. 

Bydd Prosiect Gwyrdd a Cwm-y-Fory yn ymdrin i raddau helaeth â’r angen i osgoi anfon 

gwastraff trefol gweddilliol i safleoedd tirlenwi. Felly, bydd yr amcan hwn yn canolbwyntio’n bennaf 

ar annog busnesau a phreswylwyr yn y ddinas i ailgylchu mwy, a fydd yn cynyddu’r potensial sydd ar 

hyn o bryd yn cael ei ystyried yn wastraff gweddilliol ac sy’n cael ei drin felly. 

Dinas sy’n fwy diogel 

8. Gwella canlyniadau o ran cyfiawnder ieuenctid 

Prif nod y system cyfiawnder ieuenctid, a sefydlwyd gan adran 37 Deddf Trosedd ac Anhrefn 

1998, yw atal troseddu gan blant a phobl ifanc. Mae’n ymwneud ag atal ymddygiad 



 

 

gwrthgymdeithasol a throseddu; gwneud defnydd priodol o benderfyniadau y tu allan i’r llys er 

mwyn ceisio atal pobl ifanc rhag dod yn rhan o’r system cyfiawnder troseddol; lleihau nifer yr 

achosion o aildroseddu a brofir a lleihau cyfran y bobl ifanc a ddedfrydir i gyfnod mewn dalfa. Yn 

unol â pholisi Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, rydym o’r farn bod atal sefyllfa 

rhag codi’n well na cheisio ei datrys wedyn, ac rydym o’r farn bod plant yn bobl ifanc yn y lle cyntaf 

ac yn droseddwyr wedyn. 

 

Cysylltiadau â Chynllun Integredig Sengl Casnewydd 

Cafodd Cynllun Integredig Sengl Casnewydd ei greu gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Casnewydd 

yn Un, lle mae arweinwyr sefydliadau a mudiadau lleol yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r 

trydydd sector yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod gwasanaethau’n effeithiol, eu bod yn 

canolbwyntio ar bobl leol a’u bod yn gwella ansawdd bywyd pobl yng Nghasnewydd.  

Mae’r Cynllun Integredig Sengl yn gynllun tair blynedd strategol y bwriedir iddo hybu cydweithio 

ar draws Casnewydd. Cafodd ei gymeradwyo gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol ym mis Ionawr 2013 

a chan y Cyngor llawn ym mis Chwefror 2013. Mae’r Cynllun yn cynnwys chwech o themâu sy’n 

flaenoriaethau. 

Dolen gyswllt â Chynllun Integredig Sengl Casnewydd 

http://onenewportlsb.newport.gov.uk/oneNewport/index.cfm/content/communityStrategy 

Cyflawni’r Amcanion Gwella, eu monitro a chraffu arnynt 

Caiff yr Amcanion Gwella eu cyflawni ochr yn ochr â holl waith arall y Cyngor sydd wedi’i 

gynnwys yn y Cynlluniau Gwasanaeth ar gyfer 15/16. Caiff y cynlluniau hynny eu datblygu ar gyfer 

cyfnod o flwyddyn, ar ddechrau pob blwyddyn ariannol, ac maent yn cydredeg â Chynllun Gwella’r 

Cyngor. Maent yn rhwym wrth y trefniadau llywodraethu arferol, a chânt eu hystyried gan y 

Pwyllgorau Craffu a’u cymeradwyo gan Aelodau’r Cabinet. 

Caiff cynnydd y Cynllun Gwella ei fonitro drwy gyflwyno adroddiadau bob chwarter i’r Cabinet, 

cyflwyno adroddiadau monitro manwl ynghylch pob un o’r Amcanion Gwella i’r Bwrdd Perfformiad, 

cyflwyno adroddiadau monitro canol blwyddyn a diwedd blwyddyn ynghylch y Cynlluniau Gwella 

Gwasanaeth i’r Pwyllgorau Craffu, cyflwyno adroddiad diweddaru canol blwyddyn ynghylch y Cynllun 

Gwella i’r Pwyllgorau Craffu, a chyflwyno adroddiadau monitro perfformiad bob mis i’r Tîm Rheoli 

Corfforaethol. 

 

Dolen gyswllt â Chynlluniau Gwasanaeth y Cyngor 

http://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/About-the-council/Service-plans.aspx 

Cydraddoldebau a’r Gymraeg 2015/16 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

Bwriad y Cynllun Gwella yw sicrhau bod dyletswyddau deddfwriaethol dan themâu megis 

hawliau dynol, cydraddoldebau a’r Gymraeg yn cael eu cynnwys yn y ddyletswydd i sicrhau gwelliant 

parhaus; ac mae sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei gyfrifoldebau dan y Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol a’r Cynllun Iaith Gymraeg yn gyfrifoldeb i bawb. I wneud yn siŵr bod gwasanaethau’r 

Cyngor yn cael eu darparu’n deg ac yn gyfartal, mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Chynllun Iaith 

Gymraeg ar waith. 



 

 

Cafodd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ei gyhoeddi yn 2012 ac mae’n amlinellu pum prif 

amcan ar gyfer cydraddoldeb: ymgysylltu, gwasanaethau hygyrch, cydlyniant cymunedol a mynd i’r 

afael â throseddau casineb, cam-drin domestig a diweithdra. Caiff ymrwymiadau dan y Cynllun eu 

hadolygu’n rheolaidd a chaiff adroddiad blynyddol ei lunio sy’n tynnu sylw at y cynnydd a wnaed. 

Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/plans_and_strategies/cont7029

10.pdf 

Adroddiad blynyddol ynghylch y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2013/14 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/report/cont727365.pdf 

Asesiadau o effaith ar degwch a chydraddoldeb 

Mae asesiadau o effaith ar gydraddoldeb yn ofynnol yn ôl y gyfraith dan Ddeddf Cydraddoldeb 

2010. Mae asesiadau’r Cyngor hefyd yn archwilio ‘tegwch’ a’r iaith Gymraeg er mwyn sicrhau bod 

anghenion pobl eraill agored i niwed yn cael eu hystyried, yn ogystal â’r effaith ar wahanol ardaloedd 

yng Nghasnewydd. 

Mae asesiadau o effaith ar degwch a chydraddoldeb yn ystyried effaith unrhyw newid i 

wasanaethau neu gyflogaeth o safbwynt pawb, er mwyn sicrhau bod y newid yn deg. Er enghraifft, 

wrth agor gwasanaeth newydd byddai profiadau pobl anabl yn cael eu cymharu â phrofiadau pobl 

nad ydynt yn anabl, er mwyn gweld pa mor dda yw mynediad a gweld a yw’r gwasanaeth yn sicrhau 

mynediad teg a chyfartal i bawb. 

Mae’r asesiad yn ymdrin â’r holl nodweddion gwarchodedig (oedran, anabledd, rhyw, ailbennu 

rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, y Gymraeg 

a chyfeiriadedd rhywiol). 

Gellir gweld manylion ein hasesiadau o effaith ar degwch a chydraddoldeb ar ein gwefan. 

Cynllun Iaith Gymraeg 

Cyhoeddodd y Cyngor ei Gynllun Iaith Gymraeg yn 2009; mae’r Cynllun yn amlinellu’r modd y 

bydd y Cyngor yn hybu ac yn cefnogi’r Gymraeg. Yn unol â gofynion Bwrdd yr Iaith gynt, caiff 

adroddiad blynyddol ei lunio sy’n monitro’r cynnydd a wnaed yn erbyn themâu allweddol. Mae’r 

themâu hynny’n cynnwys y graddau y cydymffurfir â’r cynllun iaith, gwasanaethau rheng flaen, y 

modd y caiff y cynllun ei reoli a’i weinyddu, sgiliau Cymraeg, prif-ffrydio’r Gymraeg a risgiau a 

blaenoriaethau. At hynny, mae’r adroddiad blynyddol yn sôn am gynnydd yn erbyn chwech o 

ddangosyddion iaith y Bwrdd (caffael, gwasanaethau rheng flaen, e-lywodraeth, adnoddau dynol a 

sgiliau staff, adnoddau dynol a chydraddoldeb ac amrywiaeth, a safon gwasanaethau Cymraeg). 

Mae’r adroddiad blynyddol diweddaraf ar gael isod. 

Cynllun Iaith Gymraeg 2009 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/plans_and_strategies/cont4994

93.pdf 

Adroddiad Monitro Blynyddol ynghylch y Gymraeg 2013/14 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/report/cont727366.pdf 

  



 

 

Y diweddaraf am argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru a’i chynigion ar gyfer 

gwella  

Yn ystod 13/14 cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru Asesiad Corfforaethol o’r Cyngor. Adeg 

ysgrifennu’r ddogfen hon, mae’r Cyngor yn dal i aros am gasgliad adolygiad dilynol o’r Asesiad 

Corfforaethol. Cafodd y Cyngor argymhellion a chynigion ar gyfer gwella’n rhan o ganlyniad yr 

Asesiad gwreiddiol; caiff argymhellion agored a chynigion agored ar gyfer gwella eu monitro bob 

chwarter. 

Asesiad Corfforaethol 

Gellir gweld yr Asesiad Corfforaethol drwy glicio ar y ddolen gyswllt isod: 

http://www.wao.gov.uk/cy/system/files/publications/Newport_Corporate_Assessment_Welsh_

2013.pdf  

Gellir gweld y datganiad sy’n ymateb i’r argymhellion a wnaed yn yr Asesiad Corfforaethol dan 

adran 20 Mesur Llywodraeth Leol 2009 drwy glicio ar y ddolen gyswllt isod: 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/article/cont717942.pdf  

Monitro cynigion ar gyfer gwella 

Mae’r Cabinet yn cael adroddiadau bob chwarter sy’n monitro’r cynigion ar gyfer gwella, a cheir 

dolenni cyswllt isod â’r adroddiadau a gafodd eu hystyried yn ystod y 12 mis diwethaf: 

 

Cabinet 9 Mehefin 2014 (tudalen 62 ymlaen) 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/report/cont724223.pdf 

Cabinet 8 Medi 2014 (tudalen 42 ymlaen) 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/report/cont727364.pdf 

Cabinet 8 Rhagfyr 2014 (tudalen 44 ymlaen) 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/report/cont730383.pdf 

Cabinet Mawrth 2015 (tudalen x ymlaen) 

 

 

 

Dweud eich dweud 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i wella ei wasanaethau, ac mae’n bwysig ein bod 

yn gwrando ar yr hyn sydd gan y gymuned i’w ddweud. Rydym yn croesawu eich sylwadau neu’ch 

awgrymiadau unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn. 

Os oes gennych unrhyw sylwadau, os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach neu os hoffech 

ofyn am gopi o’r cynllun hwn, cysylltwch â’r canlynol: 

Y Tîm Gwella Busnes a Pherfformiad 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Y Ganolfan Ddinesig 

Casnewydd 

NP20 4UR 

 

Ebost: performance.management@newport.gov.uk 

Rhif ffôn: 01633 656656 

 



 

 

1. Cynorthwyo pobl hŷn sy’n 

gadael yr ysbyty 

 

Cysylltiad â’r Cynllun Corfforaethol: Dinas ofalgar  

Aelod Cabinet Arweiniol: Yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Lles 

Y Swyddog Arweiniol: Y Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion a Chymunedau 

Disgrifiad o’r Amcan Gwella 

Rydym am sicrhau nad yw’r bobl y mae angen cymorth ar ffurf gofal cymdeithasol arnynt yn aros 

mewn gwelyau ysbyty am fwy o amser nag sydd raid. Pan fyddwn yn gyfrifol am drefnu bod claf yn 

cael ei ryddhau o’r ysbyty ac na allwn wneud hynny mewn amser rhesymol, cofnodir bod oedi wedi 

digwydd am resymau’n ymwneud â gofal cymdeithasol. 

 

Pam yr ydym wedi dewis yr Amcan Gwella hwn? 

Yn 2013/14, nodwyd ein bod yn yr 21
ain

 safle o blith y 22 o Awdurdodau Lleol sydd yng Nghymru 

o safbwynt oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau’n ymwneud â gofal cymdeithasol. Rydym wedi 

gwella ein perfformiad yn sylweddol yn 2014/15, ac ym mis Rhagfyr 2014 nodwyd mai 4.5/1000 o’r 

boblogaeth oedd wedi gorfod dioddef achos o oedi mewn ysbyty, sydd oddeutu 50% yn well na’r 

ffigur ar gyfer 2013/14. 

 

Rydym wedi dewis hwn yn amcan gwella er mwyn parhau i wella perfformiad a lleihau’r oedi y 

mae pobl yn ei wynebu wrth gynllunio i gael eu rhyddhau o’r ysbyty. Bydd parhau i wella fel hyn yn 

sicrhau y bydd ein perfformiad yn well na’r Awdurdodau Lleol sy’n perfformio orau yng Nghymru. 

Beth yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn? 

Ym mis Medi 2013, gwnaethom rai newidiadau i’r tîm gwaith cymdeithasol sy’n ymwneud â 

rhyddhau cleifion o’r ysbyty. Aethom ati i drosglwyddo rheolwr tîm profiadol i archwilio’r broses 

bresennol ar gyfer cynnal asesiadau a chynllunio i ryddhau cleifion o’r ysbyty, ac archwilio’r 

berthynas ag eiddilwch a phroses gofal iechyd eilaidd. O ganlyniad, sicrhawyd bod y ganolfan gofal 

cymdeithasol wrth wraidd ein gwaith o gynllunio i ryddhau cleifion o’r ysbyty; roedd tîm derbyn sy’n 

ymdrin ag eiddilwch a gwaith cymdeithasol yn gysylltiedig â thîm Ysbyty Brenhinol Gwent ar gyfer 

achosion cymhleth o ryddhau cleifion o’r ysbyty. 

