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Cynllun Corfforaethol hwn yn nodi sut y 
byddwn yn gwneud hyn ac yn cyflawni’r 
cyfrifoldebau statudol a nodir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Wrth i ni barhau i wasanaethu dinas a 
phobl Casnewydd o fewn cyd-destun 
cyni parhaus, mae angen i ni hefyd fod 
yn gadarnhaol o ran y dyfodol ac yn 
uchelgeisiol o ran ein cynlluniau. Dyna’r 
arweinyddiaeth a’r ffocws y mae’r ddinas 
arbennig hon yn eu haeddu. Yn ein 
Cynllun Corfforaethol, rydym yn nodi 
manylion y camau gweithredu y byddwn 
yn eu cymryd yn ystod y Weinyddiaeth 
hon yn ein hymrwymiadau ‘20 erbyn 
2022’. Bydd cyflawni’r ymrwymiadau 
hyn yn sicrhau ein bod yn datblygu 
Casnewydd, gan adeiladu ar yr hyn a 
gyflawnwyd gennym er mwyn Adeiladu 
Casnewydd Well. 

Rydym wedi cadw ein haddewidion yn 
ystod cyfnod economaidd anodd iawn 
i Lywodraeth Leol a chyda rheolaeth 
ofalus gan fy ngweinyddiaeth, rydym 
wedi llwyddo i ddiogelu gwasanaethau 
rheng flaen ym maes gofal cymdeithasol 
ac addysgu; gan ddiwallu anghenion 
amrywiol pob un o’n pobl drwy archwiliad 
trylwyr o’n gwaith gan y Comisiwn Tegwch 
a rheoleiddwyr y sector cyhoeddus, y 
rhoddodd pob un ohonynt sgoriau 
cadarnhaol i’r gwasanaethau a ddarperir 
gan Gyngor Dinas Casnewydd, gan 
gynnwys rheoleiddiwr allanol Swyddfa 
Archwilio Cymru. 

Mae ein hysgolion wedi cynhyrchu rhai o’r 
canlyniadau gorau maent wedi’u cyflawni 
erioed. Rydym yn adeiladu ysgolion 
newydd ac yn ailddatblygu eraill. Rydym 
wedi cynyddu cyfleoedd i fusnesau a 
gwaith yn y ddinas, gan gynnwys dechrau 
ar waith i drawsffurfio canol y ddinas drwy 
ddatblygu Friars Walk. Rydym wedi adfer 
y rhaglen gwastraff a sbwriel “Balchder 
yng Nghasnewydd” ac wedi sefydlu 
mentrau dim goddefgarwch ar gyfer tipio 
anghyfreithlon drwy’r ddinas. Rydym wedi 
gweithio gyda’n partneriaid yn y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn 
mynd i’r afael â phroblemau ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a throseddau ledled 
y ddinas. Gall y cyhoedd archwilio pob 
elfen o’n gwaith a’n penderfyniadau ac 

fe’u cofnodir yn gyhoeddus gan sicrhau 
bod yr hyn a wnaed gennym ar gael i 
bawb ei weld. 

Bydd fy ngweinyddiaeth yn parhau i 
ddefnyddio’r pŵer a roddir i ni gan 
bobl Casnewydd yn gyfrifol; yr ydym 
wedi gwneud hynny yn y gorffennol a 
byddwn yn gwneud hynny yn y dyfodol. 
Sut byddwn ni’n gwneud hyn? Byddwn 
yn sicrhau bod ein gwerthoedd o ran 
llwyddiant economaidd a chyfiawnder 
cymdeithasol, sef gwerthoedd y credwn 
eu bod yn cael eu rhannu gan y rhan 
fwyaf o bobl yn ein dinas, wrth wraidd ein 
gwaith. 

Mae manylion yr hyn yr ydym yn bwriadu 
ei wneud yn ystod y pum mlynedd nesaf 
wedi’u nodi yn y cynllun corfforaethol 
newydd hwn lle y byddwn yn Adeiladu 
ar Lwyddiant ac Adeiladu Casnewydd 
Well, gan ganolbwyntio ar swyddi a’r 
economi, addysg a sgiliau, tegwch a 
chydraddoldeb, diogelwch a chydlyniant 
cymunedol, yr amgylchedd, trafnidiaeth, 
diwylliant a llesiant cymdeithasol. Yn 
ein maniffesto, gwnaethom ymrwymo 
i GASNEWYDD SY’N GWEITHIO, 
CASNEWYDD SY’N DYSGU, 
CASNEWYDD DECACH, CASNEWYDD 
FWY DIOGEL, CASNEWYDD FWY 
CYNALIADWY, CASNEWYDD FYWIOG 
a DYFODOL CASNEWYDD. Mae’r 

Cynghorydd Debbie Wilcox 
Arweinydd y Cyngor

Cyflwyniad gan  
Arweinydd y Cyngor
Yn ein Cynllun Corfforaethol yn 2012, gwnaethom addo i chi y 
byddem yn creu’r canlynol: Dinas Ofalgar; Dinas Decach; Dinas 
sy’n Dysgu ac yn Gweithio; Dinas Wyrddach ac Iachach a Dinas 
sy’n Fwy Diogel. 
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Fel Prif Weithredwr, fy rôl yw sicrhau bod yr 
egwyddor o ‘wella bywydau pobl’ wrth wraidd 
y gwaith a wneir gan bob aelod o’n staff a’n 
darparwyr gwasanaethau - boed ym maes 
casglu sbwriel, gofal cymdeithasol neu wasan-
aethau democrataidd. Mae angen i ni barhau 
i wneud hynny gan wynebu gostyngiadau 
blynyddol yng nghyllideb y cyngor ac yng 
nghyd-destun yr arbedion o £45m a wnaed 
gennym eisoes yn ystod y pum mlynedd 
diwethaf. Er gwaethaf yr heriau hyn, rydym 
wedi parhau i ddatblygu a chyflenwi gwasan-
aethau o ansawdd uchel, gan gynnwys:

 Adeiladu ysgol uwchradd Gymraeg 
newydd – Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, 
agorodd ym mis Medi 2016. 

 Datblygu ysgol newydd ar gyfer disgyblion 
ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig. 
Dyma’r ysgol gyntaf o’i bath yn y ddinas 
a bydd yr adnodd arbenigol yn cynnig 
darpariaeth arbenigol ac addysgu strwy-
thuredig i ddisgyblion rhwng 3 a 19 oed. 

 Cymryd y cam arloesol o fenthyg £90 
miliwn i’w fenthyca i Queensberry Real 
Estate er mwyn sicrhau y gellid bwrw ati 
cyn gynted â phosibl i gwblhau cynllun 
manwerthu a hamdden Friars Walk. Mae 
Friars Walk yn enghraifft ardderchog o 
weithio mewn partneriaeth rhwng y sector 
cyhoeddus a’r sector preifat, gan ddenu 
canmoliaeth sylweddol ac ennill gwobrau 
hyd yn oed. 

 Mae cyllid o bron i £60m, gan gynnwys 
bron i £15m gan Lywodraeth Cymru 
ar gyfer y rhaglen lleoedd llewyrchus 
llawn addewid, wedi gwneud gwahani-
aeth gwirioneddol ac mae sawl adeilad 
nodedig yng nghanol y ddinas wedi’u 
trawsffurfio o ganlyniad. 

 Ar ôl cyflwyno Cronfa Datblygu Busnesau 
yn 2016 er mwyn helpu busnesau newydd 
i ddechrau yn Commercial Street a High 
Street a chyflwyno ysgol fusnes symudol 
ym Marchnad Casnewydd, dechreuwyd 
37 o fusnesau newydd. 

 Cytuno i fod yn rhan o raglen Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
a fydd yn cynnwys buddsoddi £1.2bn yn 
yr economi ranbarthol. Bydd y Fargen 
Ddinesig yn helpu i hybu twf economaidd 
mewn 10 ardal awdurdod lleol, gan 
gynnwys Casnewydd, drwy wella cysyllti-
adau trafnidiaeth, gwella sgiliau, helpu 
pobl i ddod o hyd i waith a rhoi’r cymorth 
angenrheidiol i fusnesau dyfu. 

 Roedd Casnewydd ar y brig yn system 
gategoreiddio genedlaethol Llywodra-
eth Cymru ar gyfer ysgolion cynradd yng 
Nghymru yn 2017: ystyrir bod mwy na 
52% o’n hysgolion cynradd yn y categori 
gwyrdd ac mae 93% ohonynt yn y 
categori gwyrdd a melyn ar y cyd. 

 Lansio ymgyrch ‘Cadw Nwyddau Ffug 
Allan o Gasnewydd’ sy’n anelu at sicrhau 
nad oes nwyddau na gwasanaethau ffug 
i’w gweld yn y ddinas. 

 Sicrhau’r rownd gyntaf o gyllid gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri er mwyn adfywio 
Arcêd y Farchnad ac mae cynlluniau ar 
waith gennym i weddnewid y dramwyfa 
siopa. 

 Parhau i anelu at gyflawni statws dinas 
sy’n gyfeillgar i bobl â dementia gan 
gydweithio â Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Casnewydd. 

Rhagair gan Brif Weithredwr  
Cyngor Dinas Casnewydd 

Mae nifer o brosiectau ar y gorwel ac 
rydym yn edrych ymlaen atynt yn hyderus.

Yn wir, mae datblygiadau rhyfeddol 
ar waith yng Nghasnewydd, sy’n 
cynnwys adeiladu Canolfan Gynadledda 
Ryngwladol Cymru, sef prosiect gwerth 
£80m y disgwylir iddo gael ei gwblhau yn 
2019 ac, yn ogystal â chreu 250 o swyddi, 
bydd unwaith eto yn codi proffil y ddinas, 
yn enwedig ym myd busnes a digwyd-
diadau rhyngwladol, a gallai’r buddsod-
diad o £38m a neilltuwyd ar gyfer gwaith 
lled-ddargludyddion greu 2,000 o swyddi 
medrus yng Nghasnewydd. 

Rydym yn croesawu Deddf Llesiant Cen-
edlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a 
byddwn yn gweithio i sicrhau ein bod yn 
cyfrannu i’r eithaf at y nodau llesiant ac yn 
cydweithio â’n partneriaid ar Fwrdd Gwa-
sanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un 
er mwyn rhoi’r Cynllun Llesiant ar gyfer 
ein dinas ar waith. 

Rydym yn ymrwymedig i wrando ar saf-
bwyntiau pob un o’n trigolion a’n part-
neriaid a byddwn yn cynnal rhaglen 
eang o ddigwyddiadau ymgynghori 
ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn ystod oes 
y cynllun corfforaethol hwn. Rydym 
yn annog cynifer o bobl â phosibl i 
ymrwymo i Cynnwys Casnewydd, y Panel 
Dinasyddion ac i droi Casnewydd: Dinas 
Democratiaeth yn realiti. Er mwyn ymuno 
â’r Panel, ewch i wefan Casnewydd yn Un:  
www.onenewportlsb.newport.gov.uk

Will Godfrey, Prif Weithredwr
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Mae Casnewydd yn ddinas arfordirol ag 
arwynebedd daearyddol o ychydig dros 
84 milltir sgwâr. Mae ganddi ganolfan 
drefol â chefnwlad gwledig eang ac 
mae’n gartref i un o boblogaethau mwyaf 
amrywiol ac amlddiwylliannol Cymru. 

Mae asedau naturiol a threftadaeth y 
ddinas yn bwysig: o’r Warchodfa Gwlypti-
roedd nodedig a’r ardaloedd prydferth 
o bant a bryn i Gaerllion Rufeinig, Tŷ 
Tredegar, y Bont Gludo eiconig a chy-
sylltiadau pwysig â Siartaeth a hanes 
democratiaeth Prydain. Mae ein cyngor 
yn gweithio’n barhaus i ddiogelu, gwella 
a hyrwyddo’r asedau arbennig hyn. 

Daeth Casnewydd yn ddinas yn 2002. 
Ers hynny, mae un o’r prosiectau adfywio 
mwyaf yn y DU wedi trawsnewid y ddinas 
yn sylweddol, ac uchafbwynt y gwaith 
hwnnw oedd agor canolfan manwerthu a 
hamdden Friars Walk yn 2015. Yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, ailddechreuwyd 
defnyddio adeiladau nodedig, gan greu 
cartrefi newydd a gofod masnachol yng 
nghanol y ddinas. Trawsnewidiwyd ardal 
glan yr afon â datblygiadau tai newydd.