 

Mae’r newidiadau hyn wedi gwella’r modd yr ydym yn rheoli’r agwedd hon ar ein gwaith, ac yn 

bwysicach na hynny mae lefelau achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau’n ymwneud â 

gofal cymdeithasol wedi gostwng ers mis Hydref 2014. Mae’r gostyngiad hwn wedi parhau, ac mae’r 

gwelliant i’w weld yn y dangosydd perfformiad perthnasol. 

 

Gan fod y newidiadau wedi’u gwneud yn hwyr yn y flwyddyn, bydd lefelau achosion o oedi wrth 

drosglwyddo gofal yn dal yn uchel o gymharu â gweddill Cymru, gan eu bod yn seiliedig ar 

gyfartaledd y flwyddyn. Felly, cafodd yr Amcan Gwella hwn ei bennu er mwyn sicrhau ein bod yn 



 

 

cynnal y gwelliant parhaus yn yr agwedd hon ar ein gwaith ac er mwyn ein rhoi mewn sefyllfa well o 

gymharu â pherfformiad cynghorau eraill yng Nghymru. 

 

Rydym yn parhau i gydweithio’n agos â phartneriaid ym maes iechyd er mwyn mireinio’r broses 

o ryddhau cleifion o’r ysbyty. Rydym wedi adeiladu ar y gwelliannau a wnaed yn flaenorol, drwy 

wella’r broses atgyfeirio yn Ysbyty Brenhinol Gwent er mwyn gweithredu un broses ar gyfer 

atgyfeirio claf i’w ryddhau o’r ysbyty, yn hytrach na sawl proses a oedd yn arwain at ddyblygu gwaith 

a gwastraffu adnoddau asesu. 

 

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio i greu modelau gwasanaeth amgen sy’n cynorthwyo’r broses 

o ryddhau cleifion o’r ysbyty. Mae datblygu gwelyau gofal llai dwys yn un enghraifft lle’r ydym yn 

darparu dewis arall i bobl, sef cael eu rhyddhau o’r ysbyty i leoliad lle gallant barhau i wella cyn 

dychwelyd i’w cartrefi eu hunain. 

 

Camau gweithredu 

Beth y byddwn yn ei wneud eleni? Pa wahaniaeth y bydd hynny’n ei wneud? 

1.1 Lleihau lefelau achosion o oedi wrth 

drosglwyddo gofal am resymau’n ymwneud â 

gofal cymdeithasol i 4/1000 o’r boblogaeth. 

 

 

Y farn gyffredinol yw bod cael llai o bobl yn aros 

ar wardiau ysbytai’n beth cadarnhaol. Derbynnir 

yn gyffredinol hefyd ei bod yn haws i bobl wella 

yn eu hamgylchedd eu hunain. 

 

Drwy ddatblygu systemau lle ceir llai o ddyblygu, 

bydd pobl yn deall sut y mae’r broses o’u 

rhyddhau o’r ysbyty’n cael ei chynorthwyo a’i 

chynllunio, a bydd staff ym maes iechyd hefyd yn 

hyderus bod achosion a gaiff eu hatgyfeirio’n 

cael eu rheoli’n gyson. 

 

Bydd y dull hwn o weithredu’n sicrhau nad yw 

pobl yn aros mewn ysbytai’n hwy nag sydd raid o 

safbwynt meddygol. 

 

Bydd hefyd yn darganfod anghenion o ran 

adsefydlu yn amgylchedd y cartref, ac nid ar sail 

amodau ward ysbyty. 

1.2 Gweithredu’n llawn un broses ar gyfer 

atgyfeirio claf i’w ryddhau o safle Ysbyty 

Brenhinol Gwent, sy’n cysylltu’r therapydd, y tîm 

gwaith cymdeithasol a’r tîm eiddilwch â’i gilydd. 

 

1.3 Gweithio mewn partneriaeth i fabwysiadu 

dull ‘asesu ar ôl rhyddhau’, lle caiff cleifion eu 

rhyddhau o’r ysbyty pan fyddant yn ddigon da o 

safbwynt meddygol a lle caiff eu hanghenion o 

ran cymorth eu hasesu cyn pen cyfnod y 

cytunwyd arno, ar ôl iddynt gyrraedd adref. 

 



 

 

Sut y byddwn yn gwybod?  

Mesur 

 

Perfformiad presennol 

(Rhagfyr 2014) 

Perfformiad cymharol 

(Rhagfyr 2013) 

Targed ar gyfer 15/16 

Faint o bethau wnaethom ni?     

1A Achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal 4.5/1000 9.68/1000 4/1000 

1B Nifer yr asesiadau rhyddhau cleifion o’r ysbyty a 

gwblhawyd bob blwyddyn gan wasanaethau 

cymdeithasol  

981 Amherthnasol 800 (mae disgwyl i’r nifer 

ostwng wrth i ni barhau i 

symleiddio’r broses atgyfeirio 

a lleihau achosion o ddyblygu 

gwaith) 

1C Achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal – nifer y 

defnyddwyr gwasanaeth 18+ oed a brofodd 

achosion o oedi 

52 111 46 y flwyddyn = 3.8 y mis 

Pa mor dda y gwnaethom ni hynny?     

1Ch % y bobl y cafodd eu hanghenion eu diwallu 

mewn modd a oedd yn foddhaol iddynt, yn dilyn 

proses a gynlluniwyd i’w rhyddhau o’r ysbyty, ac yr 

oedd angen cymorth o ran gofal cymdeithasol 

arnynt 

95% Amherthnasol  95% 

A oes unrhyw rai ar eu hennill?     

1D Nifer y bobl sydd wedi’u hailalluogi i fyw’n 

annibynnol, ar ôl defnyddio ymyrraeth debyg i ofal 

llai dwys 

263 Amherthnasol 270 

 

Partneriaeth: Pwy y mae angen i ni weithio gyda nhw? 

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan – Gwasanaethau gofal eilaidd (Ysbyty Brenhinol Gwent) 

Yr Is-adran Gymunedol – sy’n gysylltiedig â rhwydweithiau meddygon teulu, nyrsys ardal, y tîm eiddilwch 

Darparwyr a gomisiynwyd i ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol – Darparwyr gofal preswyl a gofal nyrsio 



 

 

                                                                                                    Darparwyr gofal cartref 

                                                                                                    Gwasanaethau cymorth i ofalwyr 

Partneriaid eraill y Cyngor – Yr Adran Dai, er mwyn hwyluso addasiadau pan fo hynny’n berthnasol 

Pa risgiau y mae angen i ni eu rheoli? 

Risg Gweithgarwch lliniaru Tebygolrwydd y risg 

Diffyg cyflenwad o wasanaethau gofal a chymorth yn y 

farchnad 

Adolygu’r trefniadau dan gontract y mae eu hangen i 

greu cyflenwad o fewn terfynau’r gyllideb 

Isel 

Risg ariannol – y gyllideb yn seiliedig ar y lefelau 

presennol o ddefnyddwyr gwasanaeth; gall lefelau 

uchel o ryddhau cleifion o’r ysbyty ar sail problemau 

iechyd cymunedol gynyddu’r galw am wasanaethau yn 

y gymuned 

Parhau i ddatblygu gwasanaethau atal sy’n lleihau’r 

galw am wasanaethau statudol 

Canolig 

 

 



 

 

2. Gwella gwasanaethau gofal a 

chymorth i oedolion 

 

Cysylltiad â’r Cynllun Corfforaethol: Dinas ofalgar  

Aelod Cabinet Arweiniol: Yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Lles 

Y Swyddog Arweiniol: Y Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion a Chymunedau 

Disgrifiad o’r Amcan Gwella 

Mae adolygu pecynnau gofal a chymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth unigol yn rhan o 

ddyletswydd statudol gwasanaethau i oedolion. Bydd cyflawni’r amcan hwn yn gwella ein gwaith o 

safbwynt cynllunio gydag unigolion yn rhagweithiol, a bydd yn sicrhau dull effeithlon wedi’i gynllunio 

o ymdrin â’n fframwaith adolygu. 

 

Mae hefyd yn ofynnol i ni ddatblygu proses asesu integredig ar gyfer pobl hŷn. Drwy ddatblygu 

dulliau mwy integredig o reoli pecynnau gofal a chymorth, rydym yn bwriadu cynnwys rhagor o 

broffesiynau yn y broses o adolygu cynlluniau gofal. Dylai hynny hefyd gyfrannu at wella’r broses o 

adolygu cynlluniau gofal. 

 

Yn ystod 2014/15 gwnaethom wella nifer yr adolygiadau a gafodd eu cwblhau yn ystod y 

flwyddyn, ac mae’r Amcan Gwella hwn wedi’i bennu er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i wella o ran 

hynny a’n bod yn rhagori ar berfformiad Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru. 

 

Pam yr ydym wedi dewis yr Amcan Gwella hwn? 

Aethom ati i ddatblygu tîm adolygu cyffredinol er mwyn gwella perfformiad o ran adolygu, a 

gwnaeth ein perfformiad o ran hynny wella yn 2014/15. Mae’n bwysig bod perfformiad yn parhau i 

wella er mwyn sicrhau ein bod yn cwblhau’r un faint o adolygiadau â’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, 

neu fwy na hynny, h.y. ein bod yn cwblhau nifer sy’n cyfateb i 85%. 

 

Mae’r angen i adolygu pecynnau cymorth yn elfen hanfodol, oherwydd mae anghenion pobl yn 

mynd yn fwy cymhleth yn y gymuned. Felly, rhaid i ni sicrhau bod hynny’n un o gonglfeini ein 

hymarfer. 

 

Rydym hefyd yn cael ein harolygu ar sail y modd yr ydym yn ymarfer gwaith cymdeithasol, ac ar 

hyn o bryd mae’r broses o adolygu cynlluniau gofal a chymorth yn weithgarwch allweddol lle mae 

angen i ni ddangos gwelliant parhaus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beth yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn? 

Er mwyn sefydlu pwysigrwydd y swyddogaeth adolygu, cafodd tîm adolygu pwrpasol ei greu. 

Fodd bynnag, roedd y tîm adolygu hwnnw’n ymwneud yn bennaf â phobl hŷn, pobl agored i niwed a 

phobl ag anableddau corfforol. Mae’r broses o adolygu cynlluniau gofal oedolion sydd â phroblemau 

iechyd meddwl neu anableddau dysgu, yn ogystal â phobl hŷn sydd ag anghenion o ran iechyd 

meddwl, yn parhau’n gyfrifoldeb i’r timau gwaith cymdeithasol sy’n gweithio gyda’r bobl hynny, a 

dylai’r cam nesaf yn y broses o ad-drefnu gofynion o ran llwyth gwaith ymdrin â hynny. 

 

Byddwn yn datblygu’r llwybr ar gyfer pobl sy’n cael mynediad i wasanaethau cymdeithasol, ac 

yna byddwn yn cynllunio strwythur i gyflawni hynny. Elfen allweddol o’r strwythur hwnnw fydd 

diffinio’r tîm adolygu ymhellach er mwyn sicrhau mai adolygu’n unig a wna, ac nad yw’n dal ei afael 

yn rhy hir ar achosion a ddylai gael eu cwblhau mewn gwirionedd yn yr agweddau ar ein gwasanaeth 

sy’n ymwneud ag asesu. 

 

Rydym wedi parhau i wella’r data ar y system drwy gydol y flwyddyn er mwyn sicrhau ein bod 

wedi cofnodi’r holl adolygiadau a gwblhawyd yn briodol a sicrhau bod y gwasanaethau a restrir yn y 

gronfa ddata’n adlewyrchu’r wybodaeth ddiweddaraf. Bydd glanhau’r data a sefydlu dull gweithredu 

mwy cyson yn gwella perfformiad o ran adolygu, a bydd hynny’n swyddogaeth barhaus. 

 

Mae monitro perfformiad yn parhau’n rhan o drefniadau arwain gwasanaethau cymdeithasol, lle 

mae pob rheolwr gwasanaeth yn adrodd ynghylch lefelau gweithgarwch o safbwynt perfformiad a lle 

mae adolygiadau o gynlluniau gofal wedi’u nodi yn faes ar gyfer gwella. 

 

Yn ystod 2014/15, mae nifer yr adolygiadau a gwblhawyd wedi gwella o gymharu â’r flwyddyn 

flaenorol, ond roedd y targed a osodwyd yn is na chyfartaledd Cymru o’r flwyddyn flaenorol. 

 

Camau gweithredu 

Beth y byddwn yn ei wneud eleni? Pa wahaniaeth y bydd hynny’n ei wneud? 

2.1 Parhau i gynyddu nifer yr adolygiadau o 

gynlluniau gofal a gwblheir, nes bod y lefel yn 

cyrraedd 85% erbyn diwedd blwyddyn 2015/16. 

 

 

 

 

Bydd cwblhau’r adolygiadau yn amserol yn 

sicrhau ein bod yn fwy rhagweithiol, ac nid yn 

ymatebol, wrth weithredu. Bydd hynny’n sicrhau 

y gallwn adnabod problemau i gleientiaid os bydd 

eu hanghenion o ran gofal yn newid, ac y gallwn 

ddarparu gwasanaeth ailalluogi ar yr adegau 

cywir gan gynnal annibyniaeth ac osgoi gorfod 

defnyddio gwasanaethau eraill, e.e. pobl yn cael 

eu derbyn yn annisgwyl i’r ysbyty. 

2.2 Cytuno ar strwythur y tîm adolygu’n unol â’r 

llwybr ar gyfer cleientiaid er mwyn i ni sicrhau 

bod arferion adolygu’n gyson. 

Bydd gwella strwythur y tîm yn gwella trefniadau 

cyswllt ar gyfer pobl os bydd eu hanghenion yn 

newid, h.y. byddant yn gwybod pa dîm sy’n 

gyfrifol am eu gwaith achos. 