Bellach mae gennym gampws prifysgol 
yng nghanol y ddinas ac rydym yn 
gobeithio ei gyfuno â champws addysg 
bellach newydd er mwyn creu Ardal 
Wybodaeth Casnewydd a fydd yn cynnig 
llwybrau addysgol cydgysylltiedig a 
chymorth i fusnesau lleol. 

Caiff cynlluniau ein cyngor ar gyfer 
gwaith adfywio parhaus eu cyfuno yn ein 
Huwchgynllun ar gyfer Canol y Ddinas y 
byddwn yn ei gyhoeddi yn 2017/18. 

Mae Casnewydd hefyd wedi datblygu 
proffil rhyngwladol, ar ôl cynnal digwy-
ddiadau busnes a chwaraeon o’r radd 
flaenaf: Uwchgynhadledd NATO yn 
2014 a Chwpan Ryder yn 2010. Mae ein 
huchelgais yn uchel ac rydym yn edrych 
ymlaen at ddenu mwy o ddigwyddiadau 
pwysig pan gaiff Canolfan Gynadledda 
Ryngwladol Cymru ei hagor ar safle 
Gwesty’r Celtic Manor. 

Mae Casnewydd yn ddinas fywiog, 
flaengar a chanddi dreftadaeth ddi-
wydiannol gyfoethog amlwg. Rydym 
wedi colli rhai o’n diwydiannau craidd, 
ond mae’r ddinas wedi profi y gall 
ailsefydlu ac ymaddasu fel canolfan 
diwydiant a masnach fodern, yn enwedig 
mewn meysydd megis technoleg, cyllid, 
gwasanaethau proffesiynol a sector y 
llywodraeth. Mae’r Fargen Ddinesig 
Ranbarthol newydd yn cynnig potensial 
eithriadol ar gyfer twf economaidd y 
ddinas yn y dyfodol. 

Er bod ardaloedd o dlodi ac amddi-
fadedd yn bodoli ledled y ddinas, mae 
ein cyngor a’i bartneriaid yn gweithio 
gyda chymunedau lleol er mwyn deall y 
gwahanol broblemau a nodi blaenoriae-
thau. Canolbwyntir ar fodloni gofynion 
y trigolion hynny â’r anghenion mwyaf 
a’r cymunedau mwyaf difreintiedig sy’n 
wynebu’r peryglon mwyaf, gan sicrhau y 
gall pob un o’n dinasyddion fod yn fwy 
gobeithiol am y dyfodol. Bydd Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn 
ogystal â’r heriau ariannol, yn gofyn i ni 
feddwl mewn ffordd wahanol yn y dyfodol, 
ac i ystyried sut y gallwn weithio mewn 
partneriaeth â sefydliadau eraill, er mwyn 
gweithio mewn ffordd gydgysylltiedig 
sy’n atal problemau yn y dyfodol.

Casnewydd

Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd 
wedi mynd o nerth i nerth. 
Noddwyd digwyddiad y 
llynedd gan fragdy Tiny 
Rebel gyda chef lleol Hywel 
Jones fel noddwr yr ŵyl. Dros 
y penwythnos amcangyfrif-
wyd bod 20,000 o bobl wedi 
mynychu, gyda dros 70 o 
fasnachwyr.



Cyflawniadau yn 2016/17

10 1110

8,038 98.65%

94.5% 93.3%

1,200 278

c. £97m Secured

fesul 1000 o’r 
boblogaeth. 

Ymweliadau â Chanol-
fannau Chwaraeon a 

Hamdden 

Cyfraddau ymateb ar 
gyfer symud eitemau a 

gafodd eu tipio’n anghy-
freithlon y rhoddwyd 

gwybod amdanynt 

Presenoldeb mewn 
Ysgolion Cynradd

Presenoldeb mewn 
Ysgolion Uwchradd

swyddi newydd a 
grëwyd drwy raglenni 

a gefnogwyd gan y 
Cyngor, gan gynnwys 

agor Friars Walk

y nifer isaf o blant 
sy’n derbyn gofal ar 

ddiwedd 2016/17 ers 7 
mlynedd

o fuddsoddiad 
preifat yng Nghanol 

Dinas Casnewydd

cyllid Cronfa Drefta-
daeth y Loteri i gynnal 

gwaith adfywio ar 
Arcêd y Farchnad

6,000

13k

44%

149,148

50

10,247

56

653km

o aelodau o Staff y 
Cyngor (gan gynnwys 

ysgolion)

o Ddilynwyr 
ar Twitter

o Aelodau’r Cabinet 
yn ferched, sy’n 

golygu bod Casnewydd 
ymhlith yr uchaf yng 

Nghymru

o drigolion

o Gynghorwyr

o bobl wedi ein hoffi 
ar Facebook 

o Ysgolion, gan 
gynnwys 4 Ysgol 

Gymraeg

Hyd ein Rhwydwaith 
Priffyrdd 

Ein Cyngor

Cynllun Corfforol 2017–2022: Cyflawniadau yn 2016/17
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Mae modd disgrifio Casnewydd fel 
dinas ffyniannus gyda miliynau o 
bunnoedd o fuddsoddiad yn trawsf-
furfio trydedd dinas fwyaf Cymru.

Ym mis Tachwedd 2015, agorodd 
cynllun manwerthu a hamdden newydd 
y ddinas ar ôl i’r cyngor wneud y pen-
derfyniad beiddgar i roi benthyciad i’r 
datblygwr, Queensberry Real Estate.

Cynlluniwyd y datblygiad i annog 
siopwyr i ymweld â'r ardaloedd 
manwerthu eraill yn y ddinas hon fel 
Commercial Street a gwelwyd llawer o 
ailddatblygu ar adeiladau’r stryd hon. 

Mae tafarn y King William, a fu’n wag ers 
blynyddoedd maith, wedi’i haddasu’n 
fflatiau tra y caiff Tŵr y Siartwyr a’r 

unedau manwerthu cyfagos chwa 
newydd o fywyd.

Sicrhawyd arian hefyd i adfer Arcêd y 
Marchnad Victoria gofrestredig Gradd II. 
Caiff nodweddion pensaernïol eu hadfer 
i ailgysylltu perchenogion, masnachwyr 
ac ymwelwyr â’r arcêd â’r ddinas. 

Mae cynlluniau uchelgeisiol hefyd 
i ailwampio Pont Gludo eiconig 
Casnewydd yn ddibynnol ar gais llwyd-
diannus am Arian Cronfa Dreftadaeth y 
Loteri (CDL). 

Rydym wrthi’n aros am benderfyniad 
ar gais £10 miliwn i CDL fel bod modd 
trwsio’r bont, adfer y gondola a gwneud 
gwelliannau i’r safle.

Dinas Lewyrchus

12

Fel % o’r Gyllideb Net

Llywodraeth Cymru — 77%

Treth Gyngor — 23%

MAE ARIAN Y
CYNGOR YN

MYND I…

Cyllideb Net — £274.6m
Cyflogeion — 58%

Cyllid Cyfalaf — 3%

Darparu Gwasanaethau — 39%

Cyllidebau Net Ardaloedd Gwasanaeth
Ysgolion — £93.3m

Gwasaneithau Oedolion a Chymunedol — £44.5

Plant a Phobl Ifanc — £22.4m

Gwasanaethau Stryd a Gwasanaethau’r Ddinas — £20.8

Adfywio, Buddsoddi a Thai — £10m

Llywodraethu a Chymorth — £17.6m

Addysg — £14.6m

Mae’r uchod yn gyllidebau ardaloedd gwasanaeth yn unig ac yn 
cyfrif am £223.2m o’r gyllideb net 18/19. Yn ychwanegol mae 
yna gyllidebau di-wasanaeth o £51.4m sy’n dod â'r cyfanswm
i £274.6m, sef cyllideb net y Cynghorau

DAW ARIAN
Y CYNGOR O…

77%

23

%

£93.3m

£44.5m

£2
2.

4m
£2

0.
8m

£1
0m

£1
7.6

m
£14.6m

SUT Y
CAIFF EI
GWARIO 58%

39
%

3%
Arian a Cyllid

Cynllun Corfforol 2017–2022: Arian a Cyllid
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Adeiladu ar 
Lwyddiant
Mae Casnewydd yn falch o’i henw da am 
ragoriaeth ac arloesedd. Mae ein pobl 
ifanc yn cyflawni canlyniadau ardderchog 
yn yr ysgol ac rydym yn lleihau bylchau 
mewn perfformiad er mwyn sicrhau bod 
pob person ifanc yn cael yr un siawns o 
lwyddo. Mae cyfran y bobl ifanc nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 
hefyd ar ei lefel isaf erioed. Canmolwyd 
ein dull arloesol o gyflenwi gwasanaethau 
Gofal Cymdeithasol integredig i Blant, ar y 
cyd â Barnardo’s, fel un o’r modelau cyf-
fredinol mwyaf eithriadol a werthuswyd 
hyd yn hyn. 

Yn gyffredinol, mae swyddi lleol yn 
cynyddu wrth i ni ganolbwyntio ein 
hymdrechion ar wneud gwahaniaeth i’r 
grwpiau sydd bellaf oddi wrth y farchnad 
gyflogaeth. Cafwyd llai o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, diolch i’n gwaith 
amlasiantaeth ac mae ein cymorth i bobl 
agored i niwed yn golygu y gall llawer 

mwy o bobl fyw gartref yn hytrach na chael 
gofal preswyl a gofal nyrsio. Cymerwyd 
camau sylweddol i atal digartrefedd. 
Rydym hefyd wedi cyflawni’n helaeth o ran 
strwythur ac effeithlonrwydd ein sefydliad, 
gan gynnwys y model newydd ar gyfer 
cyflenwi gwasanaethau TG. 

Rydym wedi rhoi prosiectau adfywio mawr 
ar waith, megis Friars Walk. Mae’r rhain yn 
creu ardal fywiog yng nghanol y ddinas, yn 
denu cyfleoedd cyflogaeth newydd ac yn 
meithrin cymunedau cryf.

Ym mis Mai 2017, etholwyd gweinyddi-
aeth wleidyddol Casnewydd ar lwyfan 
o degwch, gyda’r datganiad bod yn 
rhaid i ‘Adeiladu ar Lwyddiant – Adeiladu 
Casnewydd Well’, a ailbwysleisiodd 
gwerthoedd cyfle a chyfiawnder cymde-
ithasol, lywio popeth a wnawn. 

Er gwaethaf ein llwyddiannau diweddar, 
mae’r realiti yn peri her wirioned-
dol. Bydd cyfyngiadau ariannol wedi’u 
hachosi gan raglen gyni’r llywodraeth, 
ynghyd â diwygiadau lles sylweddol, ar 
y cyd â chodiadau cyflog disymud, is 
na chwyddiant, yn cynyddu’r pwysau 

ar wasanaethau cyhoeddus lleol a’r galw 
amdanynt yn sylweddol. Er mwyn amddiffyn 
yr unigolion mwyaf agored i niwed yn ein 
cymdeithas ar adeg lle y ceir gostyngiadau 
difrifol mewn adnoddau, bydd y diben a’r blae-
noriaethau cyffredin clir a ddisgrifir ym Maniffes-
to’r Blaid Lafur yn hanfodol.

Mae Dau Gwestiwn 
Allweddol Wedi 
Llywio ein  
Hystyriaethau
1. Sut y Gallwn Ddefnyddio ein 
Hadnoddau er mwyn Sicrhau’r 
Effaith Orau?
Sut y gallwn gysoni a defnyddio adnoddau 
ariannol ac adnoddau eraill fel asedau cyfalaf a 
sgiliau a chryfderau ein cymunedau a’n part-
neriaid? Gwyddom na all ein cyngor gyflawni 
popeth ar ei ben ei hun a bod yn rhaid i 

gymunedau a phartneriaid chwarae rhan 
allweddol. 

Mae angen i ni roi’r gorau i strategaethau sy’n 
seiliedig ar sut y gallwn gwtogi gwasanaethau 
wrth i’n hincwm leihau. Mae’r dull gweithredu 
hwn yn negyddol ac yn arwain at reoli dirywiad 
drwy wneud toriadau tameidiog: gwneud yn 
union yr hyn a wnawn nawr, ond ychydig yn llai, 
neu mewn llai o leoliadau. 

Yn hytrach, rhaid i ni feddwl mewn ffordd sy’n 
ystyried sut y gallwn wario’r gyllideb a chysoni’r 
holl adnoddau sydd ar gael i ni yn y ffordd orau 
bosibl. Felly yn hytrach na gofyn ‘Sut y gallwn 
gyflawni £30m o arbedion mewn gwasanae-
thau?’, dylem ofyn ‘Sut y gallwn ddefnyddio’r 
adnoddau sydd ar gael i ni?’ 

Gallai hyn olygu bod angen i ni gyflenwi rhai 
gwasanaethau mewn ffyrdd cwbl wahanol. Er 
mwyn gwneud rhai o’r newidiadau sylweddol 
hyn, bydd angen i ni fuddsoddi mewn dulliau 
gweithredu newydd ar adeg pan fo cyllidebau 
yn gaeth, ond credwn y bydd y dulliau 
gweithredu newydd hyn yn arwain at well can-
lyniadau i’n dinasyddion.
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2. Sut Rydym yn Trin Achosion  
Problemau yn Hytrach na’r 
Canlyniadau?
Credwn ym mhob maes gwasanaeth a 
gyflenwir gennym ac ym mhob maes 
rydym yn anelu at ei wella, o ailgylchu i 
ofal cymdeithasol plant, fod yn rhaid i ni 
ymdrin â materion drwy ystyried yr achos 
sylfaenol. Mae’r dull gweithredu hwn yn 
golygu y gall fod angen i ni newid ffocws 
ein buddsoddiad, a’n hymddygiad, er 
mwyn sicrhau bod pwyslais ar ymyrraeth 
gynnar ac atal lle bynnag y bo’n bosibl. 
Rhaid i ni rymuso a chefnogi ein trigolion 
i weithredu drostynt eu hunain ac i 
ddechrau bob amser o sefyllfa ‘sy’n 
seiliedig ar asedau’, yn hytrach na 
meddwl ‘yn seiliedig ar ddiffygion’. 

Mae gweddill y ddogfen hon yn 
ymhelaethu ar y ddau gwestiwn 
allweddol hyn ac yn nodi’r canlynol:

 Beth yn union rydym yn ei olygu gan 
‘Gwella Bywydau Pobl’? 

 Pa werthoedd a ddylai lywio popeth a 
wnawn (dewr, cadarnhaol a chyfrifol)? 

 Beth yw’r egwyddorion dylunio sy’n 
cyfleu ‘ffordd Casnewydd’ o wneud 
pethau? 

 Beth yw ein cynlluniau ar gyfer sicrhau 
bod gennym weithlu galluog, uchel ei 
gymhelliant sy’n barod i ymgysylltu? 

 Gyda phwy y mae angen i ni weithio 
er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau 
posibl? 

Mae’n rhaid i’r cynllun hwn fod yn seiliedig 
ar gamau gweithredu gwirioneddol sy’n 
adeiladu ar lwyddiant diweddar. Felly, 
rydym wedi amlinellu 20 o ymrwymiadau 
ar gyfer newid, sy’n ymwneud â’r pedwar 
maes canlynol: 
 
 
 
 

 
 

 Cymunedau Cydnerth

 Dinas Lewyrchus

 Pobl Uchelgeisiol

 Cyngor wedi'i forderneiddio
 
Dyma’r pedair thema a fydd yn llywio ein 
cyngor yn ystod y blynyddoedd hyd at 2022.

Ein Cenhadaeth: 
Gwella Bywydau 
Pobl (dyna pam y gwnawn

 

yr hyn a wnawn)

Mae Casnewydd yn flaengar o ran ei 
dyheadau ar gyfer y ddinas a sut y gall 
wella canlyniadau i’w dinasyddion. Nid 
ateb cyflym nac ymateb difeddwl i’r 
cyd-destun ariannol yw ein cenhadaeth 
na’n gwerthoedd. Yn hytrach, maent yn 
anelu at fynd i’r afael â heriau hirsefydle-
dig ac yn cynnig cyfleoedd i ni fanteisio i’r 
eithaf ar gryfder ein cymunedau a’n staff 
ac adeiladu ar y gwelliannau a’r trawsne-
widiadau sydd eisoes yn mynd rhagddynt. 

Erbyn 2022, gwyddom fod anghenion o 
fewn ein cymunedau yn debygol o fod yn 
ddwysach o ganlyniad i anghydraddol-
deb cynyddol sy’n gysylltiedig ag effaith 
diwygiadau lles a chyni cyson a pharhaus 
yn y sector cyhoeddus. 

Mae ein cenhadaeth i ‘Wella Bywydau 
Pobl’ yn adeiladu ar waith Comisiwn 
Tegwch Casnewydd. Bydd ein Cyngor 
Dinas yn cymryd camau strategol 

ledled y rhanbarth ynghyd â sefydlia-
dau gwasanaeth cyhoeddus lleol eraill, 
y sector busnes a’r sector gwirfoddol, i 
ymdrin ag achosion sylfaenol anghy-
draddoldeb a rhoi’r cyfle gorau posibl i’n 
dinasyddion gyflawni eu huchelgeisiau. 

Yn ymarferol, er mwyn gwella bywydau 
pobl, gwyddom fod yn rhaid i’n 
cymunedau fod yn gryf ac yn gydnerth 
wrth ymateb i newidiadau a digwyddia-
dau negyddol. Dylent allu helpu ei gilydd 
a gofalu am ei gilydd. Er mwyn cefnogi 
cymunedau cryf a chydnerth yng Nghasn-
ewydd, rhaid i ni wneud popeth y gallwn 
i greu’r amodau ar gyfer economi leol 
fywiog a dinas lewyrchus. Man lle y gall ein 
dinasyddion anelu’n uchel, gweithio mewn 
modd proffidiol a gwella eu bywydau. Er 
mwyn gwneud hyn, rhaid i’n cyngor fod yn 
fodern ac yn flaengar. 

Byddwn yn annog entrepreneuriaeth ond 
byddwn hefyd yn diogelu ac yn cefnogi 
ein dinasyddion y mae angen cymorth 
mwy arbenigol a help proffesiynol arnynt. 
Rhaid i ni ymyrryd yn gynnar er mwyn 
atal problemau rhag codi a gweithredu’n 
gyflym i’w hatal rhag gwaethygu. Byddwn 
yn cefnogi pobl hyn ac oedolion ag 
anableddau ac yn eu galluogi i fyw’n 
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain cyhyd 
â phosibl. 

Yn gryno, yn unol â’r dyheadau a nodir yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 
credwn fod ‘Gwella Bywydau Pobl’ yn 
golygu’r canlynol: 

 Bod ein cymunedau yn gryf ac y 
gallant ofalu amdanyn nhw eu hunain. 

 Bod gennym economi leol gref a 
bod gan bobl leol y sgiliau sydd eu 
hangen arnynt i ddod o hyd i waith. 

 Bod ein dinas a’n cymunedau cyfagos 
yn teimlo’n ddiogel ac yn fannau lle y 
mae pobl am fyw eu bywyd. 

 Ar gyfer dinasyddion y mae angen 
cymorth arbenigol wedi’i deilwra 

arnynt, ein bod yn ymyrryd yn gynnar 
ac yn cydweithio â phobl er mwyn 
helpu i sefydlogi, cynnal a gwella eu 
bywydau cyn gynted â phosibl. 

 Mae gan ein Cyngor Dinas rôl 
allweddol fel hwyluswr a galluogwr, 
gan ganolbwyntio ar atal a chydwei-
thredu. 

Troswyd y credoau hyn yn bedwar amcan 
llesiant a fabwysiadwyd gan ein cyngor: 

1. Gwella sgiliau, canlyniadau addysgol 
a chyfleoedd cyflogaeth 

2. Hyrwyddo twf economaidd ac 
adfywio tra’n diogelu’r amgylchedd 

3. Galluogi pobl i fod yn iach, yn 
annibynnol ac yn gydnerth 

4. Meithrin cymunedau cydlynus a 
chynaliadwy
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Mae ein cyngor yn ymwneud yn union-
gyrchol ag amrywiaeth sylweddol o 
weithgareddau ledled y ddinas sy’n 
effeithio ar bawb sy’n byw neu’n  
gweithio yma. 

Rydym yn casglu treth gyngor er mwyn 
darparu gofal cymdeithasol, cynnal 
a chadw mannau cyhoeddus, helpu i 
ddiogelu pobl rhag gweithgareddau 
masnachwyr twyllodrus a chynorth-
wyo busnesau newydd i ddechrau yng 
Nghasnewydd. Mae gan ein cyngor gryn 
ddylanwad a chaiff yr holl weithgareddau 
hyn eu cefnogi gan grŵp ymroddedig  
o staff. 

Mae ein gwerthoedd yn disgri-
fio’r ymddygiad y mae angen i ni ei 
arddangos ym mhopeth a wnawn o 
gyflenwi a chomisiynu gwasanaethau, i’n 
dull gwneud penderfyniadau a’r math 
o amgylchedd gwaith a grëir gennym. 
Dyma’r sylfeini ar gyfer y ffordd y mae ein 
sefydliad yn gweithredu. Dyma hefyd y 
gwerthoedd rydym yn ceisio eu hannog 
ymhlith ein trigolion a’n partneriaid yn 
ehangach. 

 Mae ein tri gwerth fel a ganlyn:

 

BOD YN DDEWR 

Mae hyn yn golygu ein bod yn disgwyl 
i’n staff a’n gwasanaethau 
fod yn uchelgeisiol ac 
yn arloesol. Rydym 
yn disgwyl gweld 
hynny p’un a gaiff 
gwasanaethau eu 
cyflenwi’n uniongyr-
chol gan ein cyngor, 
drwy rwydweithiau 
rhanbarthol neu eu 
darparu gan sefydliad 
allanol. 

Mae bod yn ddewr yn golygu nad ydym 
yn ofni rhoi cynnig ar bethau newydd, 
rydym yn sefydliad sy’n dysgu ac rydym 
yn adolygu ein dull gweithredu yn gyson. 
Mae’n golygu ein bod yn chwarae rhan 
flaenllaw yn y rhanbarth ac yng Nghymru 
yn ehangach a bod eraill yn ein hystyried 
yn esiampl o arfer gorau. Mae ein 20 o 
nodau erbyn 2022 yn dangos hyder ein 
huchelgais. 

I’n trigolion, mae bod yn ddewr yn 
golygu eu bod yn falch ac yn uchelgei-
siol ar ran eu cymunedau, bod ganddynt 
ddisgwyliadau uchel a’u bod yn cefnogi 
ac yn llywio datblygiad y ddinas. Mae ein 
partneriaid yn chwarae rhan allweddol 
ac yn cydweithio, ar y cyd â’n cyngor i 
ddatblygu gweledigaeth gynhwysfawr 
ac uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol 
lle y bydd ysgolion, busnesau, yr 
heddlu, darparwyr iechyd ac 
asiantaethau eraill y sector 
cyhoeddus oll yn chwarae rhan.

1918

BOD YN GADARNHAOL 

Fel sefydliad, rydym bob amser yn barod 
i helpu ac yn adeiladol, gan gefnogi a 
galluogi trigolion i wneud mwy drostynt 
eu hunain. Rydym yn arddel safbwynt 
pragmataidd a chadarnhaol mewn 
perthynas â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n 
wynebu ein dinas ac yn bwrw ati i 
ymgymryd â thasgau a gwneud pend-
erfyniadau hyderus a chadarn. 

I’n trigolion a phartneriaid, mae bod yn 
gadarnhaol yn golygu cydweithio â’n 

cyngor mewn ffordd 
adeiladol a phwrpasol. 

Mae’n golygu y 
gallwn weld beth 

sydd gennym 
ni, trigolion a 
phartneriaid 
i’w gynnig i’r 
broses. Mae’n 

golygu newid o 
‘wneud i’ i ‘wneud 

gyda’.