2.3 Datblygu a gweithredu proses ddiwygiedig 

yn rhan o asesiad integredig er mwyn cynnwys 

anghenion gofalwyr, a sicrhau bod yr holl 

achosion yn cael eu hadolygu’n briodol. 

 

Bydd hynny’n gwella ein dull gweithredu’n unol â 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol (2014) er 

mwyn ei roi ar waith yn 2016. 

 



 

 

Sut y byddwn yn gwybod?  

Mesur Perfformiad presennol 

(Rhagfyr 2014) 

Perfformiad cymharol 

(Rhagfyr 2013) 

Targed ar gyfer 15/16 

Faint o bethau wnaethom ni? 

2A Adolygiadau o gynlluniau gofal 71.9% 58.9% Cyngor Dinas 

Casnewydd 

81.1% Cyfartaledd Cymru 

85% Cyngor Dinas Casnewydd 

 

Pa mor dda y gwnaethom ni hynny? 

2B Asesiadau ac Adolygiadau Therapi 

Galwedigaethol  

Amherthnasol Amherthnasol 85% 

A oes unrhyw rai ar eu hennill? 

2C Gofalwyr yn cael cynnig asesiad neu adolygiad 18.9% 90.2% 90% 

 

Partneriaeth: Pwy y mae angen i ni weithio gyda nhw? 

Cydweithwyr ym maes iechyd mewn timau integredig (cydlynwyr gofal eraill) 

Pa risgiau y mae angen i ni eu rheoli? 

Risg Gweithgarwch lliniaru Tebygolrwydd y risg 

Prinder staff mewn timau gwaith cymdeithasol rheng 

flaen 

Rheoli prinder staff drwy weithdrefnau ar gyfer salwch 

Rheoli’r defnydd a wneir o staff asiantaeth  

Canolig 

Cyflawnrwydd y data – nid yw’n nodi’r adolygiadau a 

gwblhawyd 

Gwella’r broses sicrhau ansawdd er mwyn archwilio 

gweithgarwch adolygu mewn modd a gynllunnir 

Isel 

 



 

 

3. Datblygu ac adfywio’r 

ddinas 

 

Cysylltiad â’r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy’n dysgu ac yn gweithio  

Aelod Cabinet Arweiniol: Yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu a’r Aelod Cabinet 

    dros Sgiliau a Gwaith 

Y Swyddog Arweiniol: Y Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai 

Disgrifiad o’r Amcan Gwella 

Yr amcan yw sicrhau bod dinas Casnewydd: 

• yn lle deniadol ar gyfer creu cyfleoedd i fusnesau sefydlu yng Nghasnewydd 

• yn lle deniadol i fusnesau barhau i ddarparu eu gwasanaethau a datblygu eu busnes 

• yn cael ei hystyried yn lleoliad ar gyfer twristiaeth, diwylliant, chwaraeon a chyfleoedd i 

fanwerthu 

• yn ddinas lle mae’r preswylwyr yn cael budd o lefelau cyflogaeth uwch a manteision 

cymunedol.  

Byddwn yn darparu cymorth i fusnesau lleol er mwyn hybu twf economaidd a byddwn yn gwella 

sylfaen sgiliau’r ddinas, gan greu cyflogaeth ychwanegol i breswylwyr Casnewydd drwy amrywiaeth 

o brosiectau adfywio ffisegol a chymdeithasol. 

Pam yr ydym wedi dewis yr Amcan Gwella hwn? 

 Mae dinas Casnewydd yn parhau i fynnu cael ei chydnabod yn ardal bwysig o ran busnes yn 

rhanbarth de Cymru a thu hwnt. Mae Casnewydd yn parhau i ddatblygu’n lleoliad ar gyfer 

digwyddiadau mawr ym maes chwaraeon ac mae’n parhau i wella fel lleoliad ar gyfer twristiaeth a 

diwylliant. Mae’r ffaith y bydd nifer o brosiectau’n cael eu cwblhau yn ystod y blynyddoedd nesaf, 

ynghyd â’r prosiectau sy’n dechrau cael eu datblygu, i gyd yn dangos pwysigrwydd yr amcan hwn a 

phwysigrwydd sicrhau bod yr holl brosiectau’n cael eu cydlynu ac yn cyflawni’r hyn sy’n 

ddisgwyliedig ganddynt a bod cymunedau a phreswylwyr y ddinas yn elwa o’r buddsoddiad a’r twf 

economaidd dan sylw. 

 

Mae’r prosiectau yn cynnwys cynlluniau megis y canlynol: 

 

• Mae’r gwaith o adeiladu swyddfeydd newydd Admiral wedi’i gwblhau ac mae’r cwmni wedi 

symud i ganol dinas Casnewydd. 

• Mae’r gwaith o adeiladu datblygiad siopa Friars Walk wedi hen ddechrau, a bydd yn dod â 

manwerthwyr enwog a swyddi’n ôl i ganol Casnewydd. Mae hynny’n gyfle ardderchog i 

adfywio’r ddinas fel canolfan fanwerthu a masnachu i Went Fwyaf. 

• Mae’r rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid wedi dechrau, ac mae cynlluniau gwerth 

£6.6 miliwn yn dechrau’n dilyn grant gan Lywodraeth Cymru ynghyd â buddsoddiad gan y 

sector preifat er mwyn gwneud defnydd masnachol a phreswyl o eiddo unwaith yn rhagor. 

Bydd hynny’n fodd i barhau i gynnal presenoldeb diwydiant adeiladu cadarn a fydd yn denu 

cyflogaeth fyrdymor a hirdymor ar ôl i’r cynllun gael ei gwblhau. 



 

 

• Pleidleisiodd y sector busnes o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes a fydd yn dechrau ar 1 

Ebrill 2015 ac a fydd yn rhedeg am 5 mlynedd i ddechrau. Bydd y Cyngor yn gweithio gyda’r 

Ardal Gwella Busnes i gysylltu’r holl ddatblygiadau yn y ddinas â’i gilydd er mwyn cynyddu 

nifer yr ymwelwyr â’r ddinas a chreu mwy o fywyd ynddi, gan gefnogi’r gwaith o adfywio’r 

ddinas felly. 

• Y posibilrwydd o ddatblygu Canolfan Gynadledda Ryngwladol. 

• Cyllid sy’n parhau ar gyfer gwaith ar y system gamlesi a lociau. 

• Cyllid allanol sy’n parhau ar gyfer cynlluniau i wneud gwaith mawr ar gartrefi sy’n bodoli 

eisoes, sy’n arwain at broses adfywio a chyflogaeth a arweinir gan dai. 

• Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi cadarnhau bod Casnewydd yn brif flaenoriaeth iddi, 

felly bydd sicrhau adnoddau ar gyfer prosiectau treftadaeth yn rhan allweddol o’r gwaith. 

• Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r manylion sy’n dod i’r amlwg gan ReNewport. 

• Bydd gwaith sy’n ymwneud â Dinasoedd Cysylltiad Cyflym yn gweld cynnydd yn yr hyn a 

wneir gyda busnesau er mwyn manteisio i’r eithaf ar y gwasanaethau a gynigir. 

 

 

Beth yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn? 

Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, rydym eisoes wedi gweld buddsoddiad a newid sylweddol yng 

Nghasnewydd, yng nghanol y ddinas ac yn y ddinas yn fwy cyffredinol, ac o safbwynt adfywio ffisegol 

a chymdeithasol. 

 

• cwblhawyd rhaglen adeiladu allweddol Llywodraeth Cymru, a oedd yn werth £2.5 miliwn (a 

oedd yn ymdrin ag ystod o adeiladau allweddol a mynedfa newydd o’r Stryd Fawr i’r 

Farchnad Dan Do); 

• cafodd pecyn gwerth £4 miliwn o welliannau i ganol y ddinas ei gwblhau yn 2010 er mwyn 

paratoi ar gyfer Cwpan Ryder; 

• mae parc a rhodfa newydd wedi’u creu ar lan yr afon, ynghyd â nifer o welliannau ar dir y 

cyhoedd;   

• cafodd gwaith paratoi a dymchwel ei gwblhau ar gyfer datblygiad siopa a hamdden Friars 

Walk, ac mae’r safle bellach yn cael ei ddatblygu gan Queensbury. Llwyddwyd i gael 

adnoddau drwy’r cais a gyflwynwyd i raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth 

Cymru, a chafodd £14.9 miliwn ei ddyfarnu ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2014 a mis 

Mawrth 2017; 

• cwblhawyd sawl cynllun arbed ynni ar raddfa fawr ar draws eiddo anodd ei drin yng 

Nghasnewydd gan greu cyflogaeth, lleihau tlodi a sicrhau bod cymunedau Casnewydd yn 

lleoedd mwy cynaliadwy a deniadol i fyw ynddynt; 

• llwyddwyd i gwblhau a dechrau ailddefnyddio dau adeilad rhestredig allweddol – Malpas 

Court a Beechwood House; 

• cwblhawyd y gwaith o adnewyddu nifer o lociau yn y system gamlesi 14 loc ac adfer y system 

gamlesi gydag awdurdodau cyfagos; 

• llwyddwyd i bontio i’r trefniant newydd ar gyfer Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf a sicrhau rôl 

y Corff Cyflawni Arweiniol ar gyfer Casnewydd gyfan; 

• sefydlwyd yr Academi Dysgu Seiliedig ar Waith.  

 

 

 

 



 

 

Camau gweithredu 

Beth y byddwn yn ei wneud eleni? Pa wahaniaeth y bydd hynny’n ei wneud? 

3.1 Cwblhau cynlluniau, a pharhau â chynlluniau, 

a ddechreuodd ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen a 

dechrau ar gynlluniau newydd a nodwyd yn rhan 

o flwyddyn 2 Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid. 

 

 

 

 

3.2 Strategaeth Adfywio sy’n canolbwyntio ar yr 

amgylchedd ffisegol a seilwaith, gwella sgiliau, 

hyfforddiant a’r gwaith o greu swyddi, a pharhau 

i ddarparu cymorth busnes cadarn i fusnesau 

newydd a busnesau sy’n bodoli eisoes. Mae’r 

strategaeth hefyd yn darparu cymorth i’r Ardal 

Gwella Busnes sydd newydd gael ei datblygu ac 

yn darparu cyfle i gysylltu themâu yn y 

strategaeth â themâu tebyg yn yr Ardal Gwella 

Busnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Parhau i sicrhau cyllid allanol ar gyfer 

rhaglenni adfywio megis y gwaith o 

ailddatblygu’r system 14 loc, sy’n parhau, a nodi 

prosiect er mwyn gweithio gyda Chronfa 

Dreftadaeth y Loteri. 

 

 

3.4 Parhau i ddatblygu gwaith gwella newydd ac 

arloesol ar raddfa fawr ym maes ynni gyda 

chwmnïau ynni a Llywodraeth Cymru. 

 

Bydd yn darparu cartrefi newydd a chyflogaeth 

yng nghanol y ddinas yn unol â’r cynllun y 

cytunwyd arno ac a gymeradwywyd gan 

Lywodraeth Cymru.  

Bydd yn adfywio adeiladau at ddefnydd 

masnachol a phreswyl, gan ddarparu a chreu 

cyflogaeth mewn llawer o sectorau. 

 

Bydd yn cynnig fframwaith clir ar gyfer adfywio a 

datblygu economaidd yn y ddinas, ynghyd â 

strwythur clir sy’n cefnogi’r broses gyflawni. 

Bydd yn galluogi busnesau i gefnogi 

gweithgarwch yr awdurdod lleol a’i bartneriaid i 

sicrhau bod canol y ddinas yn lle bywiog ar gyfer 

busnesau ac ymwelwyr, a bydd yn eu galluogi i 

sicrhau perchnogaeth drwy gyfraniadau 

ariannol. 

Bydd yn sicrhau bod yr Academi Dysgu Seiliedig 

ar Waith yn cael ei hymgorffori ym mhob 

gweithgarwch adfywio ynghyd â’r broses o 

gyflawni rhaglenni gwaith y Llywodraeth 

Ganolog. 

Bydd yn sicrhau amrywiaeth o gymorth i 

fusnesau, sy’n cynnwys cyngor, 

mewnfuddsoddiad, benthyciadau, grantiau ac 

ati. 

 

Bydd yn golygu bod modd gwella Casnewydd fel 

lleoliad ar gyfer twristiaeth, a sicrhau bod 

treftadaeth ar ffurf eiddo sy’n bodoli eisoes yn 

cael ei defnyddio’n llwyddiannus unwaith yn 

rhagor a’i bod yn esgor ar fudd i gymunedau 

Casnewydd. 

 

Bydd yn creu ac yn cynnal cyflogaeth, yn cynnal 

cymunedau, yn lleihau allyriadau carbon ac yn 

lleihau tlodi tanwydd.  

 



 

 

Sut y byddwn yn gwybod?  

Mesur Perfformiad presennol (dyddiad) Perfformiad cymharol (dyddiad) Targed ar gyfer 15/16 

Faint o bethau a wnaethom ni? 

3A. Lleoedd Llewyrchus Llawn 

Addewid – cynyddu nifer y tai sydd 

yng nghanol y ddinas   

Amherthnasol – rhaglen newydd Amherthnasol 19 (2014/15) 

3B. Darparu cymorth busnes 

cydlynol 

Rhoddwyd cymorth i 400 o fusnesau  Amherthnasol Rhoi cymorth i 500 o fusnesau 

Pa mor dda y gwnaethom ni hynny? 

3C. Nifer y bobl a gymerodd ran 

mewn rhaglenni cyflogaeth 

1300  1000 

3Ch. Nifer y bobl a gafodd gymorth i 

ddod o hyd i swydd 

605  600 

A oes unrhyw rai ar eu hennill? 

3D. Nifer y cartrefi sy’n elwa o 

fesurau perfformiad gwell o ran ynni 

domestig ac nad ydynt mwyach yn 

dioddef tlodi tanwydd  

91 (Chwarter 3 14/15) 300 (13/14) 300 

 

Partneriaeth: Pwy y mae angen i ni weithio gyda nhw? 