BOD YN GYFRIFOL

Mae bod yn gyfrifol yn 
golygu ein bod yn 
ymddiried yn ein staff 
a’r holl ddarparwyr 
sy’n cyflenwi 
gwasanaethau ar 
ein rhan i gymryd 
cyfrifoldeb ac i fod 
yn atebol am eu 
gweithredoedd ac 
ansawdd eu gwaith. Er 
mwyn cyflawni hyn, mae 
gennym ymagwedd aeddfed tuag at 
weithio ystwyth a rheoli risg ac rydym yn 
grymuso ein staff i ddefnyddio eu barn 
broffesiynol i ystyried y system gyfan a 
rhoi’r dull gweithredu mwyaf effeithiol ar 
waith sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd a’r 
egwyddorion dylunio. Mae bod yn gyfrifol 
yn golygu y gwneir penderfyniadau ar y 
lefel briodol isaf ac mae ein hymarferwyr 
yn arbenigwyr wedi’u grymuso, sy’n 
ymateb i’r cyfeiriad gwleidyddol a 
ddarperir gan y Weinyddiaeth. 

I drigolion, mae bod yn gyfrifol yn golygu 
cymryd perchenogaeth. Mae’n golygu 
cydnabod dinasyddion fel cyfranogwyr 

cyfartal. Byddwn yn galluogi pobl leol i 
chwarae rhan fwy mewn perthynas 

ag amrywiaeth gyfan o bethau 
ac yn disgwyl iddynt wneud 

hynny. Popeth o ddylunio 
gwasanaethau i gadw’n 

iach, pleidleisio, cymryd 
rhan yn eu cymunedau, 

a gweithredu mewn 
ffyrdd eco-gyfeillgar.

Ein gwerthoedd: Gwella Bywydau Pobl 
(sut y gwnawn yr hyn a wnawn)
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Mae ein cenhadaeth wedi ein helpu 
i greu cyfres gryf o chwe egwyddor 
dylunio sy’n gydnaws â’n gwerthoedd 
(dewr, cadarnhaol a chyfrifol). Maent yn 
deillio o’n cenhadaeth, ‘Gwella Bywydau 
Pobl’, ac yn disgrifio sut y credwn y 
dylid dylunio a chyflenwi gwasanaethau 
cyhoeddus lleol yng Nghasnewydd. 

Gellir eu hystyried fel “Ffordd 
Casnewydd” o wneud pethau. 

Rhestrir ein chwe egwyddor dylunio isod 
ac rydym wedi sicrhau eu bod wedi’u 
cynnwys yn yr 20 o nodau erbyn 2022. 
Byddwn hefyd yn cynnwys yr egwyd-
dorion dylunio hyn yn ehangach yn ein 
dull o gynllunio gwasanaethau a busnes 
ym mhob rhan o’r sefydliad a thrwy ein 
Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus yn ein 
dull o weithio mewn partneriaeth.
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Ein Fframwaith Sefydliadol

Galluogi a meithrin gallu:

Rydym o’r farn bod rôl ein cyngor 
(swyddogion ac aelodau) yn cwmpasu 
bod yn alluogwr cymunedol; hwyluswr 
a meithriniwr gallu a chaiff ein 
hymarferwyr gymorth i gyflawni eu 
rolau fel arbenigwyr proffesiynol sy’n 
cydweithio â’n partneriaid.

Rôl y dinesydd: 

Yng Nghasnewydd, mae dinasyddion 
yn bartneriaid cyfartal ac yn chwarae 
rhan wrth greu a chefnogi cymunedau 
cryf ac wrth helpu i ddylunio gwasan-
aethau cyhoeddus lleol.

Dull gweithredu  
wedi’i deilwra:
Credwn y gall fod angen gwahanol 
ddulliau gweithredu ar gyfer gwahanol 
bobl, teuluoedd a rhannau o’r ddinas 
ac nid ydym byth yn tybio y bydd un 
ateb yn addas i bawb. Mae hyn yn 
golygu defnyddio ein hadeiladau, 
technoleg a’r staff sy’n gweithio ar ran 
ein dinasyddion mewn ffordd hyblyg.

Ymyrryd yn gynnar ac atal:

Rydym yn gweithredu’n gynnar er 
mwyn atal problemau rhag digwydd 
yn y lle cyntaf, a phan fyddant yn 
digwydd, rydym yn ymyrryd yn gynnar 
i’w hatal rhag gwaethygu.

Yn seiliedig ar dystiolaeth:

Mae ein penderfyniadau yn seiliedig 
ar dystiolaeth er mwyn sicrhau ein bod 
yn anelu ein hadnoddau lle mae eu 
hangen fwyaf; ac mae gennym ddeall-
twriaeth dda o ran p’un a yw’r camau 
gweithredu rydym yn eu cymryd yn 
cael yr effaith fwriadedig.

Technoleg integredig:

Rhaid integreiddio technoleg i wasan-
aethau mewn ffordd sensitif a dim ond 
os bydd yn helpu i wella effeithlonr-
wydd neu ganlyniadau y byddwn yn ei 
hystyried.

Egwyddorion Dylunio Sefydliadol
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Yn dilyn tarfu difrifol ar y cyhoedd 
yn hydref 2016 yn ardal Pilgwenlli, 
arweiniodd y Cyngor ymateb partneriaeth 
o’r enw Cynllun Canolbwyntio ar Ardal 
Pillgwenlli, mewn cydweithrediad agos â 
Heddlu Gwent. 

Daeth tîm Polisi a Phartneriaeth y Cyngor â 
phrif randdeiliaid sy’n gweithio ym Mhill-
gwelli ynghyd, yn cynnwys Gwasanaeth 
Ieuenctid y Cyngor, Strydlun, Iechyd yr 
Amgylchedd a Safonau Masnach a’n part-
neriaid, ac maent yn gweithredu ystod 
eang o fesurau ymyrryd â’r nod canlynol:

 Gwella llesiant cymuned Pillgwenlli.

 Mynd i’r afael â throsedd a phroblemau 
ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n 
peri pryder yn y gymuned. 

 Ennyn hyder a ffydd y gymuned yn y 
partneriaid allweddolrs.

 Hyrwyddo ymrwymiad cymunedol, 
ymdeimlad o falchder ac ymrymuso.

Prif Gamau Gweithredu 

Mae’r partneriaid sy’n gweithio ym Mhill-
gwenlli’n canolbwyntio ar y prif faterion 
a nodwyd gan y bobl leol. Mae’r camau 
gweithredu’n cynnwys y canlynol:

 Rhoes y Cyngor Orchymyn Diogelu 
Mannau Cyhoeddus ar waith i roi 

pwerau newydd i’r Heddlu i fynd i’r 
afael â’r tair ffurf mwyaf cyffredin ar 
ymddygiad gwrthgymdeithasol: yfed ar 
y stryd, defnyddio sylweddau seicoactif 
a gangiau gwrthgymdeithasol. 

 Mae pum ‘Diwrnod Gweithredu Pill-
gwenlli’ eisoes wedi eu cynnal gyda 
swyddogion y Cyngor yn gweithio ar 
y cyd â’r Heddlu a Gwasanaeth Tân ac 
Achub De Cymru i orfodi’r Gorchymyn, 
sicrhau bod llety rhent preifat yn 
ddiogel a bod masnachwyr, safleoedd 
trwyddedig a chwmnïau tacsi’n 
ymddwyn yn gyfrifol. Roedd y diwrnod 
gweithredu ym mis Rhagfyr yn cynnwys 
yr Heddlu Bach (o Ysgol Gynradd Pill-
gwenlli) yn hyrwyddo diogelwch yn y 
cartref ac atal trosedd. 

 Bu i Ymgyrchoedd Jewel a Gravitas 
gan Heddlu Gwent dargedu cyflenwi 
cyffuriau ac arweiniont at arestio 61  
ac aml i euogfarn o gyfeiriadau ym 
Mhillgwenlli. 

 Cyflwynwyd ystod o weithgareddau 
difyr i bobl ifanc gan y Gwasanaeth 
Ieuenctid, Casnewydd Fyw a sefydlia-
dau cymunedol. 

 Mae un o ond tri phroject Heddlu 
Bach sydd yng Nghymru, nawr yn 
gweithredu yn Ysgol Gynradd Pillgwen-
lli gyda’r nod o feithrin ffydd rhwng 

Cymunedau Cydnerth
yr heddlu a’r gymuned a datblygu 
dysgu, sgiliau a phrofiadau pobl ifanc. 

 Mae’r Cyngor a phartneriaid eraill 
wedi cynorthwyo ymgyrchoedd 
glanhau yn y gymuned a drefnwyd 
gan Pride in Pill, gan ryddhau staff i 
wirfoddoli ochr yn ochr â phobl leol. 

 Mae llwybr gwyro ar gyfer gweithwyr 
rhyw i sicrhau eu bod yn cael cynnig 
y cymorth aml-asiantaeth y mae ei 
angen arnynt, gan gydnabod y gallant 
ddioddef o gamfanteisio a hefyd 
ddefnyddio grymoedd gorfodi yn 
erbyn troseddwyr rheolaidd a phobl 
sy’n hel puteiniaid o gerbyd. 

 Mae Iechyd yr Amgylchedd a’r 
Gwasanaeth Tân wedi cynnal amryw 
o archwiliadau ar y cyd mewn eiddo 
Tai Amlfeddiannaeth ac maent wedi 
canfod Tai Amlfeddiannaeth heb 
drwydded yn ogystal â diffygion 
diogelwch. 

Canfyddiad Cyhoeddus Gwell 

Ar gychwyn project Pillgwen-
lli, cynhaliodd y tîm Partneriaeth a 
Pholisi arolwg diogelwch cymunedol i 
breswylwyr gael nodi’r problemau a oedd 
yn peri’r pryder mwyaf iddynt ac i ganfod 
gwaelodlin y gellid gwneud cynnydd 
ohoni. Cynhaliwyd arolwg dilynol ym mis 
Hydref 2017 a dangosodd y canlyniadau 

bod cynnydd gobeithiol o ran prif fesurau 
canfyddiad y cyhoedd. 

 Bu cwymp o 64% i 41% yng nghanran 
y rhai a ddwedodd eu bod yn teimlo’n 
anniogel yn cerdded adref yn y 
tywyllwch. 

 Bu cwymp o 43% i 26% yn y bobl a 
ddwedodd bod trosedd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn fwy o broblem 
eleni na’r llynedd. 

 Bu cynnydd o 22% i 36% yn y ganran 
o bobl a ddwedodd eu bod yn fodlon/
bodlon iawn ar y gwasanaeth a 
ddarperir gan yr heddlu a’u partneriaid. 

 Bu cynnydd o 15% i 38% yn y ganran 
a ddwedodd bod y gwasanaeth a geir 
gan yr Heddlu a’u partneriaid wedi 
gwella o’i gymharu â’r llynedd. 

Camau Nesaf

Rydym yn ymwybodol bod angen cynnal 
cynnydd cynnar dros yr hirdymor. Mae 
partneriaid allweddol wedi nodi eu bod 
yn bwriadu cynnal eu ffocws ar Billgwenlli 
o ran adnoddau plismona cymdogaethau, 
cynnal dyddiau Gweithredu Pillgwenlli 
yn rheolaidd, gweithgareddau gorfodi a 
gwella ymgysylltu a’r gymuned leol. 
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Er mwyn gwella bywydau pobl, mae 
angen arweinyddiaeth wleidyddol a 
rheoli glir a chadarn iawn arnom wedi’i 
hategu gan gyflogeion ymrwymedig, 
uchel eu cymhelliant sy’n barod i 
ymgysylltu. Er mwyn gwella bywydau 
pobl, rhaid i’n harweinyddiaeth fod yn 
gryf a rhaid i ni sicrhau bod sgiliau a 
chalibr ein gweithlu o’r radd flaenaf. 

Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn 
buddsoddi er mwyn recriwtio, cadw a 
datblygu’r cyflogeion a’r cyflenwyr gorau. 

Credwn fod ein cyflogeion yn asiantiaid 
ar gyfer newid ac arloesi. Mae ein rhaglen 
datblygu sefydliadol yn sicrhau y cânt 
eu grymuso a’u cefnogi i ddefnyddio 
dulliau gweithredu sy’n adlewyrchu ein 
gwerthoedd. 

Mae ein strwythur staffio a’n swyddo-
gaethau cymorth mewnol eisoes yn gryf 
ac rydym yn bwriadu eu had-drefnu 
ymhellach er mwyn gallu canolbwyn-
tio ar gyflenwi gwasanaethau wedi’u 
trawsnewid. 

Mae ein penderfyniad i rannu gwasan-
aethau TG â’r pum sir yng Ngwent yn 
enghraifft o sut y gall cydweithredu 
arloesol fod o fudd i’n dinas. Rydym yn 
cynnig, lle y bo’n briodol a lle y bydd yn 
sicrhau’r gwerth gorau am arian, y dylid 
ymchwilio i unrhyw wasanaethau y gellir 
eu cyflenwi’n fwy effeithiol drwy gydwei-
thredu ar sail ranbarthol. 

Caiff pob elfen o’n gwaith, o weithredi-
adau rheng flaen megis Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac adfywio’r ddinas yn 
ogystal â swyddogaethau cymorth fel 
TG, cyllid ac adnoddau dynol, ei fframio 
o amgylch nodau wedi’u diffinio’n glir a 
throthwyon a ddeellir. 

Bydd y dull gweithredu dynamig hwn yn 
cael effaith gadarnhaol ar bob rhan o’r 
sefydliad. Mae rhai yn canolbwyntio ar 

adnoddau ac mae eraill wedi’u llywio gan 
brosesau ac yn canolbwyntio ar gydymf-
furfio â rheoleiddwyr allanol. 

Ein hagwedd sylfaenol yw y caiff pend-
erfyniadau eu gwneud ar y lefel briodol 
isaf ac mae ein hymarferwyr yn meddu 
ar y sgiliau arbenigol sydd eu hangen 
ac wedi’u grymuso i ymateb i gyfeiriad 
gwleidyddol clir ein gweinyddiaeth. Er 
mwyn ymateb i’r her hon, bydd angen 
arweinyddiaeth gryf, ddigyfaddawd ar 
bob lefel o’n cyngor.

Yn gryno, rhaid i ni sicrhau gweithlu uchel 
ei gymhelliant a swyddogaethau cymorth 
mewnol effeithiol a galluogol er mwyn 
cyflawni ein cynlluniau uchelgeisiol.  
I ni, mae hyn yn golygu: 

 Rydym am i Gasnewydd fod yn 
un o ddewis gyflogwyr y ddinas 
ac ym maes llywodraeth leol yng 
Nghymru. Rydym am i’n staff fod yn 
ymrwymedig, a chael eu hysbrydoli 
gan y gwaith a wneir ganddynt a bod 
yn falch o weithio i’n Cyngor. 

 Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn 
buddsoddi yn ein staff, yn sicrhau 
bod llwybrau gyrfa clir ac yn galluogi 
ein staff i weithio’n annibynnol ac yn 
hyblyg er mwyn cyflawni’r canlynia-
dau gorau posibl. Byddwn yn mesur 
ein llwyddiant drwy gyfres gynhwys-
fawr o ddangosyddion sy’n ymwneud 
â datblygiad, boddhad a ffigurau 
trosiant staff. 

 Byddwn yn ystyried defnyddio 
trefniadau gweithio ystwyth ac yn 
eu rhoi ar waith lle bynnag y bo’n 
bosibl. Yn ogystal â’r effaith ar lesiant 
cyflogeion, mae buddiannau arferion 
gweithio hyblyg hefyd yn galluogi 
gwasanaethau gwell, mwy effeithlon 
a chosteffeithiol. Gall hefyd gyfrannu 
at leihau llygredd trafnidiaeth ar ein 

ffyrdd ac mae’n enghraifft o ddull 
gwahanol o gyflenwi gwasanaethau.

 Mae gennym allu strategol cryf 
(mewn perthynas â datblygu sefydli-
adol, polisi, perfformiad a rheolaeth 
ariannol) sy’n sicrhau y caiff ein cyngor 
ei weithredu’n effeithiol ac mae’n 
ein galluogi i gyflawni ein nodau a’n 
hamcanion. 

 Mae gennym ddealltwriaeth amser 
real gryf o ddata a thystiolaeth. Mae 
hyn yn golygu y gallwn symud yn 
gyflym er mwyn cyfeirio ein sylw at y 
meysydd priodol. 

 Caiff ein swyddogaethau cefn 
swyddfa trafodol eu trefnu fesul 
rhanbarth lle y bo’n briodol er mwyn 
sicrhau’r gwerth gorau. 

 Wrth i ni roi ein ffyrdd o weithio 
hyblyg a modern ar waith, mae ein 
cyngor yn gweithredu allan o lai o 
adeiladau gweinyddol ac ar gyfar-
taledd, ceir cymhareb ddesg o 2:1 ac 
rydym yn adolygu ac yn ad-drefnu ein 
hasedau cyfalaf lle bo achos busnes 
dros wneud hynny. 

Adeiladu  
Casnewydd Well
Daeth Deddf Llesiant Cened-
laethau’r Dyfodol (Cymru) i 
rym yng Nghymru ar 29 Ebrill 
2015. Mae a wnelo’r Ddeddf 
â gwella llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol 
a diwylliannol Cymru. Bydd 
yn peri i’r cyrff cyhoeddus a 
restrir yn y Ddeddf, gan gynnwys 
ein cyngor, feddwl mwy am yr 
hirdymor, gweithio’n well gyda 
phobl a chymunedau a gyda’i gilydd, 
ceisio atal problemau a mabwysiadu dull 
gweithredu mwy cydgysylltiedig. 

Mae’r Ddeddf yn cyflwyno saith nod 
llesiant er mwyn sicrhau bod cyrff 
cyhoeddus, gan gynnwys y cyngor, oll 
yn anelu at yr un weledigaeth. Er mwyn 
sicrhau bod ein cyngor yn cyfrannu 
cymaint â phosibl at y nodau hyn ac yn 
gwella bywydau pobl Casnewydd, rydym 
wedi pennu amcanion llesiant y byddwn 
yn eu rhoi ar waith yn lleol. 

Mae’r amcanion llesiant a fabwysiadwyd 
gan ein cyngor fel a ganlyn: 

1. Gwella sgiliau, canlynia-
dau addysgol a chyfleoedd 
cyflogaeth

2. Hyrwyddo twf economaidd 
ac adfywio tra’n diogelu’r 
amgylchedd

3. Galluogi pobl i fod yn iach, yn 
annibynnol ac yn gydnerth

4. Meithrin cymunedau cydlynus a 
chynaliadwy

Cymru
lewyrchus

Cymru
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n 
fwy cyfartal

Cymru o
gymunedau

cydlynus

Cymru â
diwylliant

bywiog lle mae’r
Gymraeg yn fynnu

Cymru sy’n gyfrifol 
ar lefel fyd-eang

Gweithlu Galluog, Uchel ei Gymhelli-
ant sy’n Barod i Ymgysylltu

Adeiladu Casnewydd well
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Mae Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol wedi nodi’n glir 
na ddylid ystyried dyletswyddau i bennu 
amcanion llesiant ac adrodd arnynt ar 
wahân i unrhyw amcanion sy’n tywys 
ac yn llywio camau gweithredu a phen-
derfyniadau sefydliadau. 

Mae Datganiad Llesiant y Cyngor yn ategu 
ein Hamcanion Llesiant ac yn egluro:

 pam ein bod o’r farn y bydd ein 
hamcanion llesiant yn cyfrannu at y 
nodau llesiant; 

 sut y lluniwyd ein hamcanion yn unol 
â’r egwyddor datblygu cynaliadwy; 

 pa gamau y byddwn yn eu cymryd i 
gyflawni’r amcanion llesiant yn unol â’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy; 

 sut y byddwn yn llywodraethu ein 
hunain er mwyn cyflawni’r amcanion 
llesiant; 

 sut y byddwn yn sicrhau y caiff 
adnoddau eu dyrannu bob blwyddyn 
i gymryd camau i gyflawni ein 
hamcanion; 

 pryd rydym yn disgwyl cyflawni ein 
hamcanion llesiant.

Mae’r tabl isod yn dangos sut mae 
Amcanion Llesiant ein cyngor yn 
gysylltiedig ag ymrwymiadau maniffes-
to’r Weinyddiaeth (canlyniadau), a gaiff 
eu hategu, yn eu tro, gan y meysydd 
gweithredu yn y Cynllun Corfforaethol hwn.

CYNGOR 
WEDI’I

FODERNEIDDIO

DINAS
LEWYRCHUS

POBL
UCHELGEISIOL

CYMUNEDAU
CYDNERTH

Casnewydd 
sy’n Gweithio: 

Swyddi,
Twf a’r Economi

Casnewydd 
sy’n Dysgu: 

Addysg
a sgiliau 

Casnewydd 
y Dyfodol: 

Llesiant a gofal 
cymdeithasol 

Casnewydd 
Decach:
I bob un 

o’n trigolion

Casnewydd 
Fwy Diogel: 

Diogelwch
cymunedol ac

ymddygiad
gwrth-

gymdeithasol

Casnewydd 
Fywiog:

Creadigrwydd 
a diwylliant

Meithrin 
cymunedau
cydlynus a

chynaliadwy

Galluogi pobl i
fod yn iach, yn

annibynnol
ac yn gydnerth

Gwella sgiliau,
canlyniadau
addysgol a
chyfleoedd
cyflogaeth

Hyrwyddo twf
economaidd ac
adfywio tra’n

diogelu’r
amgylcheddA
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Casnewydd
Gynaliadwy:
Yr amgylchedd
a thrafnidiaeth 

I sicrhau ein bod yn sefydliad 
modern i’r 21ain ganrif rydym yn 
newid y ffordd w weithiwn ac yn 
addo gwneud yr hyn a allant i greu 
amgylchedd mwy iach a gwyrdd ar 
draws y ddinas.

Fel rhan o’n hymrwymiad i leihau 
allyriadau carbon rydym wedi 
ychwanegu cerbydau trydanol at 
ein fflyd. 

Bydd y Nissan Leafs 30kWa yn cael 
eu defnyddio gan ein Tîm Tai Sector 
Breifat i gwblhau ymweliadau cartref 
i gefnogi pobl ag addasiadau sy’n 
rhoi gwell symudedd a hygyrchedd 
iddynt yn eu cartrefi eu hunain.

Mae’r pwynt gwefru cerbyd trydan 
cyntaf wedi ei osod yn y Ganolfan 
Ddinesig ar gyfer cerbydau fflyd ac 

mae modd iddo gael ei ddefnyddio 
gan staff neu ymwelwyr yn ystod y 
dydd. Rydym yn ystyried opsiynau ar 
gyfer caniatáu defnydd cyhoeddus 
gyda’r nos ac ar y penwythnos. 
Mae dau fan gwefru i gerbydau 
trydanol hefyd ar gael i’r cyhoedd 
eu defnyddio ym maes parcio Park 
Square yng nghanol y ddinas.

Gall gyrwyr ceir trydanol ddef-
nyddio’r rhwydwaith gwefru 
agored pwynt-pod sydd ar gael i’w 
lawrlwytho fel ap ar ffôn clyfar.

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor 
Debbie Wilcox a’r Cynghorydd Roger 
Jeavons, yr Aelod Cabinet dros 
Strydlun, eu llofnod i’r UK100 pledge, 
rhwydwaith o awdurdodau lleol sy’n 
canolbwyntio ar symud yn llwyr oddi 
wrth danwydd ffosil erbyn 2050.

Cyngor Wedi’i Foderneiddio
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Dychmugwch erbyn 2022: Ein hymrwymiadau

Dychmygwch Erbyn 2022: Ein Hymrwymiadau

Mae’r adran hon yn disgrifio 20 o bethau ymarferol sydd, yn ein barn ni, 
yn cynrychioli newid sylweddol yn ein dull gweithredu. Cynlluniwyd pob 
ymrwymiad i’n tywys tuag at ddarpariaeth gyfun ym mhob rhan o’r sefydliad 
sydd nid yn unig yn diwallu anghenion Casnewydd nawr ond hefyd yn y 
dyfodol. Mae pob un ohonynt yn helpu i gyflawni’r addewidion a nodwyd ym 
maniffesto’r Weinyddiaeth ac maent yn gamau arloesol tuag at gyflawni ein 
hamcanion llesiant: Adeiladu ar Lwyddiant – Adeiladu Casnewydd Well.