Aelodau’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol  

Y gymuned fusnes a masnachwyr yng nghanol y ddinas  

Llywodraeth Cymru  

Tasglu Llywodraeth Cymru 

  



 

 

Pa risgiau y mae angen i ni eu rheoli? 

Risg Gweithgarwch lliniaru Tebygolrwydd y risg 

Dim eiddo ar gael i’w adnewyddu Bydd eiddo/cynlluniau amgen addas yn cael eu 

clustnodi’n gynlluniau wrth gefn 

Isel 

Partneriaid yn methu â chyfrannu arian cyfatebol Dod o hyd i arian cyfatebol ychwanegol Canolig 

Methu â chyrraedd y nifer a nodwyd ar gyfer pobl sy’n 

cael cymorth i gymryd rhan mewn gweithgarwch sy’n 

ymwneud â chyflogaeth 

Mae’r gwelliant yn yr economi yn ogystal â’r rhaglenni 

cymorth a ddarparwyd yn y ddinas wedi lleihau nifer y 

bobl ddi-waith sydd yng Nghasnewydd 

Uchel 

Methu â chynorthwyo pobl i ddod o hyd i swydd Yr Academi Dysgu Seiliedig ar Waith yn dod o hyd i 

gyfleoedd o ran cyflogaeth gyda chyflogwyr; 

prosiectau cyfalaf mawr ym maes adfywio’n cael eu 

cyflwyno; a manteision cymunedol mewn rhaglenni 

adfywio’n cael eu gorfodi 

Isel 

 

 



 

 

4. Cynorthwyo pobl ifanc i gael 

addysg, cyflogaeth neu 

hyfforddiant 

 

Cysylltiad â’r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy’n dysgu ac yn gweithio  

Aelod Cabinet Arweiniol: Yr Aelod Cabinet dros Sgiliau a Gwaith 

Y Swyddog Arweiniol: Y Cyfarwyddwr Strategol – Pobl  

Disgrifiad o’r Amcan Gwella 

Mae dysgu a chael hyfforddiant yn hollbwysig os yw pobl ifanc am lwyddo yn eu bywydau a 

diwallu eu hanghenion eu hunain ac anghenion dinas Casnewydd fel cymuned economaidd. Mae gan 

y Cyngor a’i bartneriaid rôl bwysig i’w chwarae o ran helpu pobl ifanc i fanteisio i’r eithaf ar 

gyfleoedd i gael hyfforddiant a chyflogaeth. Mae’r Amcan Gwella yn mesur canran y bobl ifanc nad 

ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar adegau allweddol yn eu bywydau. 

Pam yr ydym wedi dewis yr Amcan Gwella hwn? 

 Mae’r flaenoriaeth hon yn Gytundeb Canlyniadau ar gyfer y cyfnod rhwng 13/14 a 15/16. 

Mae ganddi gysylltiadau pwysig â Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, ac yn lleol mae ganddi 

gysylltiadau â’r Cynllun Integredig Sengl ar gyfer Casnewydd. Yn dilyn yr ymgynghoriad, gwelwyd mai 

hwn oedd yr Amcan Gwella pwysicaf i’r sawl a ymatebodd. Yn ddiweddar, mae awdurdodau lleol 

wedi dod yn gyfrifol am weithredu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, sy’n canolbwyntio 

ar atebolrwydd lleol. Mae cael yr Amcan Gwella hwn yn sicrhau’r atebolrwydd lleol hwnnw. Er bod 

Casnewydd yn y pedwerydd safle yng Nghymru o safbwynt lleihau canran y bobl nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, gennym ni o hyd y mae un o’r cyfraddau uchaf yng Nghymru o 

safbwynt pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. 

 

Beth yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn? 

Mae Casnewydd wedi cael effaith sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf ar nifer y bobl ifanc 

nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Yn 2008, roedd nifer y bobl ifanc a oedd yn 

gadael Blwyddyn 11 ac nad oeddent mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yng Nghasnewydd yn 

cyfateb i 10.4%. Erbyn 2013, roeddem wedi lleihau’r ganran honno i 4.9%, sy’n welliant o 53%. Dros 

y cyfnod hwn, rydym wedi bod yn gweithio gydag awdurdodau lleol eraill a phartneriaid i adnabod 

arfer gorau. Rydym o’r farn ein bod wedi cael yr effaith a gawsom ar nifer y bobl nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant am y rhesymau canlynol: 

1. Datblygwyd yr Academi Dysgu Seiliedig ar Waith yn borth i bobl ifanc sy’n chwilio am brofiad 

gwaith, hyfforddiant a chyflogaeth. Lansiwyd yr Academi ym mis Rhagfyr 2013. 

2. Rhoddwyd adnoddau i gynnal swydd Swyddog Hawliau Pobl Ifanc, sy’n canolbwyntio ar 

leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Mae’r swydd 



 

 

honno bellach wedi’i datblygu’n rôl Cydlynydd y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 

Ieuenctid. 

3. Datblygwyd a chefnogwyd Partneriaeth cyn-16 i ymdrin â phobl nad ydynt mewn addysg, 

cyflogaeth na hyfforddiant, er mwyn canolbwyntio ar atal; mae’r bartneriaeth hon wedi bod 

yn dadansoddi disgyblion er mwyn cynorthwyo i adnabod disgyblion yn gynnar ym 

Mlwyddyn 7, ac mae wedi arwain at greu’r Canllaw Arfer Da i gynorthwyo uwch-reolwyr 

mewn ysgolion. Mae hefyd wedi meithrin cydberthnasau gwaith gwell o lawer rhwng 

sefydliadau addysgol ac asiantaethau eraill. 

4. Mae’r Swyddog Hawliau Pobl Ifanc wedi bod yn hyfforddi hyfforddwyr dysgu er mwyn 

cynorthwyo i adnabod disgyblion yn gynnar a rhoi pecynnau cymorth ar waith cyn gynted ag 

sy’n bosibl. 

5. Datblygwyd y Bartneriaeth ôl-16 i ymdrin â phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 

na hyfforddiant, sy’n canolbwyntio ar rannu gwybodaeth, darparu a datblygu cyfleoedd a 

digwyddiadau penodol sy’n ymwneud â chyflogaeth/dysgu. Mae hynny’n hwyluso ymwneud 

Gyrfa Cymru â’r Gwasanaeth Ieuenctid a darpariaeth arall o ran cymorth i ieuenctid yng 

Nghasnewydd. 

6. Rhoddwyd cyllid i gyflogi Gweithiwr Ymgysylltu er mwyn cynorthwyo i ymgysylltu â phobl 

ifanc ‘anhysbys’ yn y system, a hynny ar y cyd drwy’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf a 

Datblygu Cymunedol. 

7. Datblygwyd Rhwydwaith Darparwyr Dysgu sy’n sicrhau bod y cyflenwad o gyfleoedd dysgu’n 

diwallu’r anghenion, a bod lleoliadau ar gael ar yr adegau cywir. 

8. Datblygwyd llawlyfr ynghylch darpariaeth amgen, cymorth ychwanegol ynghylch materion 

sy’n ymwneud â diogelu, a chytundeb lefel gwasanaeth rhwng ysgolion a darparwyr.   

Camau gweithredu 

Beth y byddwn yn ei wneud eleni? Pa wahaniaeth y bydd hynny’n ei wneud? 

4.1 Datblygu a darparu rhaglenni 

cyflogadwyedd penodol drwy’r 

Academi Dysgu Seiliedig ar Waith er 

mwyn diwallu anghenion pobl ifanc 

sy’n chwilio am gyflogaeth yn unig 

 

4.2 Rhoi cynllun gweithredu’r 

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 

Ieuenctid ar waith 

 

4.3 Mapio darpariaeth ar gyfer pobl 

ifanc nad ydynt yn gallu symud 

ymlaen, ar sail eu hanghenion 

penodol  

 

 

 

 

4.4 Cwrdd yn rheolaidd â Gyrfa 

Cymru, ysgolion, Darparwyr Dysgu 

Seiliedig ar Waith a Choleg Gwent i 

sicrhau bod y ddarpariaeth yn diwallu 

anghenion pobl ifanc yn briodol  

 

Mae canran sylweddol o’n holl bobl ifanc nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn chwilio am gyflogaeth 

yn unig, felly bydd hynny’n eu helpu’n rhagweithiol i 

gyflawni eu nodau a bydd yn lleihau nifer y bobl ifanc nad 

ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. 

 

Bydd hynny’n gwella darpariaeth a systemau tracio er 

mwyn i ni allu diwallu anghenion pobl ifanc sy’n mynd i 

mewn i’r farchnad lafur yn well. 

 

Nid yw rhai pobl ifanc yn gallu parhau i ddysgu neu barhau 

mewn addysg neu gyflogaeth am amryw resymau, e.e. 

oherwydd cyfrifoldebau gofalu, oherwydd salwch (gan 

gynnwys problemau iechyd meddwl) neu oherwydd eu bod 

yn ymwneud â’r system cyfiawnder troseddol. Bydd gallu 

deall yr anghenion a’r problemau o ran adnoddau’n well yn 

ein galluogi i wneud gwahaniaeth go iawn yn eu bywydau. 

 

Bydd hynny’n sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chyfnewid 

yn well a bod atebolrwydd yn cael ei rannu am y bobl ifanc 

sydd heb le. 

 

 

 



 

 

4.5 Datblygu gwasanaeth Sgiliau a 

Gwaith yng Nghyngor Dinas 

Casnewydd 

Bydd hynny’n sicrhau bod yr holl adnoddau yng Nghyngor 

Dinas Casnewydd sy’n cyd-fynd â’r gwaith hwn yn cael eu 

rheoli ar y cyd a’u bod yn canolbwyntio ar y flaenoriaeth 

strategol hon. 



 

 

Sut y byddwn yn gwybod?  

Mesur Perfformiad presennol 

(dyddiad) 

Perfformiad cymharol 

(dyddiad) 

Targed ar gyfer 15/16 

Faint o bethau wnaethom ni? 

4A. Nifer y teuluoedd sy’n cael mynediad i’r Prosiect Sgiliau 

Teulu 

280 (Chwarter 3 14/15) 219 (13/14) 270 

4B. Nifer y bobl ifanc sy’n cael mynediad i’r Prosiect Sgiliau Plant 

a Phobl Ifanc  

954 (Chwarter 3 14/15) 1,373 (13/14) 885 

4C. Nifer y bobl sydd wedi cofrestru ar gyrsiau sgiliau sylfaenol Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

490 (13/14) 400 

(blwyddyn academaidd 

2014/15) 

4Ch. Nifer y bobl sydd wedi dechrau yn yr Academi Dysgu 

Seiliedig ar Waith 

531 (Chwarter 3 14/15) 160 (13/14) 480 

Pa mor dda wnaethom ni hynny? 

4D. Cyfradd cadw’r bobl sydd wedi cofrestru ar gyrsiau sgiliau 

sylfaenol achrededig 

Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

80.6% (13/14) 80% 

(blwyddyn academaidd 

2014/15) 

4Dd. Cyfradd gyflawni’r sawl sydd wedi cofrestru ar gyrsiau 

sgiliau sylfaenol achrededig 

Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

58.4% (13/14) 70% 

(blwyddyn academaidd 

2014/15) 

4E. Cyfradd cadw’r dysgwyr sydd ar gyrsiau dysgu cymunedol (ac 

eithrio sgiliau sylfaenol)  

Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

90.1% (13/14) 85% 

(blwyddyn academaidd 

2014/15) 

4F. Cyfradd gyflawni’r sawl sydd wedi cofrestru ar gyrsiau dysgu 

cymunedol (ac eithrio sgiliau sylfaenol) 

Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

79.1% (13/14) 80% 

(blwyddyn academaidd 

2014/15) 

A oes unrhyw rai ar eu hennill? 

4Ff. % y disgyblion sy’n gadael Blwyddyn 11 ac nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

4.9% (13/14) 4.8% 

(blwyddyn academaidd 

2014/15) 



 

 

4G. % y disgyblion sy’n gadael Blwyddyn 13 ac nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

 

Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

5.1% (13/14) 7.0% 

(blwyddyn academaidd 

2014/15) 

4Ng. % y bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, 

cyflogaeth na hyfforddiant (mis Hydref)  

Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

8.0% (13/14) 10% 

(mis Hydref 15) 

4H. Nifer y graddedigion o’r Academi Dysgu Seiliedig ar Waith 

sy’n symud ymlaen i gyfle pellach (lleoliad sy’n cynnig chwe mis 

o brofiad gwaith gyda thâl) 

123 (Chwarter 3 14/15) 37 (13/14) 80 

 

Partneriaeth: Pwy y mae angen i ni weithio gyda nhw? 

Cyngor Dinas Casnewydd – Addysg, Datblygu Cymunedol, Gwasanaeth Ieuenctid, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Dysgu Cymunedol a Llyfrgelloedd, 

Partneriaethau a Pholisi 

Gyrfa Cymru  

Coleg Gwent – Campws Casnewydd 

Ysgolion uwchradd 

Prifysgol De Cymru 

Cymunedau yn Gyntaf 

Y Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol 

Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith 

Cyflogwyr 

Llywodraeth Cymru 

Pa risgiau y mae angen i ni eu rheoli? 

Risg Gweithgarwch lliniaru Tebygolrwydd y risg 

Diffyg ymwneud gan bartneriaid a/neu ddiffyg 

cefnogaeth i gyflawni’r amcan gwella hwn  

Mae’r amgylchedd partneriaeth sy’n gysylltiedig â 

lleihau nifer y bobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 

na hyfforddiant wedi’i hen sefydlu ac mae’n ddigon 

Canolig 



 

 

cadarn i oroesi problemau ynghylch ymwneud ac ati. 

Mae cefnogaeth a gwaith hwyluso parhaus gan 

Gydlynydd y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 

Ieuenctid yn hanfodol i sicrhau parhad llwyddiant. 

Y strwythur cyflogaeth ieuenctid yn parhau i 

ddirywio, sy’n arwain at ddiffyg effaith ar bobl 

ifanc sy’n ddi-waith yn y tymor canolig i’r tymor hir 

Sicrhau adnoddau i fynd i’r afael ag anghenion 

cyflogwyr o ran sgiliau, gan ganolbwyntio ar bobl ifanc. 

Parhau i weithio er mwyn cefnogi ymwneud cyflogwyr â 

byd addysg. 

Canolig 

 

 



 

 

5. Sicrhau’r canlyniadau 

addysgol gorau i blant 

 

Cysylltiad â’r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy’n dysgu ac yn gweithio  

Aelod Cabinet Arweiniol: Yr Aelod Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc a’r Aelod Cabinet 

    dros Sgiliau a Gwaith 

Y Swyddog Arweiniol: Y Prif Swyddog Addysg  

 

Disgrifiad o’r Amcan Gwella 

Rydym am sicrhau bod ein holl ddisgyblion yn ymwneud yn effeithiol ag addysg er mwyn iddynt 

allu sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau posibl. Mae hynny’n cynnwys dysgwyr agored i niwed a 

allai fod mewn perygl o fethu â chyrraedd eu lefel ddisgwyliedig o ran cyrhaeddiad. 

Pam yr ydym wedi dewis yr Amcan Gwella hwn? 

Er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn gwireddu ei botensial o ran dysgu yn ystod pob cyfnod 

allweddol pan fo angen iddo fod yn yr ysgol, mae angen lleihau rhwystrau i ddysgu (yn enwedig 

tlodi) ac mae angen rhoi cymorth ychwanegol ar gyfer llythrennedd a rhifedd. Bydd y dangosyddion 

yn sail i waith blaengynllunio’r Gwasanaeth Addysg mewn partneriaeth â’r Gwasanaeth Cyflawni 

Addysg ac ysgolion. 

Beth yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn? 

Rhwng mis Ebrill 2014 a mis Mawrth 2015 mae Gwasanaethau Addysg wedi sicrhau rhaglen 

waith a ddarperir gan Wasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru, sydd wedi bod yn 

canolbwyntio ar wella addysgu a dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r rhaglen ‘Rhagoriaeth mewn 

Addysgu’ wedi bod yn hybu datblygiad athrawon Mathemateg a Saesneg o safbwynt darparu gwersi 

o safon er mwyn cynorthwyo disgyblion ar lefel gynradd ac uwchradd. Mae’r gwaith hwn wedi’i 

rannu rhwng ysgolion Casnewydd ac oddi mewn i ysgolion Casnewydd. Mae’r fframwaith 

‘Rhagoriaeth mewn Addysgu’ hefyd wedi’i gyflwyno i gynorthwyo arweinwyr ysgol i arsylwi gwersi a 

rhoi adborth o safon i athrawon. Mae’r adnodd hwn wedi’i ddefnyddio’n effeithiol i ddangos 

gwelliant o ran dysgu. 

 

Mae holl ysgolion Casnewydd wedi bod drwy’r system genedlaethol ar gyfer categoreiddio 

ysgolion. Mae’r broses hon wedi nodi pa ysgolion y mae angen cymorth ychwanegol arnynt i wella. 

Mae ysgolion wedi’u categoreiddio’n ôl lliwiau (gwyrdd, melyn, oren a choch). Bydd ysgolion mewn 

categori coch yn cael cymorth dwys gan yr Awdurdod Lleol, a bydd ysgolion mewn categori gwyrdd 

yn cael eu hannog i rannu eu harfer gorau ag eraill.  

 

Er mwyn gwella cyrhaeddiad, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar wella presenoldeb a lleihau 

nifer y disgyblion sy’n cael eu gwahardd. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi diwygio Polisi 

Presenoldeb yr Awdurdod Lleol ac wedi cyflwyno Hysbysiadau Cosb Benodedig sy’n gysylltiedig â 

thriwantiaeth, cyrraedd yn hwyr ac absenoldeb anawdurdodedig (yn unol â pholisi Llywodraeth 



 

 

Cymru). Mae staff sy’n cynorthwyo ymddygiad wedi bod yn gweithio’n agos gyda phenaethiaid 

ysgolion uwchradd i leihau nifer y disgyblion sy’n cael eu gwahardd am gyfnod penodol ac yn 

barhaol. Rhoddwyd mwy o bwyslais ar ‘ddarpariaeth addysgol amgen’ er mwyn atal achosion o 

wahardd disgyblion. 

 

Gan weithio gydag ysgolion a Gwasanaethau Plant, rydym wedi penodi pump o Weithwyr 

Cymdeithasol ym maes Addysg gyda’r bwriad o leihau rhwystrau i ddysgu drwy weithio gyda 

theuluoedd ac asiantaethau eraill i gefnogi’r Llwybr Lles a Dysgu Di-dor. Mae’r cyfnod treialu’n tynnu 

at ei derfyn gyda’r ddau glwstwr cyntaf. Yna, caiff y cynllun ei gyflwyno ar draws pob clwstwr a bydd 

yn gwbl weithredol erbyn mis Medi. 

 

Agorodd chwech o unedau meithrin ym mis Medi 2014, sy’n galluogi rhagor o ysgolion cynradd 

(y mae dwy ohonynt yn ysgolion cynradd Catholig) i ddatblygu’r weledigaeth 3 - 11. Bydd gan ddwy 

ysgol gynradd ychwanegol feithrinfa ym mis Medi 2015 ac mae disgwyl i ddwy ysgol arall gyrraedd y 

nod erbyn mis Medi 2016. Bydd hynny’n golygu y bydd pob ysgol gynradd a gynhelir gan y gymuned 

yn gallu sicrhau proses bontio esmwyth o’r naill gyfnod allweddol i’r llall ar gyfer ein disgyblion, gan 

wella cyfleoedd i sicrhau lefelau uwch o ran cyrhaeddiad. 

Camau gweithredu 

Beth y byddwn yn ei wneud eleni? Pa wahaniaeth y bydd hynny’n ei wneud? 

5.1 Cynyddu nifer y disgyblion sy’n cyrraedd y 

lefel ddisgwyliedig o ran cyrhaeddiad yn y Cyfnod 

Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 

a Chyfnod Allweddol 4 (dangosydd cynwysedig 

Lefel 2). 

• Bydd yr awdurdod lleol yn parhau i 

gomisiynu gwasanaethau’r Gwasanaeth 

Cyflawni Addysg er mwyn hybu a gwella 

ansawdd yr addysgu a’r dysgu yn ysgolion 

Casnewydd.  

• Bydd yr awdurdod lleol yn parhau i 

ganolbwyntio ar y blaenoriaethau 

cenedlaethol, sef gwella llythrennedd, 

gwella rhifedd a lleihau effaith tlodi ac 

amddifadedd. 

5.2 Gwella lefelau presenoldeb mewn ysgolion 

cynradd ac uwchradd 

• Bydd yr awdurdod lleol yn llunio 

cynllun gwaith ar gyfer presenoldeb ar y 

cyd ag ysgolion. 

Caiff is-grwpiau eu sefydlu i arwain a 

datblygu ffrydiau gwaith arbenigol, e.e. 

materion sy’n ymwneud â lleiafrifoedd 

ethnig, y blynyddoedd cynnar, arfer da 

sy’n cynnwys mabwysiadu prosesau ac 

arferion CALLIO. 

5.3 Lleihau nifer y disgyblion sy’n cael eu 

gwahardd 

• Bydd yr awdurdod lleol yn cytuno 

ar dargedau ar gyfer gwaharddiadau gydag 

ysgolion uwchradd ac yn monitro eu 

Mae disgyblion sy’n cyrraedd y lefel 

ddisgwyliedig ym mhob Cyfnod Allweddol yn 

fwy tebygol o gael cyfle i symud ymlaen i 

Addysg Bellach ac Addysg Uwch (sy’n gwella eu 

cyfleoedd i fwynhau lles economaidd, 

corfforol, cymdeithasol ac emosiynol mewn 

bywyd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae presenoldeb gwell yn gysylltiedig â 

chyrhaeddiad gwell gan ddisgyblion. Bydd yr 

amcan hwn yn cefnogi cyfleoedd a gobeithion 

mewn bywyd. (O’r disgyblion sy’n colli rhwng 

10 y cant ac 20 y cant o’r ysgol, dim ond 35 y 

cant sy’n llwyddo i ennill pum cymhwyster 

TGAU A* i C, gan gynnwys Saesneg a 

Mathemateg.) 

 

 

 

Mae disgyblion sy’n cael eu gwahardd yn fwy 

tebygol o fod yn bobl ifanc nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Bydd 

lleihau nifer y disgyblion sy’n cael eu gwahardd 

yn helpu i wella cyrhaeddiad disgyblion a hybu 



 

 

llwyddiant.  

• Cynhelir Adolygiad o’r Ganolfan 

Adnoddau Dysgu Cynradd er mwyn sicrhau 

bod darpariaeth briodol ar gael i 

ddisgyblion y mae angen cymorth 

arbenigol arnynt. 

 

eu gobeithion o fod yn llwyddiannus yn y 

gweithle. 

 



 

 

Sut y byddwn yn gwybod?  

Mesur Perfformiad presennol 

(dyddiad) 

Perfformiad cymharol 

(dyddiad) 

Targed ar gyfer 15/16 

(Blwyddyn academaidd 

14/15*) 

Faint o bethau wnaethom ni?  

5A. Canran yr ysgolion sy’n gwario eu Grant Effeithiolrwydd Ysgolion i 

gyd 

20.69 % (Ionawr 15) 80.00% (13/14) 90% 

5B. Canran yr ysgolion sy’n gwario eu Grant Amddifadedd Disgyblion i 

gyd 

15.52% (Ionawr 15) 85.00% (13/14) 95% 

Pa mor dda y gwnaethom ni hynny?   

5C. Nifer y diwrnodau a gollwyd oherwydd gwaharddiadau tymor 

penodol mewn ysgolion uwchradd 

Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

2486 (13/14) 2450 

5Ch. Lefelau presenoldeb mewn ysgolion cynradd EDU/016a 94.2% (Ionawr 15) 93.0% (13/14) 93.6% 

5D. Lefelau presenoldeb mewn ysgolion uwchradd EDU/016b 92.9% (Ionawr 15) 92.1% (13/14) 92.1% 

A oes unrhyw rai ar eu hennill? 

5Dd. Nifer y disgyblion sy’n cyflawni’r canlyniad disgwyliedig o ran y 

Dangosydd Pynciau Craidd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 EDU/004 

87.0% (Ionawr 15) 87.3% (13/14) 77.0% 

5E. Nifer y disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim ac sy’n cyflawni’r 

Dangosydd Pynciau Craidd disgwyliedig yng Nghyfnod Allweddol 2 

73.1% (Ionawr 15) Amherthnasol 74% 

5F. Nifer y disgyblion sy’n cyflawni’r canlyniad disgwyliedig ar ddiwedd 

y Cyfnod Sylfaen 

87.0% (Ionawr 15) 87.3% (13/14) 84% 

5Ff. Nifer y disgyblion sy’n gadael heb gymwysterau EDU/002i Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

0.6% (13/14) 0.4% 

5G. Nifer y disgyblion sy’n cyrraedd y trothwy cynwysedig Lefel 2, gan 

gynnwys Saesneg a Mathemateg EDU/017 

52.8% (Ionawr 15) 51.3% (13/14) 52.9% 

5Ng. Nifer y disgyblion sy’n cyflawni Lefel 4+ mewn Saesneg yng 

Nghyfnod Allweddol 2 yn ôl asesiad yr athro  

89.6% (Ionawr 15) Amherthnasol 89.8% 

5H. Nifer y disgyblion sy’n cyflawni Lefel 5+ mewn Saesneg yng 83.7% (Ionawr 15) Amherthnasol 83.5% 



 

 

Nghyfnod Allweddol 3 yn ôl asesiad yr athro 

 

*Adroddir ynghylch y data ar gyfer blwyddyn academaidd 14/15 ym mlwyddyn ariannol 15/16. 

 

Partneriaeth: Pwy y mae angen i ni weithio gyda nhw? 

Llywodraeth Cymru 

Y Gwasanaeth Cyflawni Addysg 

Ysgolion a phenaethiaid 

Dinasyddion Casnewydd, gan gynnwys rhieni a disgyblion 

Gwasanaethau cymdeithasol 

Iechyd 

Yr heddlu 

Y Tîm Troseddau Ieuenctid 

Gwasanaethau ieuenctid 

Cymunedau yn Gyntaf 

Grwpiau gwirfoddol 

Gweithgorau ardal consortia de-ddwyrain Cymru 

Bwrdd Diogelu Plant De-ddwyrain Cymru 

 

Pa risgiau y mae angen i ni eu rheoli? 