Caiff yr ymrwymiadau hyn eu datblygu ymhellach i greu achosion 
busnes manwl a fydd yn destun ymgynghori cyhoeddus er mwyn 
sicrhau ein bod yn gwneud y penderfyniadau priodol i ddinasyddion. 
Bydd yr achosion busnes yn ystyried costau a sut y gallwn gyflawni’r 
ymrwymiadau hyn mewn ffordd gynaliadwy a chydweithredol.

Caiff cydnerthedd cymunedol, gofal a chymorth yn y gymuned eu hatgyf-
nerthu drwy gyflwyno rhaglen Casnewydd Ofalgar sy’n cynnig cymorth gan 
gyfoedion ac sy’n gweithredu mewn dull cyfannol mewn perthynas â gofal

Mae Gŵyl Ddemocratiaeth Casnewydd a Chanolfan Darganfod Tref-
tadaeth wedi’i hailddatblygu yn cynrychioli darpariaeth ddiwylliannol 
gynyddol fywiog y ddinas a chofnodir cynnydd yn nifer yr ymwelwyr

Mae rhagdybiaeth awtomatig o blaid trosglwyddo asedau cymunedol 
yn gwbl weithredol – gan olygu y gall dinasyddion ddatblygu gwele-

digaeth ar gyfer adeiladu ar eu hasedau eu cymuned eu hunain 

Cynnydd gwirioneddol wrth drawsnewid Canol Dinas Casnewydd drwy aild-
datblygu safleoedd fel ardal Westgate, Tŵr y Siartwyr a’r Farchnad a gwneud 

defnydd creadigol o asedau diwylliannol a masnachol sy’n bodoli eisoes 

Mae gan y Ddinas ddarpariaeth addysg drydyddol fodern, gynyddol sy’n diwallu 
anghenion Casnewydd o ran heriau economaidd a chymdeithasol y dyfodol 

Byddwn yn creu Ecosystem Ddigidol i Gasnewydd sy’n dwysau twf sector yr 
economi ddigidol yn gyflym ac yn darparu llwyfan i fusnesau gysylltu, arloesi a 

thyfu ac i gymunedau gymryd rhan, rhyngweithio a chynorthwyo eu hunain 

Caiff tair ysgol newydd arloesol eu hadeiladu, gan wella’r dewis i 
fyfyrwyr a’r ddarpariaeth addysgol yn y ddinas yn sylweddol

Datblygu Hwb Gwybodaeth Casnewydd er mwyn creu siop un stop ar 
gyfer data gofodol a daearyddol, dadansoddi data, gwybodeg a data 

mynediad agored er mwyn cefnogi’r ymgyrch i weithio ar sail tystiolaeth 

POBL 
UCHELGEISIOL

CYNGOR WEDI’I 
FODERNEIDDIO

CYMUNEDAU 
CYDNERTH

DINAS 
LEWYRCHUS

DYCHMYGWCH 
ERBYN 2022…

Cynyddu gallu addysgol ac o ran gofal cymdeithasol er mwyn sicrhau na 
chaiff mwy na 10 o blant eu haddysgu y tu allan i’r ddinas, ac er mwyn 

lleihau nifer y lleoliadau gofal cymdeithasol y tu allan i’r sir 25% 

Byddwn yn creu amgylchedd gwaith atyniadol ac ysbrydoledig, gan ryddhau 
50% o’n hystâd (gan gynnwys 20% o’n canolfan ddinesig) er mwyn arbed 

arian a chreu gofod at ddibenion arloesi masnachol a chymdeithasol

Mae gwaith prototeip er mwyn llunio Parthau Buddsoddi 
Cymunedol sy’n trawsnewid y gwasanaethau a gynigir ym mhum 

ardal fwyaf difreintiedig Casnewydd yn mynd rhagddo

Caiff darpariaeth fusnes Casnewydd yn y dyfodol ei llywio gan Gydwei-
thrediaeth Fusnes Casnewydd, grŵp arloesedd busnes newydd sy’n 

adeiladu ar grwpiau anffurfiol yr oes sydd ohoni ac yn helpu i gynyddu 
cyfran y busnesau bach a chanolig llwyddiannus yn y ddinas

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn sicrhau bod statws y ddinas o fod yn gyfeillgar 
i unigolion â dementia yn realiti drwy gyflwyno arferion gwaith sy’n gyfeillgar 
i unigolion â dementia ym mhob rhan o’r cyngor a chreu pecynnau cymorth i 
fusnesau lleol eu defnyddio er mwyn bod yn gyfeillgar i unigolion â dementia

Lleihad sylweddol yn nifer y cerbydau a gaiff eu parcio’n anghyfreithlon yn 
y ddinas drwy newid sylweddol mewn ymddygiad a threfniadau gorfodi 

Mae Siarter Plant Casnewydd yn nodi ein hymrwymiad i blant a theuluoedd, gan 
gynnwys prif ymrwymiadau i blant mewn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal 

Caiff cyfleuster ailgylchu gwastraff cartrefi newydd ei adeiladu 
fel rhan o fargen Caru Casnewydd newydd gyda thrigolion 

ar wastraff, ailgylchu a balchder cymunedol 

Caiff wythnos flynyddol Darganfod Gwaith Casnewydd ei sefydlu gan 
ddod â thrigolion, cyflogwyr a’r sector cyhoeddus ynghyd i gysylltu 
a codi dyheadau. Mae’r cyngor yn ymrwymo i 15 o brentisiaethau 

bob blwyddyn fel rhan o’r ymgyrch hon ledled y ddinas gyfan. 

Caiff pedwar Hwb Gwasanaethau Cymdogaeth amlasiantaeth eu 
creu sy’n dwyn ynghyd amrywiaeth o wahanol wasanaethau er mwyn 
cefnogi gwell canlyniadau a rheoli’r galw yn well yn yr ardaloedd o 
Gasnewydd lle ceir yr angen mwyaf fel y gwelir yn ein proffil llesiant

Bydd Casnewydd yn gwella nifer y disgyblion sy’n cyflawni o leiaf 5 TGAU 
A* - C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg yn unol â chyfartaledd Cymru

Mae gan bob dinesydd yng Nghasnewydd fynediad at MyAccount – porth 
ar-lein unigol sy’n eu galluogi i gynnal busnes â’r cyngor ac ar-lein
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Ymrwymiad Beth y byddwn yn ei wneud?

CYMUNEDAU CYDNERTH

1 Caiff cydnerthedd cymunedol, 
gofal a chymorth yn y gymuned 
eu hatgyfnerthu drwy gyflwyno 
rhaglen Casnewydd Ofalgar sy’n 
cynnig cymorth gan gyfoedion 
ac sy’n gweithredu mewn dull 
cyfannol mewn perthynas â gofal.

 Byddwn yn helpu i ddatblygu canolfannau 
Iechyd a Llesiant a all ddarparu cyfleoedd dydd 
a chyfleoedd gwaith, seibiant i ofalwyr, rhagnodi 
cymdeithasol a gofal sy’n agosach i gartrefi pobl. 

 Ochr yn ochr â chyfleoedd dydd traddodiadol, 
byddwn yn cynnig gwahanol weithgareddau mewn 
amrywiaeth ehangach o leoliadau gwahanol.  

 Byddwn yn cefnogi mentrau cymunedol sy’n ceisio 
lleihau unigedd cymdeithasol, gwella rhwydweithiau 
cymdogaeth a helpu pobl hŷn ac oedolion ag 
anghenion cymhleth i fyw’n annibynnol (e.e. campfa 
dda, clwb caserôl). 

 Byddwn yn ehangu’r Prosiect Cynlluniau Aros yn 
Iach i Bobl Hŷn ledled Casnewydd.

2 Mae gwaith prototeip er mwyn 
llunio Parthau Buddsoddi 
Cymunedol sy’n trawsnewid 
y gwasanaethau a gynigir ym 
mhum ardal fwyaf difreintiedig 
Casnewydd yn mynd rhagddo.

 Sefydlu Parthau Buddsoddi Cymunedol ar ffurf 
prototeip sy’n catalyddu cymorth sy’n eiddo i’r 
gymuned a chymorth wedi’i lywio gan y gymuned er 
mwyn galluogi pobl i wella eu bywydau. 

3 Mae rhagdybiaeth awtomatig 
o blaid trosglwyddo asedau 
cymunedol yn gwbl weithredol 
– gan olygu y gall dinasyddion 
ddatblygu gweledigaeth ar 
gyfer adeiladu ar eu hasedau 
cymunedol eu hunain. 

 Adolygu’r Polisi Asedau a rhoi dull gweithredu 
newydd ar waith drwy brototeipiau’r Parthau 
Buddsoddi Cymunedol.

(Gweler ymrwymiad 2)

4 Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
yn sicrhau bod statws y ddinas 
o fod yn gyfeillgar i unigolion â 
dementia yn realiti drwy gyflwyno 
arferion gwaith sy’n gyfeillgar 
i unigolion â dementia ym 
mhob rhan o’r cyngor a chreu 
pecynnau cymorth i fusnesau lleol 
eu defnyddio er mwyn bod yn 
gyfeillgar i unigolion â dementia. 

 Gan ddefnyddio deunyddiau arfer gorau gan 
Gymdeithas Alzheimer’s a sefydliadau eraill, creu 
pecyn cymorth syml a modiwl hyfforddiant ar-lein i 
staff a busnesau eu defnyddio. 

 Datblygu ein Cartrefi Gofal a’n cyfleoedd dydd 
mewnol er mwyn sicrhau eu bod yn arbenigo mewn 
gofal Dementia. 

5 Mae gan y ddinas ddarparia-
eth addysg drydyddol fodern, 
gynyddol sy’n diwallu anghenion 
Casnewydd o ran heriau 
economaidd a chymdeithasol y 
dyfodol. 

 Erbyn 2022, byddwn yn datblygu achos busnes 
sy’n cynyddu’r ddarpariaeth addysg drydyddol yng 
Nghasnewydd. 

 Bydd hyn yn gydnaws ag ymrwymiadau gwleidy-
ddol i ddatblygu Ardal Wybodaeth Casnewydd gan 
olygu y gellir pontio’n ddidrafferth o’r ysgol i’r coleg 
i’r brifysgol. 

Ymrwymiad Beth y byddwn yn ei wneud?
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6 Mae Siarter Plant Casnewydd yn 
nodi ein hymrwymiad i blant a 
theuluoedd, gan gynnwys prif 
ymrwymiadau i blant mewn gofal ac 
unigolion sy’n gadael gofal.

Mae Siarter Plant Casnewydd yn nodi ein had-
dewidion i blant a theuluoedd, gan gynnwys prif 
ymrwymiadau y byddwn yn gwneud y canlynol: 

 Lleihau nifer y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant 
o 95 i 85. 

 Gwella sefydlogrwydd lleoliadau, gan gynnwys 
sicrhau lleoliad parhaol i 85% o blant (i fyny o 75%) a 
lleihau nifer y plant sy’n cael mwy na thri lleoliad i 5%.

 Sicrhau bod 85% o’r unigolion sy’n gadael gofal 
yn ymgymryd â chyflogaeth, addysg neu hyfford-
diant (i fyny o 60%) gan gynnig cyfleoedd wedi’u 
teilwra iddynt drwy Raglen Darganfod Gwaith 
Casnewydd a’u heithrio rhag talu’r dreth gyngor 
tan eu bod yn cyrraedd 25 oed. 

 Adeiladu tair ysgol arloesol newydd a gwella a 
chynyddu’r ddarpariaeth addysg drydyddol. 

 Sicrhau na chaiff mwy na deg o blant eu haddysgu 
y tu allan i’r ddinas a lleihau nifer y lleoliadau gofal 
cymdeithasol i blant y tu allan i’r sir 25%.

7 Caiff tair ysgol newydd arloesol 
eu hadeiladu, gan wella’r dewis i 
fyfyrwyr a’r ddarpariaeth addysgol 
yn y ddinas yn sylweddol. 

 Gan ddefnyddio’r cyllid sy’n gysylltiedig ag 
adeiladu tai, byddwn yn adeiladu tair ysgol 
newydd yng Nghasnewydd. 

8 Caiff wythnos flynyddol Darganfod 
Gwaith Casnewydd ei sefydlu gan 
ddod â thrigolion, cyflogwyr a’r 
sector cyhoeddus ynghyd i gysylltu 
a codi dyheadau. Mae’r cyngor yn 
ymrwymo i 15 o brentisiaethau bob 
blwyddyn fel rhan o’r ymgyrch hon 
ledled y ddinas gyfan. 