Risg Gweithgarwch lliniaru Tebygolrwydd y risg 

Niferoedd uwch o ddisgyblion 

newydd yn dechrau mewn 

ysgolion yng Nghasnewydd 

Ailstrwythuro Gwasanaeth Addysg Lleiafrifoedd Ethnig Gwent er mwyn 

sicrhau cymaint o gymorth ag sy’n bosibl i ieithoedd cymunedol newydd 

(Ebrill-Medi 2015) 

 

Comisiynu gwasanaeth cyfieithu a chyfieithu ar y pryd ar gyfer 

Gwasanaeth Addysg Lleiafrifoedd Ethnig Gwent er mwyn cynhyrchu 

Uchel – gallai olygu diswyddiadau gorfodol 

 

Uchel – mae’r adnoddau i weithredu hyn yn 

brin 

Amser i sefydlu enw da a chronfa o 

gleientiaid 



 

 

Risg Gweithgarwch lliniaru Tebygolrwydd y risg 

incwm ac ysgogi cronfa o wirfoddolwyr a Chynorthwywyr Addysgu 

Dwyieithog addas i gynorthwyo mewn ysgolion (Ebrill 2015) 

 

Demograffeg yn newid 

oherwydd ffactorau sy’n 

ymwneud â ‘symud’ 

Mae’r gweithgareddau uchod yn berthnasol, yn ogystal â’r canlynol: 

Galw grŵp ynghyd i ymdrin â phroblemau’n ymwneud â phresenoldeb 

lleiafrifoedd ethnig 

Adolygu a mireinio’r protocol ar gyfer Plant sy’n Colli Addysg 

Sicrhau bod data’n cael ei gasglu i lywio’r ddarpariaeth o ran 

gwasanaethau yn y dyfodol (cyflawni prosiect IBM efallai) 

Canolig – mae grŵp yn bodoli ac mae ei 

ddylanwad yn cael ei ledaenu 

 

Isel – mae’r gwaith ar y gweill 

 

Canolig – mae’r gwaith ar y gweill  

 

Pwysau ar leoedd mewn 

ysgolion 

Mae rhaglen ehangu ysgolion cynradd ar waith ac mae buddsoddiad o 

ran cyfalaf yn cael ei gyfeirio at rannau o’r ddinas lle nad oes modd cael 

gafael ar arian Adran 106. 

 

Mae cynlluniau’n mynd rhagddynt i sicrhau cymeradwyaeth lawn gan 

Lywodraeth Cymru ar gyfer ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd 

yng Nghasnewydd er mwyn darparu lleoedd addysg y mae eu hangen 

yn fawr ar gyfer Casnewydd a de Sir Fynwy. Bydd hynny’n hybu proses 

bontio esmwyth i ysgol uwchradd yn y ddinas ar gyfer disgyblion o 

ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg 

Isel – mae’r gwaith yn mynd rhagddo, nid 

oes rhwystrau 

 

 

Isel – mae’r gwaith yn mynd rhagddo, a 

chaiff ei gefnogi gan bartneriaid de-ddwyrain 

Cymru a Llywodraeth Cymru 

Niferoedd y disgyblion ag 

anghenion dysgu ychwanegol 

yn cynyddu 

Cydweithio’n agosach â Gwasanaethau Plant er mwyn ystyried y 

ddarpariaeth a chyllidebau  

Ymchwilio i gapasiti dros dro yn Ysgol Arbennig Maes Ebwy 

Cyflogi Seicolegydd Addysg locwm ychwanegol i sicrhau bod 

datganiadau’n cael eu cwblhau erbyn y terfynau amser 

Tîm bach o Seicolegwyr Addysg ac effaith absenoldeb mamolaeth ar 

gyfer dau gydweithiwr 

Yn dilyn penodi Rheolwr Anghenion Addysgol Arbennig yn ddiweddar, 

mae angen ystyried adolygu capasiti’r tîm 

 

Canolig – mae’r gwaith ar y gweill  

 

Uchel – ni fydd ar waith tan o leiaf mis Medi  

Isel – mae staff wedi’u penodi  

 

Canolig – mae cynllun recriwtio ar waith 

 

Canolig – efallai y bydd angen amser i’w 

gyflawni 

Pwysau ariannol parhaus yn 

ategu’r holl risgiau hyn 

Bydd angen i’r Maes Gwasanaeth fod yn realistig ynghylch yr adnoddau 

sydd ar gael  

Canolig – bydd gwaith cynllunio cadarn yng 

nghyswllt y Maes Gwasanaeth yn ystyried y 



 

 

Risg Gweithgarwch lliniaru Tebygolrwydd y risg 

 

Bydd y Maes Gwasanaeth yn parhau i fonitro’r gyllideb bresennol yn 

rheolaidd  

modd y caiff adnoddau eu dyrannu  

 

Isel – mae systemau ar waith 



 

 

6. Helpu plant i gael y dechrau 

gorau mewn bywyd 

 

 

Cysylltiad â’r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy’n fwy gwyrdd ac iach  

Aelod Cabinet Arweiniol: Yr Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc a’r Aelod Cabinet 

    dros Sgiliau a Gwaith 

Y Swyddog Arweiniol: Y Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai 

 

Disgrifiad o’r Amcan Gwella 

“Nod y rhaglen, sef Dechrau’n Deg, yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant yn y 

cymunedau mwyaf difreintiedig.” Mae’r rhaglen Dechrau’n Deg yn cynnig gofal plant rhad ac am 

ddim o safon i rieni cymwys sydd â phlant 2-3 oed, ac mae’n cynnig cymorth ynghylch magu plant, 

gwasanaeth estynedig gan ymwelwyr iechyd a chymorth ynghylch datblygu iaith yn y blynyddoedd 

cynnar. 

 

Mae ein hamcan gwella ar gyfer y rhaglen yn cynnwys: 

 

Gwella sgiliau magu plant – Darparu gwybodaeth hygyrch i rieni am fagu plant, ac amlinellu’r 

amrywiaeth eang o opsiynau sydd ar gael o ran cymorth ynghylch magu plant. Ein gweledigaeth yw 

galluogi rhieni i gymryd rhan yn y gwaith o gynllunio, darparu ac adolygu gwasanaethau. Rydym am 

ddechrau ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd a galluogi rhieni i feithrin y sgiliau a’r 

strategaethau y mae eu hangen i fagu plant yn effeithiol. Blaenoriaeth Dechrau’n Deg - sicrhau bod 

tîm o staff sydd wedi’u hyfforddi’n briodol, a gefnogir gan dîm rheoli sy’n eu cynorthwyo ac yn eu 

goruchwylio’n effeithiol, ar gael i ddarparu rhaglenni magu plant. Ein nod yw recriwtio a chadw 

rhieni ar ystod o raglenni magu plant, yn y cartref ac mewn grwpiau mewn cymunedau penodol. 

 

Cefnogi rôl rhieni fel addysgwr cyntaf a gwella datblygiad o ran iaith a chyfathrebu – Darparu 

llwybr Cymorth o ran Iaith yn y Blynyddoedd Cynnar i bob plentyn 0-4 oed, yn y cartref ac mewn 

grwpiau, sy’n cynnwys Iaith a Chwarae a Rhif a Chwarae. 

 

Gwella datblygiad plant – Y potensial i bob rhiant cymwys (100%) gael gofal plant Dechrau’n 

Deg ar gyfer plant 2-3 oed; cynigir hyd at 12.5 awr (5 sesiwn x 2.5 awr) o ofal plant yr wythnos (dros 

gyfnod o 39 wythnos). 

 

Gwella mynediad i wasanaethau iechyd ar gyfer grwpiau difreintiedig – Darparu rhaglen graidd 

ddwys i bob plentyn 0-4 oed sy’n cael darpariaeth Dechrau’n Deg, a darparu cymorth cyn geni ac ar 

ôl geni a arweinir gan y cleient. 

 

 



 

 

Pam yr ydym wedi dewis yr Amcan Gwella hwn? 

Er mwyn lleihau’r ffactorau risg sy’n gysylltiedig â goruchwyliaeth a disgyblaeth rhieni, megis 

gwrthdaro yn y teulu, hanes o ymddygiad problemus yn y teulu, agweddau sy’n goddef troseddu, ac 

incwm isel/tai gwael. Er mwyn cefnogi rôl rhieni fel addysgwyr cyntaf drwy gymorth a ddarperir 

mewn grwpiau a thrwy ymweliadau â’r cartref; er mwyn cefnogi’r gwaith o wella datblygiad plant 0-

4 oed o ran iaith drwy chwarae. Er mwyn gwella datblygiad cyffredinol plant a’u paratoi ar gyfer y 

Cyfnod Sylfaen, a gwella canlyniadau iechyd i blant y nodwyd eu bod yn byw mewn tlodi, gan 

gysylltu â Chynllun Corfforaethol y Cyngor a’r ddau nod canlynol: ‘Dinas ofalgar’ a ‘Dinas sy’n dysgu 

ac yn gweithio’. Mae’r themâu hyn yn cysylltu â saith nod craidd Llywodraeth Cymru ar gyfer plant a 

phobl ifanc, sy’n crynhoi Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ac sy’n sail i 

benderfyniadau ynghylch blaenoriaethau ac amcanion ar lefel genedlaethol. Mae Llywodraeth 

Cymru wedi mabwysiadu’r Confensiwn hwn yn sail ar gyfer ei holl waith dros blant a phobl ifanc, a 

chaiff y Confensiwn ei fynegi ar ffurf saith nod craidd, sef bod pob plentyn a pherson ifanc: 

1. yn cael dechrau teg mewn bywyd 

2. yn cael ystod gynhwysfawr o gyfleoedd o ran addysg a dysgu 

3. yn mwynhau’r iechyd gorau posibl, ac nad ydynt yn cael eu cam-drin, eu trin yn annheg na’u 

hecsbloetio 

4. yn cael mynediad i weithgareddau chwarae, gweithgareddau hamdden, gweithgareddau 

chwaraeon a gweithgareddau diwylliannol 

5. yn cael eu clywed ac yn cael eu trin gyda pharch, a bod eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol 

yn cael eu cydnabod 

6. yn byw mewn cartref diogel a chymuned sy’n hybu lles corfforol ac emosiynol 

7. yn osgoi cael eu rhoi dan anfantais oherwydd tlodi. 

 

Beth yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn? 

Cyflwynwyd y rhaglen Dechrau’n Deg yn 2006 ac mae’n ehangu yn barhaus. Mae pedair elfen 

graidd yn perthyn i’r rhaglen, sef cymorth dwys gan ymwelwyr iechyd, gofal plant, ymyrraeth gynnar 

er mwyn datblygu iaith, a chymorth ynghylch magu plant, a chaiff y cynnydd a wnaed ym mhob 

maes ei nodi isod. 

 

Iechyd – Mae gennym 22.8 o ymwelwyr iechyd, tîm sgiliau cymysg, bydwraig ac ymarferwr 

iechyd meddwl sy’n gweithio gyda theuluoedd mewn ardaloedd penodol o Gasnewydd i ddarparu 

rhaglen graidd o’r cyfnod cyn geni i’r adeg pan fydd plant yn 4 oed. Dan yr elfen iechyd, mae 

cymorth i fwydo ar y fron/cymorth i drin iselder ar ôl geni wedi’u cynnig i rieni mewn grwpiau neu’n 

unigol, ac mae bydwraig Dechrau’n Deg yn hybu gofal a chymorth cyn geni, gan sicrhau bod gweithio 

gyda phobl sy’n rhieni am y tro cyntaf yn flaenoriaeth. Cynhelir asesiadau o bob plentyn pan fyddant 

yn 2 ac yn 3 oed, a chaiff meysydd datblygu a chynnydd yn erbyn cerrig milltir allweddol eu monitro. 

  

Gofal plant – Ceir 17 o gylchoedd chwarae Dechrau’n Deg sy’n darparu 12.5 awr o ofal plant 

rhad ac am ddim i 600 o blant mewn ardaloedd penodol. Yn y lleoliadau gofal plant, mae ansawdd y 

ddarpariaeth yn flaenoriaeth uchel ac mae’r holl leoliadau’n gweithio tuag at ennill dyfarniadau 

sicrhau ansawdd ac yn hunanwerthuso’n barhaus. Ceir tystiolaeth sylweddol sy’n dangos bod 

sgiliau’r gweithwyr wedi’u gwella er mwyn sicrhau bod y safonau’n bodloni gofynion Atodiad Gofal 

Plant Llywodraeth Cymru. 

 

Ymyrraeth gynnar er mwyn datblygu iaith – Mae llwybr Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu penodol 

ar gyfer Dechrau’n Deg wedi’i ddatblygu ac mae camau gweithredu allweddol wedi’u cynnwys ym 

mhob un o bedair elfen Dechrau’n Deg. Mae therapydd lleferydd ac iaith wedi’i benodi ac mae 



 

 

ganddo rôl sylfaenol i’w chwarae yn yr elfen hon o safbwynt gwella sgiliau gweithwyr Dechrau’n Deg 

a darparu cymorth a goruchwyliaeth i dimau amlasiantaeth Dechrau’n Deg. Mae pob un o gylchoedd 

chwarae Dechrau’n Deg yn cynnal sesiwn Iaith a Chwarae wythnosol. Mae’r rhaglen graidd o 

ymweliadau iechyd, sy’n wasanaeth a ddarperir i bob teulu Dechrau’n Deg, hefyd yn cynnwys pedair 

sesiwn Iaith a Chwarae. Mae adnodd sgrinio datblygiad o ran iaith yn y blynyddoedd cynnar yn cael 

ei dreialu hefyd mewn dwy ardal Dechrau’n Deg. 

Magu plant – Mae o leiaf un rhaglen ynghylch babanod wedi’i chynnal ym mhob ardal Dechrau’n 

Deg yn ystod y flwyddyn. Mae’r rhaglenni Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant a’r Blynyddoedd 

Rhyfeddol: Plant Bach hefyd wedi’u cynnal ym mhob ardal Dechrau’n Deg. Caiff y rhaglen 

Blynyddoedd Rhyfeddol: Babanod a Phlant Bach (Webster Stratton) ei darparu’n ganolog ar ffurf 

rhaglen dreigl. Mae swyddogion ymyriadau teuluol yn darparu’r rhaglen Rhieni fel Addysgwyr Cyntaf 

yn y cartref i bob teulu y nodwyd yn dilyn asesiad eu bod yn y categori coch neu felyn. 

Camau gweithredu 

Beth y byddwn yn ei wneud? Pa wahaniaeth y bydd hynny’n ei wneud? 

6.1 Darparu ymyrraeth wedi’i thargedu i 

blant rhwng 9 mis a 4 blwydd oed y nodwyd bod 

angen cymorth ychwanegol arnynt o ran iaith. 

 

6.2 Sicrhau bod plant y nodwyd bod 

ganddynt anghenion ychwanegol yn cael eu 

cynorthwyo yn y rhaglen, gan hybu proses bontio 

esmwyth i mewn ac allan o ofal plant Dechrau’n 

Deg. 

 

6.3 Cynorthwyo rhieni i feithrin y 

sgiliau/strategaethau y mae eu hangen i fagu 

plant yn effeithiol. 

 

 

 

Nod yr ymyrraeth fydd gwella sgiliau rhieni o 

safbwynt darparu cymorth a gweithgareddau 

priodol i wella datblygiad plant ifanc penodol o 

ran iaith. 

 

Caiff plant ag anghenion ychwanegol eu 

hadnabod yn llawer cynt drwy gymorth 

amlasiantaeth, a chaiff strategaethau pontio 

esmwyth eu rhoi ar waith. 

 

Nod yr ymyrraeth fydd gwella sgiliau 

rhieni/cynorthwyo rhieni i roi neu ddangos y 

canlynol i’w plant: emosiwn a hoffter, cyfleoedd 

i chwarae a mwynhau, empathi a 

chydymdeimlad, rheolaeth, disgyblaeth a 

therfynau ar gyfer ymddygiad, cyfleoedd i 

ddysgu a gwybodaeth. 

 

 



 

 

Sut y byddwn yn gwybod?  

Mesur Perfformiad presennol 

(dyddiad) 

Perfformiad cymharol 

(dyddiad) 

Targed ar gyfer 15/16 

Faint o bethau wnaethom ni? 

6A. Darparu grwpiau iaith Tiny Talker a Chatty 

Children ar draws ardaloedd Dechrau’n Deg i blant 

rhwng 9 mis a 4 blwydd oed  

Newydd  10 grŵp (50 o blant) 

Pa mor dda y gwnaethom ni hynny? 

6B. Canran y rhieni sy’n nodi bod sgiliau iaith a 

chyfathrebu eu plant wedi gwella ar ôl ymyrraeth yn 

y grŵp Tiny Talker 

Newydd  70% 

6C. Canran y rhieni sy’n nodi bod y broses bontio ar 

gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol wedi 

bod yn broses gadarnhaol 

Newydd  70% 

A oes unrhyw rai ar eu hennill? 

6Ch. Canran y plant sy’n dangos gwelliant yn eu sgôr 

asesu Wellcomm yn y grŵp Chatty Children 

Newydd  50% 

6D. Canran y teuluoedd sydd wedi dangos gwelliant 

yn eu sgorau TOPSE ar ôl cwblhau rhaglen Rhieni fel 

Athrawon Cyntaf (PAFT) yn ystod y tymor 

100% 100% 80% 

 

  



 

 

Partneriaeth: Pwy y mae angen i ni weithio gyda nhw? 

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan  

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

Adrannau eraill yn yr awdurdod lleol  

Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru  

Mudiad Ysgolion Meithrin  

Sefydliadau a mudiadau yn y sector preifat a’r sector gwirfoddol  

Llywodraeth Cymru 

Pa risgiau y mae angen i ni eu rheoli? 

Risg Gweithgarwch lliniaru Tebygolrwydd y risg 

Cyllid drwy Lywodraeth Cymru yn cael ei 

dynnu’n ôl/yn dod i ben 

Datblygu strategaeth ymadael gadarn. Uchel 

Dim presenoldeb/presenoldeb gwael 

mewn sesiynau grŵp 

Hybu a chyfleu manteision y grwpiau 

Strategaeth farchnata gadarnhaol 

Darpariaeth amlasiantaeth 

Datblygu cydberthnasau â’r teuluoedd mwyaf agored i niwed 

Canolig 

 



 

 

7. Cynyddu cyfraddau 

ailgylchu 

 

Cysylltiad â’r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy’n fwy gwyrdd ac iach  

Aelod Cabinet Arweiniol: Yr Aelod Cabinet dros Seilwaith 

Y Swyddog Arweiniol: Y Pennaeth Gwasanaethau Stryd a Gwasanaethau’r Ddinas 

Disgrifiad o’r Amcan Gwella 

Cynyddu cyfraddau ailgylchu ac osgoi anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi. Er mwyn sicrhau bod 

Casnewydd yn cyflawni amcanion Llywodraeth Cymru o ran cynyddu cyfraddau ailgylchu a’i bod yn 

cyrraedd y targedau Ewropeaidd ar gyfer osgoi anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi, rhaid archwilio 

pob cyfle sydd ar gael i’r ddinas ailgylchu ac osgoi anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi, a rhaid 

manteisio ar y cyfleoedd hynny lle bônt yn berthnasol. 

 

Bydd Prosiect Gwyrdd a Cwm-y-Fory yn ymdrin i raddau helaeth â’r angen i osgoi anfon 

gwastraff trefol gweddilliol i safleoedd tirlenwi. Felly, bydd yr amcan hwn yn canolbwyntio’n bennaf 

ar annog busnesau a phreswylwyr yn y ddinas i ailgylchu mwy, a fydd yn cynyddu’r potensial sydd ar 

hyn o bryd yn cael ei ystyried yn wastraff gweddilliol ac sy’n cael ei drin felly.   

Pam yr ydym wedi dewis yr Amcan Gwella hwn? 

 Dewiswyd yr amcan hwn oherwydd bod iddo oblygiadau sylweddol i gyllidebau’r Cyngor ac 

oherwydd ei fod yn bwnc sydd o ddiddordeb mawr i’n preswylwyr. Bydd yr amcan yn canolbwyntio’n 

bennaf ar y manteision y gellir eu sicrhau drwy addysgu cwsmeriaid a darparu canllawiau ynghylch 

sut i ailgylchu, sut i ailgylchu mwy a pham y mae hynny’n bwysig. 

 

Derbynnir bod oddeutu 30% o’n preswylwyr naill ai’n methu ag ailgylchu eu gwastraff neu’n 

ailgylchu dim ond pan fydd eu bin gwastraff gweddilliol yn llawn. Pe bai’r holl breswylwyr hyn yn 

perfformio yn unol â’r cyfartaledd ar gyfer Casnewydd, amcangyfrifir y byddem yn osgoi anfon 

oddeutu 2,600 tunnell o wastraff i safleoedd tirlenwi ac y byddem yn arbed £208,000 y flwyddyn 

mewn costau treth/costau gwaredu. 

 

Yn ogystal, byddwn yn archwilio natur amrywiol y ddinas gyda’r bwriad o wella cyfathrebu, gan 

hysbysu’r grwpiau diwylliannol ac ethnig niferus sydd gennym yn ein dinas a’u helpu i ailgylchu, ac 

ailgylchu mwy. 

Beth yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn? 

Mae’r Cyngor yn darparu gwasanaeth ailgylchu rhad o safon, ac yn 2013/14 bu i’r Cyngor 

ailgylchu/compostio 51.70% o’i wastraff trefol ac anfon 19,634 tunnell o wastraff i safleoedd 

tirlenwi. Mae Casnewydd hefyd yn aelod arweiniol o’r bartneriaeth Prosiect Gwyrdd, sef prosiect 

gwerth £1 biliwn i osgoi anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi, creu ynni o wastraff a chynyddu 

cyfraddau ailgylchu. 



 

 

 

Mae Casnewydd yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr ar gyfer casglu deunydd ailgylchu cartrefi o 

garreg y drws, sy’n cynnwys casglu deunydd papur, gwastraff gardd, deunydd ailgylchu sych a 

gwastraff bwyd. Mae’r Cyngor yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff gweddilliol bob yn ail 

wythnos, ac mae wedi dechrau cyflwyno biniau llai o faint ag olwynion. Mae’r Cyngor hefyd yn 

cynnig cyfleuster cynhwysfawr ar gyfer ailgylchu gwastraff cartrefi, sydd wedi ychwanegu siop 

ailddefnyddio at ei ddarpariaeth yn ddiweddar. 

Camau gweithredu 

Beth y byddwn yn ei wneud eleni? Pa wahaniaeth y bydd hynny’n ei wneud? 

7.1 Dod i ddeall y rhesymau pam nad yw 30% o 

breswylwyr Casnewydd yn ailgylchu. 

 

7.2 Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a 

Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a than y 

Rhaglen Newid Gydweithredol, mae Cyngor 

Dinas Casnewydd yn bwriadu cynnal ymarfer 

treialu cynhwysfawr gydag oddeutu 660 o 

gartrefi gan ddefnyddio’r opsiynau arfer gorau 

gyda nifer fach o gartrefi, er mwyn gwerthuso sut 

y gallwn gyrraedd y targed o 70%. 

 

7.3 Bydd y Cyngor yn cynyddu cyfraddau 

ailgylchu ymhellach yn y Ganolfan Ailgylchu 

Gwastraff Cartrefi, drwy gynyddu presenoldeb 

staff a chynorthwyo preswylwyr i rannu’r 

gwastraff y maent yn dod ag ef i’r ganolfan. 

 

7.4 Dechrau ar gontract llawn ‘ynni o wastraff’ 

Prosiect Gwyrdd yn ystod Chwarter 3. 

 

7.5 Dechrau ar gontract ailgylchu gwastraff bwyd 

Cwm-y-Fory ddiwedd Chwarter 1. 

Bydd yn hwyluso’r gwaith o ddatblygu 

strategaethau ac ymyriadau priodol a dargedir. 

 

Bydd yn galluogi Cyngor Dinas Casnewydd i 

werthuso amryw opsiynau ailgylchu. 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd llai o wastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi 

anghynaliadwy. 

 

Bydd yn codi ymwybyddiaeth o’r angen i 

ailgylchu. 

 

Bydd yn osgoi anfon holl wastraff trefol arall 

Cyngor Dinas Casnewydd i safleoedd tirlenwi. 

 

Bydd yn darparu cyfleuster ailgylchu tymor hir ar 

gyfer ein gwastraff bwyd trefol. 



 

 

Sut y byddwn yn gwybod?  

Mesur Perfformiad presennol 2013/14 Perfformiad cymharol (dyddiad) Targed ar gyfer 15/16 

7A. Canran y gwastraff trefol a gaiff 

ei ailgylchu neu’i gompostio. 

51.70%  55% 

7B. Swm y gwastraff a gaiff ei anfon i 

safleoedd tirlenwi 

45.08%  25% 

7C. Canran y gwastraff trefol a gaiff 

ei ailgylchu yn y Ganolfan Ailgylchu 

Gwastraff Cartrefi 

60.13% Newydd 65% 

7Ch. Ymarfer treialu a gynigiwyd gan 

Gyngor Dinas Casnewydd/ 

Llywodraeth Cymru i annog 600 o 

gartrefi i ailgylchu 70% o’u gwastraff. 

Amherthnasol Newydd 600 o gartrefi 

Partneriaeth: Pwy y mae angen i ni weithio gyda nhw? 

Llywodraeth Cymru 

Wastesavers 

Cynllun Craff am Wastraff 

Preswylwyr a busnesau Casnewydd 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Pa risgiau y mae angen i ni eu rheoli? 

Risg Gweithgarwch lliniaru Tebygolrwydd y risg – Mawrth 2016 

Gallai methu â chyrraedd targedau Llywodraeth Cymru ar 

gyfer ailgylchu arwain at ddirwyon sylweddol. 

Gallai methu â chyrraedd targedau’r Undeb Ewropeaidd ar 

gyfer osgoi anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi arwain at 

Mentrau i gynyddu cyfraddau ailgylchu. 

 

Bydd Prosiect Gwyrdd yn dileu’r risg hon. 

 

Canolig 

 

Isel 

 



 

 

ddirwyon sylweddol. 

Gallai methu â chynyddu cyfraddau ailgylchu arwain at 

gostau uwch. 

 

Mentrau i gynyddu cyfraddau ailgylchu.  

 

Canolig 



 

 

8. Gwella canlyniadau o ran 

cyfiawnder ieuenctid 

 

Cysylltiad â’r Cynllun Corfforaethol: Dinas sy’n fwy diogel  

Aelod Cabinet Arweiniol: Yr Aelod Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc 

Y Swyddog Arweiniol: Y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 

Disgrifiad o’r Amcan Gwella 

     Prif nod y system cyfiawnder ieuenctid, a sefydlwyd gan adran 37 Deddf Trosedd ac Anhrefn 

1998, yw atal troseddu gan blant a phobl ifanc. 

Mae’n ymwneud â’r canlynol: 

• atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu; 

• gwneud defnydd priodol o benderfyniadau y tu allan i’r llys er mwyn ceisio atal pobl ifanc 

rhag dod yn rhan o’r system cyfiawnder troseddol; 

• lleihau nifer yr achosion o aildroseddu a brofir; 

• lleihau cyfran y bobl ifanc a ddedfrydir i gyfnod mewn dalfa. 

 

Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, rydym o’r farn bod atal sefyllfa 

rhag codi’n well na cheisio ei datrys wedyn, ac rydym o’r farn bod plant yn bobl ifanc yn y lle cyntaf 

ac yn droseddwyr wedyn. 

Pam yr ydym wedi dewis yr Amcan Gwella hwn? 

Mae’r amcanion uchod yn amcanion statudol ar gyfer pob Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, ac 

mae perfformiad y Gwasanaeth hwnnw mewn perthynas â’r amcanion hyn yn dangos a yw’n 

llwyddo ai peidio i gyfrannu iddynt. Er mwyn cyflawni’r amcanion hyn, mae gwneud defnydd 

effeithiol o ymyriadau atal a phenderfyniadau y tu allan i’r llys yn agweddau pwysig, a brofwyd, o 

sicrhau a chynnal cymunedau mwy diogel a gwella canfyddiad pobl o ddiogelwch mewn cymunedau. 

Mae gwneud defnydd cynyddol o ddulliau gweithredu adferol ym mhob ymyriad hefyd yn 

hollbwysig. 