 Byddwn yn cydgysylltu wythnos darganfod 
gwaith sy’n cyfuno profiad gwaith â sgyrsiau 
a darlithoedd ysbrydoledig, podlediadau ac 
ymweliadau â gweithleoedd. Bydd y cyngor yn 
agor ei ddrysau drwy gydol yr wythnos a byddwn 
yn annog partneriaid i wneud yr un peth. 

 Byddwn yn cynnig o leiaf 15 o brentisiaethau yn y 
cyngor bob blwyddyn ac yn ei gwneud yn ofynnol 
i’n prif gyflenwyr gynnig prentisiaethau hefyd. 

 Byddwn yn cynnig profiad gwaith a chyfleoedd 
ar gyfer prentisiaethau i unigolion sy’n gadael gofal 
a byddwn yn sicrhau y caiff cyfleoedd tebyg eu 
cynnig drwy dendrau mawr. 

 Byddwn yn annog sefydliadau partner hefyd i 
gynnig cyfleoedd i unigolion sy’n gadael gofal.  

30
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8 Caiff wythnos flynyddol 
Darganfod Gwaith Casnewydd 
ei sefydlu gan ddod â 
thrigolion, cyflogwyr a’r sector 
cyhoeddus ynghyd i gysylltu a 
codi dyheadau. Mae’r cyngor 
yn ymrwymo i 15 o brentisiae-
thau bob blwyddyn fel rhan o’r 
ymgyrch hon ledled y ddinas 
gyfan. 

Caiff ein llwyddiant ei fesur drwy gofnodi lefelau 
sgiliau yn y ddinas (gan gynnwys cyfran y trigolion 
heb unrhyw gymwysterau) sy’n unol â chyfartaledd 
Cymru a chan y cynnydd a wnawn mewn perthynas â 
Gwarant Casnewydd (lle y bydd pob person ifanc yn 
gadael yr ysgol â chyfle am swydd, hyfforddiant neu 
addysg bellach). 

9 Cynyddu gallu addysgol ac o 
ran gofal cymdeithasol er mwyn 
sicrhau na chaiff mwy na 10 o 
blant eu haddysgu y tu allan i’r 
ddinas, ac er mwyn lleihau nifer 
y lleoliadau gofal cymdeithasol 
y tu allan i’r sir 25% 

 Byddwn yn defnyddio’r sgiliau a’r galluoedd sy’n 
bodoli eisoes yn llawn. 

 Byddwn yn meithrin gallu mewnol pellach er mwyn 
diwallu anghenion yn y dyfodol. 

10 Bydd Casnewydd yn gwella 
nifer y disgyblion sy’n cyflawni 
o leiaf bum cymhwyster TGAU 
A*-C, gan gynnwys Saesneg a 
Mathemateg, yn unol â chyfar-
taledd Cymru. 

 Byddwn yn hwyluso gwelliannau i ysgolion drwy 
roi cymorth parhaus i glystyrau a chynghreiriau o 
ysgolion.

Ymrwymiad Beth y byddwn yn ei wneud?
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11 Mae Gŵyl Ddemocra-
tiaeth Casnewydd a 
Chanolfan Darganfod 
Treftadaeth wedi’i 
hailddatblygu yn cyn-
rychioli darpariaeth 
ddiwylliannol gynyddol 
fywiog y ddinas a 
chofnodir cynnydd yn 
nifer yr ymwelwyr.

 Caiff canolfan darganfod treftadaeth, llwybr i dwristiaid a 
llwybr gerddi eu lansio yn y ddinas.

 Byddwn yn mynd ati i annog digwyddiadau chwaraeon, 
a digwyddiadau diwylliannol eraill yn y ddinas drwy ŵyl 
ddemocratiaeth ac yn ystyried cyfleoedd i sicrhau nawdd. 
Bydd yr ŵyl yn dathlu treftadaeth orau Casnewydd gan 
adeiladu ar ddigwyddiadau poblogaidd a gaiff eu cynnal 
eisoes yng nghanol y ddinas fel yr Ŵyl Fwyd a ‘Big Splash’.

Ymrwymiad Beth y byddwn yn ei wneud?

12 Caiff darpariaeth 
fusnes Casnewydd 
yn y dyfodol ei llywio 
gan Gydweithrediaeth 
Fusnes Casnewydd: 
grŵp arloesedd busnes 
newydd sy’n adeiladu 
ar grwpiau anffurfiol yr 
oes sydd ohoni ac yn 
helpu i gynyddu cyfran 
y busnesau bach a 
chanolig llwyddiannus 
yn y ddinas.

Ailddiffinio pwrpas Rhwydwaith Economaidd Casnewydd a chreu 
Partneriaeth Twf Economaidd sy’n helpu i wneud y canlynol: 

 Hybu’r Wythnos Darganfod Gwaith a’r Ŵyl Ddemocratiaeth.

 Sefydlu Casnewydd fel canolfan ranbarthol ar gyfer 
datblygu busnesau bach a chanolig, yn arbennig mentrau 
digidol a thechnolegol.

 Ennill statws baner borffor i’n heconomi liw nos. 

 Llywio’r 10 ‘llwybr at waith’ y bydd y cyngor yn eu datblygu. 

 Cyfeirio ymdrechion parhaus y ddinas i adfywio (gweler 
ymrwymiad 13).

13 Cynnydd gwirioneddol 
wrth drawsnewid Canol 
Dinas Casnewydd drwy 
ailddatblygu safleoedd 
fel ardal Westgate, 
Tŵr y Siartwyr a’r 
Farchnad a gwneud 
defnydd creadigol o 
asedau diwylliannol a 
masnachol sy’n bodoli 
eisoes. 

 Rhoddir cam nesaf yr ymdrechion ffisegol i adfywio 
Casnewydd ar waith. 

 Caiff strategaethau i fwrw ati i annog busnesau i ddod i’r 
ddinas (wedi’u lleoli yma ac ar gyfer cynadleddau) eu rhoi ar 
waith.

 Caiff adeiladau a siopau gwag eu hagor at ddefnydd dros 
dro ac fel busnesau newydd a byddwn yn hwyluso cynigion i 
ddatblygu swyddfeydd gradd uchel. 

14 Lleihad sylweddol yn 
nifer y cerbydau a gaiff 
eu parcio’n anghyfre-
ithlon yn y ddinas drwy 
newid sylweddol mewn 
ymddygiad a threfnia-
dau gorfodi. 

 Byddwn yn adolygu ac yn datblygu ein dull gorfodi parcio, 
gan adolygu’r angen am barcio wedi’i ddad-droseddoli yng 
nghanol y ddinas gan gydnabod bod parcio, dulliau rheoli 
traffig, mynediad i fusnesau a pharch at gerddwyr yn hanfodol 
er mwyn sicrhau llwyddiant economaidd yn y dyfodol.  

 Byddwn yn datblygu cyfres o gamau gweithredu wedi’u 
cynllunio i gymell pobl i barcio’n gyfreithlon, ac i leihau 
achosion o barcio’n anghyfreithlon. 

15 Byddwn yn creu 
Ecosystem Ddigidol 
i Gasnewydd sy’n 
dwysau twf sector yr 
economi ddigidol yn 
gyflym ac yn darparu 
llwyfan i fusnesau 
gysylltu, arloesi a 
thyfu ac i gymunedau 
gymryd rhan, rhyng-
weithio a chynorthwyo 
eu hunain. 

 Gweithio gydag addysg uwch i gefnogi ymdrechion i 
ehangu’r academïau meddalwedd a seiber-academïau cened-
laethol yn gyflym.

 Ymgysylltu mewn modd rhagweithiol â busnesau digidol sy’n 
bodoli eisoes a busnesau newydd er mwyn cydweithredu a 
chydgynhyrchu drwy Gydweithrediaeth Fusnes Casnewydd.

 Creu gofod deori a chydweithio wedi’i deilwra’n arbennig ar 
gyfer cwmnïau digidol a thechnolegol newydd. 

 Parhau i gynnig gwasanaeth Wi-Fi am ddim ledled y ddinas, a 
datblygu cynllun cyfeillion digidol mewn adeiladau cyhoeddus 
er mwyn helpu pobl i ddefnyddio gwasanaethau digidol. 
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16 Datblygu Hwb Gwybodaeth 
Casnewydd er mwyn creu siop 
un stop ar gyfer data gofodol 
a daearyddol, dadansoddi 
data, gwybodeg a data 
mynediad agored er mwyn 
cefnogi’r ymgyrch i weithio ar 
sail tystiolaeth. 

 Ailalinio ein hadnoddau presennol er mwyn iddynt ddod 
yn rhan annatod o’n prosesau busnes. 

 Nodi partneriaid allweddol yn y sector cyhoeddus, y 
sector preifat a’r trydydd sector i gydweithio â nhw er 
mwyn gwella ansawdd a hygyrchedd y gwasanaethau hyn.  

 Integreiddio trefniadau ar gyfer ymgysylltu â dinasyd-
dion i’r prosesau hyn.  

 Defnyddio buddiannau datblygu data Rhyngrwyd y 
Pethau LoRaWAN. 

17
Caiff cyfleuster ailgylchu 
gwastraff cartrefi newydd 
ei adeiladu fel rhan o 
fargen ‘Caru Casnewydd’ 
newydd gyda thrigolion ar 
wastraff, ailgylchu a balchder 
cymunedol. 

 Byddwn yn lansio safle ailgylchu newydd er mwyn cyflawni 
targedau statudol.  

 Byddwn yn annog unigolion i ailddefnyddio ac ailgylchu.  
 Byddwn yn cefnogi ac yn cymell grwpiau cymunedol i ofalu 

am eu hardal leol (gan roi adnoddau a deunyddiau iddynt 
baentio, glanhau, cynnal a chadw a gwella pethau sy’n bwysig 
iddynt).

18 Caiff pedwar hwb gwasan-
aethau cymdogaeth amla-
siantaeth eu creu sy’n dwyn 
ynghyd amrywiaeth o wahanol 
wasanaethau er mwyn cefnogi 
gwell canlyniadau a rheoli’r 
galw yn well yn yr ardaloedd 
o Gasnewydd lle ceir yr angen 
mwyaf fel y gwelir yn ein 
proffil llesiant.

 Caiff pedwar hwb eu sefydlu, wedi’u lleoli yn yr 
ardaloedd lle ceir y galw mwyaf, a byddant yn cynnig 
darpariaeth integredig o wasanaethau gwirfoddol wedi’u 
lleoli yn yr ardal leol fel Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd 
yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, Datblygu Chwarae, Gwasanae-
thau Ieuenctid a chymorth Gwaith a Sgiliau.  

 Bydd y pedwar hwb yn gweithio’n agos â phrototeip-
iau’r Parthau Buddsoddi Cymunedol er mwyn darparu 
cymorth cyfannol gan y cyngor a chan sefydliadau 
heblaw’r cyngor. 

19 Byddwn yn creu amgylchedd 
gwaith atyniadol ac ysbrydol-
edig, gan ryddhau 50% o’n 
hystâd (gan gynnwys 20% o’n 
canolfan ddinesig) er mwyn 
arbed arian a chreu gofod at 
ddibenion arloesi masnachol 
a chymdeithasol. 

 Byddwn yn lleihau nifer yr adeiladau a ddefnyddir 
gennym 50%.  

 Byddwn yn gweithredu ar gymhareb ddesg o 2:1 ar 
gyfartaledd, gyda llawer o’n staff yn gweithio’n hyblyg o 
gartref yn rheolaidd.  

 Byddwn yn lleihau costau darparu swyddogaethau cefn 
swyddfa drwy weithredu ar sail ranbarthol lle bo hyn yn 
briodol.  

 Byddwn yn cynnig y gofod a gaiff ei ryddhau drwy 
weithredu’r newidiadau hyn i fusnesau newydd, busnesau 
sy’n tyfu a sefydliadau sy’n gwneud gwaith â gwerth cym-
deithasol. 

20 Mae gan bob dinesydd yng 
Nghasnewydd fynediad at ‘My 
Account’ – porth ar-lein unigol 
sy’n eu galluogi i gynnal 
busnes â’r cyngor ac ar-lein. 