 

Yng Nghasnewydd, mae dau dîm yn trefnu adnoddau’n uniongyrchol er mwyn cyflawni’r nod 

craidd – y Tîm o Amgylch y Teulu (y tîm atal) sy’n cynnig ymyriadau cynnar gwirfoddol i unigolion 

penodol ar ffurf Datrysiadau Cymunedol ac sy’n cynnig cymorth gwirfoddol mwy cyffredinol i bobl 

ifanc a theuluoedd mewn angen; a’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid sy’n hwyluso penderfyniadau 

y tu allan i’r llys a’r llu o ymyriadau statudol a orchmynnir gan y llys. Gall y ddau dîm ofyn am 

amrywiaeth o adnoddau arbenigol/ymyriadau/ymwneud gan asiantaethau i gynorthwyo eu gwaith 

gyda phobl ifanc, teuluoedd, dioddefwyr a chymunedau. Mae natur amlasiantaeth, gydweithredol y 

gwasanaeth yn darparu dull cydlynol o ymdrin â phroblemau ac mae’n cynorthwyo i fynd i’r afael ag 

anghenion cyfannol y defnyddwyr gwasanaeth er mwyn helpu i ymdrin ag achosion craidd troseddu. 

 

 

 



 

 

 

Beth yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn? 

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae newidiadau wedi’u gwneud yng Ngwent i’r modd y caiff 

pobl ifanc eu ‘prosesu’ mewn perthynas â’u hymddygiad troseddol – mae hynny’n ymwneud i 

raddau helaeth â chyflwyno’r system ‘Biwro’. Y nod yw sicrhau dull gweithredu cyson, sy’n gwneud 

cymaint ag sy’n bosibl i geisio cadw pobl ifanc allan o system y llysoedd, oni bai bod eu hymddygiad 

troseddol yn ddifrifol iawn a/neu’u bod yn troseddu’n gyson iawn. Mae prosesau a gweithdrefnau 

gweithredol wedi’u datblygu i gefnogi’r broses newydd hon, ac mae’r defnydd o ddulliau gweithredu 

adferol ym mhob ymyriad wedi parhau. 

 

O safbwynt sicrhau bod gan bobl ifanc lety addas, mae’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid wedi 

bod yn rhan o gonsortiwm adsefydlu sy’n hybu’r defnydd o Banel Adsefydlu er mwyn canolbwyntio 

ar anghenion pobl ifanc sy’n gadael y ddalfa, gan gynnwys y sawl sydd ag anghenion penodol o ran 

llety. O safbwynt mynd i’r afael ag aildroseddu, dechreuodd y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 

ddefnyddio pecyn cymorth y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid ynghylch aildroseddu – sy’n hwyluso 

dadansoddiad gwell o berfformiad penodol, sydd yn ei dro’n sail i waith a wneir yn y dyfodol 

ynghylch targedu adnoddau a bylchau yn y ddarpariaeth o ran gwasanaeth. 

 

Ym mis Mai/Mehefin 2014, cafodd y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ei arolygu’n llawn ar y cyd 

gan gydweithwyr o arolygiaethau ym maes cyfiawnder troseddol, gofal cymdeithasol, iechyd, a 

dysgu a sgiliau. Yn yr adroddiad arolygu dilynol a gyhoeddwyd ym mis Medi 2014, barnwyd bod y 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn perfformio’n wael ac yn anfoddhaol mewn perthynas â sawl 

maes gwaith allweddol, a chyflwynwyd deuddeg o argymhellion i’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 

er mwyn gwella ei waith. Bu llawer o ffocws ac ymdrech rhan olaf y flwyddyn yn ymwneud â 

datblygu a gweithredu cynllun gwella cadarn er mwyn mynd i’r afael â’r diffygion y tynnwyd sylw 

atynt. 

 

Roedd y gwelliannau yr oedd angen eu gwneud yn cynnwys y canlynol:   

 

• cymryd camau gwell a mwy helaeth i lywodraethu’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid a 

chraffu arno 

• gwella ansawdd y wybodaeth am berfformiad a gwybodaeth reoli, a gwella’r defnydd a 

wneir o’r wybodaeth honno 

• sicrhau bod y tîm rheoli’n rheoli ac yn arwain yn fwy effeithiol 

• gwneud mwy o waith sicrhau ansawdd a phorthgadw 

• gwella cynnwys yr ymyriadau a ddarperir 

 

Derbyniodd y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a’r Arolygiaeth fod y cynllun gwella’n briodol i 

gefnogi’r camau gweithredu angenrheidiol i sicrhau bod y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn 

gwella. Mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid wedi bod yn monitro cynnydd ac wedi bod yn cefnogi 

camau gweithredu yn y cynllun gwella, a bydd yn cynnal adolygiad/arolygiad bach ym mis Chwefror 

2015 i weld pa gynnydd a wnaed. Yn yr un modd, mae’r Bwrdd Rheoli erbyn hyn yn cynnal 

cyfarfodydd yn amlach ac yn craffu’n amlach ar y gwaith i sicrhau a chefnogi gwelliannau. Mae’r 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid wedi cael gwybod ‘yn sgil y perfformiad gwael a adnabuwyd […] 

byddwn yn dychwelyd i Gasnewydd i gynnal arolygiad pellach, sy’n debygol o ddigwydd o fewn 12 i 

24 mis o gyhoeddi’r adroddiad hwn’. Mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid wedi cadarnhau ei bod yn 

debygol iawn y bydd yr ail arolygiad yn cael ei gynnal yn ystod haf 2015. 

 



 

 

Mae’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid wedi adolygu, diwygio a diweddaru llawer o agweddau 

ar y modd y mae’n gweithredu, a chyda mwy o waith llywodraethu a chraffu gan y Bwrdd Rheoli ac 

ymwneud gweithredol gan ei bartneriaid, mae’r Gwasanaeth yn sicrhau y bydd y cyfeiriad yr eir iddo 

yn ystod y flwyddyn nesaf yn arwain at berfformiad a chanlyniadau gwell o lawer i ddefnyddwyr 

gwasanaeth, ac at berfformiad gwell o lawer o safbwynt y nod statudol. 

 

Camau gweithredu 

Beth y byddwn yn ei wneud eleni? Pa wahaniaeth y bydd hynny’n ei wneud? 

8.1 Lleihau nifer y bobl sy’n ymwneud â’r system 

am y tro cyntaf 

Bydd llai o bobl ifanc yn troseddu ac yn ymddwyn 

yn wrthgymdeithasol 

8.2 Lleihau nifer y bobl ifanc sy’n aildroseddu Bydd sicrhau bod llai o bobl ifanc yn cyflawni 

troseddau pellach yn arwain at lai o ddioddefwyr 

trosedd 

8.3 Lleihau’r defnydd a wneir o ddalfeydd i bobl 

ifanc 

Bydd mwy o bobl ifanc yn cael cymorth i beidio â 

throseddu tra byddant yn destun dedfrydau 

cymunedol 

8.4 Diogelu’r cyhoedd yn effeithiol / rheoli 

risgiau’n effeithiol 

Bydd rheoli risgiau’n effeithiol yn arwain at 

gymunedau mwy diogel 

8.5 Diogelu’n effeithiol (gan adnabod pobl ifanc 

sy’n agored i niwed) 

Bydd pobl ifanc yn cael eu cadw’n ddiogel mewn 

dalfa ac yn y gymuned 

8.6 Mynediad i addysg, hyfforddiant a 

chyflogaeth 

Bydd plant a phobl ifanc yn cael mynediad i 

addysg, hyfforddiant a chyflogaeth lawn amser 

sy’n addas i’w hanghenion 



 

 

Sut y byddwn yn gwybod?  

Mesur Perfformiad presennol 

(dyddiad) 

Perfformiad cymharol 

(dyddiad) 

Targed ar gyfer 15/16 

 (y cyfnod a nodwyd) 

Faint o bethau wnaethom ni? 

8A. Nifer y bobl ifanc a gafodd eu cyfeirio at Ddatrysiad 

Cymunedol 

109 (Chwarter 3 14/15) 140 (13/14) 168 (Ebrill 15 – Mawrth 16) 

8B. Nifer y bobl ifanc a gafodd eu cyfeirio at Fiwro Casnewydd ar 

gyfer Penderfyniadau y tu allan i’r Llys 

92 (Chwarter 3 14/15) 123 (13/14) 118 (Ebrill 15 – Mawrth 16) 

Pa mor dda y gwnaethom ni hynny?   

8C. Nifer y bobl a fu’n ymwneud â’r System Cyfiawnder Ieuenctid 

am y tro cyntaf (data gan Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu) 

Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

73 (13/14) 128 (Hydref 14 – Medi 15) 

8Ch. Cyfradd yr aildroseddu a brofwyd ar gyfer pobl ifanc (am 

ddwy flynedd ar ôl troseddu) 

Nid yw’r data blynyddol 

ynghylch y mesur ar gael 

eto 

37.6% (13/14) 37% (Ebrill 13 – Mawrth 14) 

8D. Cyfran y bobl ifanc a ddedfrydir i gyfnod mewn dalfa 0.69 i bob 1,000 (Chwarter 

4 14/15) 

0.61 i bob 1,000 (13/14) 1.18 (Hydref 14 – Medi 15) 

A oes unrhyw rai ar eu hennill?  

8Dd. Mynediad i lety addas ar gyfer pobl ifanc yn y System 

Cyfiawnder Ieuenctid. Ar ddiwedd eu hymyriad os nad ydynt 

mewn dalfa (dangosydd Llywodraeth Cymru WYJI5) 

81.1% (Chwarter 3 14/15) Amherthnasol 80% (Ionawr 15 – Rhagfyr 

15) 

8E. Cyfartaledd nifer yr oriau o addysg, hyfforddiant neu 

gyflogaeth a gafodd pobl ifanc ar ddiwedd ymyriad y Gwasanaeth 

16.0 (Chwarter 3 14/15) 19.6 (13/14) 19.5 (Ionawr 15 – Rhagfyr 



 

 

Mesur Perfformiad presennol 

(dyddiad) 

Perfformiad cymharol 

(dyddiad) 

Targed ar gyfer 15/16 

 (y cyfnod a nodwyd) 

Troseddau Ieuenctid (dangosydd Llywodraeth Cymru WYJI4) 15) 

A oes unrhyw rai ar eu hennill? (parhad) 

8F. Nifer y plant a’r bobl ifanc yn y System Cyfiawnder Ieuenctid 

yng Nghymru y nodwyd bod ganddynt anghenion o ran 

camddefnyddio sylweddau ac sy’n cael asesiad arbenigol priodol 

(dangosydd Llywodraeth Cymru WJYI6) 

93.5% (Chwarter 3 14/15) Amherthnasol 80% (Ionawr 15 – Rhagfyr 

15) 

8Ff. Canran y dioddefwyr sy’n fodlon â’r gwasanaeth a gawsant 

gan y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid / Tîm o Amgylch y Teulu 

53.0% (Chwarter 3 14/15) Amherthnasol 50% (Ionawr 15 – Rhagfyr 

15) 

8G. Canran y bobl ifanc sy’n cael penderfyniadau y tu allan i’r llys 

ac sy’n aildroseddu yn ystod y 12 mis wedyn 

54.2% (Chwarter 3 14/15) Amherthnasol 30% (Ionawr 15 – Rhagfyr 

15) 

 



 

 

Partneriaeth: Pwy y mae angen i ni weithio gyda nhw? 

Heddlu Gwent  

Ymddiriedolaeth Prawf Cymru 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan  

Gwasanaeth B@1 Barnardo’s  

Gyrfa Cymru 

Positive Futures 

Pa risgiau y mae angen i ni eu rheoli? 

Risg Gweithgarwch lliniaru Tebygolrwydd y 

risg  

Gallai llai o gyllid grant effeithio 

ar lefelau staffio 

 

 

• Cynyddu nifer y gwirfoddolwyr a’r gweithwyr sesiynol er mwyn mentora pobl ifanc, ac 

ymchwilio i ffrydiau cyllid amgen. 

• Drwy ragor o waith sicrhau ansawdd a phorthgadw, sicrhau bod y staff yn defnyddio 

amser ac adnoddau’n effeithiol, a’u bod yn gwneud hynny mewn partneriaeth ag 

eraill lle bo’n bosibl, er mwyn lleihau costau a/neu fanteisio i’r eithaf ar arbedion 

maint. 

Canolig 

 

 

Cynnydd mewn lefelau 

aildroseddu gan bobl ifanc sydd 

ag anghenion cymhleth iawn 

• Gweithio gyda phartneriaid a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i adnabod ‘beth sy’n 

gweithio’ wrth geisio atal y sawl sydd ag anghenion cymhleth rhag troseddu eto. 

• Drwy gynyddu gwaith sicrhau ansawdd a gwella’r defnydd a wneir o wybodaeth am 

berfformiad, targedu gweithgarwch atal at y bobl ifanc sy’n wynebu’r perygl mwyaf, a 

sicrhau bod y bobl ifanc sydd yn y system yn cael yr ymyriadau mwyaf cadarn ac 

effeithiol posibl. 

• Sicrhau defnydd trwyadl ac effeithiol o arbenigedd a sgiliau partneriaid – gwneud 

gwaith amlasiantaeth effeithiol. 

Canolig 

 

Diffyg addysg/hyfforddiant a 

chyflogaeth addas 

• Cynnal a cheisio cynyddu ymdrechion gweithiwr addysg, hyfforddiant a chyflogaeth y 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, er mwyn cynorthwyo i adnabod lleoliadau addas. 

• Sicrhau bod y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn monitro ac yn defnyddio 

Canolig 

 



 

 

gwybodaeth am berfformiad yn rheolaidd ac yn effeithiol. 

• Sicrhau bod Bwrdd Rheoli’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn cynnal trosolwg 

strategol o berfformiad ac adnoddau yn y maes hwn, a chymryd camau priodol fel y 

bo angen. 

 