 Byddwn yn sefydlu cyfleuster ‘My Account’ i wella 
mynediad at wasanaethau a gwella ac ehangu’r cyfleuster 
ar gyfer rhoi gwybod am bethau.  

 Dim ond ar-lein y bydd modd defnyddio rhai o’n  
gwasanaethau. Os felly, bydd cymorth ar gael i  
ddinasyddion sydd ei angen i’w helpu i ddefnyddio gwa-
sanaethau ar-lein mewn canolfannau cymunedol  
a llyfrgelloedd. 

Croesawyd tua 10,000 o redwyr 
i’r ddinas gan y RhSA a’r ras ras 
gyntaf gan ABP Casnewydd ar 
ddydd Sul 29 Ebrill 2018. 

Dechreuodd y rasys marathon, 
10k a milltir i’r teulu o 9am 
ger Theatr Glan yr afon gydag 
adloniant, gweithgareddau 
chwaraeon a cherddoriaeth fyw 
sy’n gyfeillgar i’r teulu.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan 
run 4 Cymru, y tîm y tu ôl i ddig-
wyddiadau fel hanner marathon 
Caerdydd a Velothon Cymru, 
gyda chymorth Associated 
British Ports, Cyngor Dinas 
Casnewydd a Llywodraeth 
Cymru.
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Cyfleoedd Addysg Gymraeg i 
Bobl Ifanc yn Ein Dinas. 
Gall pobl ifanc Casnewydd ddilyn eu taith 
addysg gyfan yn Gymraeg diolch i agor 
ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf y ddinas, 
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed.

Mae gan Gasnewydd eisoes dair ysgol 
gynradd Gymraeg, ond byd agor yr 
ysgol uwchradd newydd byddai’n rhaid 
i ddisgyblion deithio i Bont-y-pŵl am 
eu haddysg uwchradd. Ond bydd hyn 
bellach yn newid diolch i Ysgol Gyfun 
Gwent Is Coed. 

Gyda’r galw am addysg Gymraeg ar 
gynnydd, gweithiodd Cyngor Dinas 
Casnewydd mewn partneriaeth â 
Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor 
Sir Fynwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Torfaen i sicrhau ateb i’r galw hwn, ac mae 
dalgylch yr ysgol yn cwmpasu tair ysgol 
gynradd Gymraeg Casnewydd, ac Ysgol 
Gynradd Y Ffin yn Sir Fynwy. 

Bydd y cyfleuster £17m newydd yn 
Nyffryn yn tyfu i gynnwys 900 o ddisgy-
blion gan gynnwys darpariaeth ôl-16 ac 
mae’n sicrhau bod pobl ifanc y ddinas yn 
gallu aros yng Nghasnewydd i fanteisio ar 
addysg Gymraeg. 

Amserlen

Ionawr 2014: cyflwynwyd cynnig i 
Lywodraeth Cymru am ddarpariaeth 
addysg uwchradd Gymraeg newydd yng 
Nghasnewydd 

Mai 2014: Cabinet y Cyngor yn cefnogi 
datblygu opsiwn addysg uwchradd 
Gymraeg yng Nghasnewydd

Chwefror 2015: Llywodraeth Cymru’n 
cymeradwyo’r ysgol uwchradd Gymraeg

Gorffennaf 2015: Cabinet y Cyngor yn 
cytuno i fwrw ymlaen â sefydlu ysgol 
newydd

Chwefror 2016: pwyllgor cynllunio’r 
Cyngor yn cymeradwyo’r cais i godi ysgol 
newydd

Gorffennaf 2016: Gwaith yn dechrau ar 
godi’r ysgol newydd 

1 medi 2016: Ysgol Gyfun Gwent Is Coed 
yn agor mewn lleoliad dros dro 

1 Medi 2018: agor safle newydd Ysgol 
Gyfun Gwent Is Coed

Pobl Uchelgeisiol
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Rhoi'r Cynllun Corfforaethol ar Waith

Mae’r canlyniadau bwriadedig y cytunwyd 
arnynt yn y cynllun hwn yn nodi blaenori-
aethau allweddol ein cyngor. Nod Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 yw helpu i greu Cymru y mae pob 
un ohonom am fyw ynddi, nawr ac yn y 
dyfodol. Er mwyn sicrhau ansawdd bywyd 
da i’r genhedlaeth bresennol a chened-
laethau’r dyfodol, mae angen i ni ystyried 
effaith hirdymor y penderfyniadau a wnawn. 
Mae ein cyngor wedi pennu ei Amcanion 
Llesiant ac maent yn greiddiol i’r cynllun 
hwn gan eu bod yn rhan o weledigaeth ein 
cyngor ar gyfer y dyfodol. 

Ni ddylid ystyried y cynllun hwn ar ei 
ben ei hun. Mae’n rhan o’r map cynllunio 
strategol neu’r ‘llinyn euraidd’ sy’n inte-
greiddio cynlluniau a strategaethau ein 
cyngor, y gellir ei weld yn y diagram. Nid 
yw ein cyngor yn darparu gwasanaethau i 
bobl Casnewydd ar ei ben ei hun ac mae’n 
gweithio mewn partneriaeth ag asiantae-
thau eraill er mwyn parhau i ddatblygu 
dull integredig, cydweithredol o ddarparu 
gwasanaethau. 

Mae’r cynllun corfforaethol hwn yn nodi’r 
weledigaeth a’r cyfeiriad ar gyfer ein 
cyngor ac mae wedi’i leoli islaw’r Cynllun 
Llesiant y cytunir arno ar y cyd â phartner-
iaid. Mae’r cyfeiriad strategol yn llifo i lawr 
o’r cynllun corfforaethol; mae’r camau 
gweithredu er mwyn cyflawni’r welediga-
eth yn llifo i fyny o’r unigolion y mae eu 
gwaith beunyddiol yn cyfrannu at berffor-
miad ac at gyflawni’r weledigaeth. 

Lluniwyd y cynllun hwn ar adeg o her 
ariannol sylweddol yn y sector cyhoeddus. 
Rhaid cynllunio a rheoli’r gweithlu a 
chyllidebau yn ofalus er mwyn sicrhau y 
gallwn gyflawni’r hyn yr ydym yn anelu 
at ei gyflawni. Mae hyn yn berthnasol i 
bob maes gwasanaeth yn ei gynlluniau 
gwasanaeth. Bydd y camau gweithredu 
a gynllunnir gan feysydd gwasanaeth yn 
cyfrannu at gyflawni’r cynllun corfforaethol. 
Caiff cynlluniau gwasanaeth eu llunio ar y 

cyd ag aelodau’r cabinet a phwyllgorau 
craffu er mwyn sicrhau y caiff y broses o 
gyflawni’r camau gweithredu ei goruch-
wylio ac er mwyn sicrhau atebolrwydd. 
Mae’r cynlluniau gwasanaeth ar gael ar 
ein gwefan. Gall pob aelod o staff a phob 
dinesydd yng Nghasnewydd weld yr hyn 
y bwriedir ei gyflawni yn ystod y flwyddyn 
nesaf a sut y caiff y gwaith hwnnw ei reoli 
a’i fonitro. 

Mae’n adeg o newid gwleidyddol a deddf-
wriaethol sylweddol. Mae’n bwysig bod 
gwaith ein cyngor yn parhau i ddarparu 
gwell canlyniadau i ddinasyddion a 
chymunedau, drwy reoli risg a thrwy waith 
cynllunio strategol ystyrlon. Mae ein cyngor 
hefyd yn gweithio i sicrhau cydymffurfiaeth 
â’r ddeddfwriaeth bresennol ac unrhyw 
newidiadau a all ddigwydd. Er mwyn 
gwneud hyn, mae ein cyngor yn gweithio’n 
agos â Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), sef 
prif reoleiddiwr ein cyngor. Mae gan SAC 
raglen waith flynyddol ac mae’r adroddia-
dau a lunnir ganddi yn rhoi sicrwydd bod 
ein cyngor yn gweithio’n galed i gydym-
ffurfio â deddfwriaeth ac yn gweithio’n 
effeithiol i ymdrin ag unrhyw bwyntiau a 
godwyd ganddi. 

Mae’r cynllun yn nodi’n glir ein blaenori-
aethau ac yn dangos ein hymrwymiad i 
wella llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol yn y ddinas. 
Mae gwireddu ein cynlluniau yn dibynnu 
ar ddefnyddio’r egwyddorion datblygu 
cynaliadwy i lywio’r penderfyniadau a 
wneir gennym h.y. ystyried yr hirdymor, 
ystyried sut mae ein hamcanion llesiant 
yn effeithio ar y nodau llesiant i Gymru, 
cymryd camau i atal problemau rhag 
digwydd neu waethygu, cydweithredu ag 
eraill a chynnwys pobl sydd â diddordeb 
mewn cyflawni’r nodau llesiant. 

Cynllun Llesiant
(ar y cyd â sefydliadau eraill)

Cynllun Corfforaethol
- y Weledigaeth

(gan gynnwys Amcan Lles a
20 o bethau erbyn 2022)

Cynllun Gwella

Meysydd Cynlluniau
Gwasanaeth

Cynlluniau a
Strategaethau Tîm

Asesiad Perfformiad Unigol

DEWR

CADARNHAOL

CYFRIFOL

EIN
GWERTHOEDD

MAP Strategaeth
“Y Llinyn Euraidd”

Rhoi’r Cynllun Corfforaethol ar Waith
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Mae’r datganiad hwn yn cefnogi 
Amcanion Lles Cyngor Dinas Casnewydd. 
Mae’n esbonio:

 Pam rydym yn ystyried y bydd ein 
hamcanion lles yn cyfrannu at y nodau 
lles;

 Sut y cafodd ein hamcanion eu gosod 
yn unol â’r egwyddor o ddatblygu 
cynaliadwy; 

 Pa gamau y byddwn yn eu cymryd er 
mwyn cyflawni’r amcanion lles yn unol 
â’r egwyddor datblygu cynaliadwy;

 sut y byddwn yn llywodraethau ein 
hunain er mwyn cyflawni’r amcanion lles;

 sut y byddwn yn sicrhau y caiff 
adnoddau eu dyrannu’n flynyddol 
er mwyn cymryd camau i gyflawni’n 
hamcanion;

 pryd byddwn ni’n disgwyl cyflawni ein 
hamcanion lles.

Cyngorwyr Dinas  
Casnewydd

Cyfraniad i’r Nodau Lles a’n 
hystyriaeth o’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy
Mae ein hamcanion lles yn adlewyrchu 
ein hymrwymiad i fwyafu ein cyfraniad at 
nodau lles. 

 
 
Mae pob un o’n hamcanion lles yn 
cyfrannu at un neu’n fwy o’r nodau lles 

a chafodd ei osod yn unol â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy fel a ganlyn:

Datganiad ac Amcanion  
Cyngor Dinas Casnewydd
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Amcanion Cyngor Dinas Casnewydd

Amcanion Lles 
NCC

Nodau lles Pam rydym wedi ei ddewis Cyfraniad at  
nodau lles

1) Gwella 
sgiliau, 
deilliannau 
addysgol a 
chyfleoedd 
cyflogaeth

Cymru 
lewyrchus 

Cymru sy’n 
fwy cyfartal 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus

Tymor Hir – Mae rhagolygon economaidd 
wedi nodi tueddiadau’r dyfodol megis 
y galwadau cynyddol gan gyflogwyr am 
sgiliau a chontractio galwedigaethau heb 
sgiliau a lled-fedrus. Gallai hyn achosi 
prinder sgiliau lleol a rhanbarthol posibl ar 
gyfer cyflogwyr yn y tymor canolig a’r tymor 
hwy. Er mwyn parhau’n gystadleuol bydd 
ar weithlu Casnewydd angen ymateb i’r 
gofynion o ran sgiliau diwydiant a gwasan-
aethau modern.  

Atal – Mae’r proffil Lles Cymunedol yn 
pwyntiau at bocedi o amddifadedd ac 
amrywiaethau sylweddol o ran cyfleoedd ac 
ansawdd bywyd rhwng ardaloedd gwahanol 
yn y ddinas. Bydd angen i Gasnewydd 
wneud cynnydd cyson wrth fynd i’r afael 
â chyfraddau NEET (ddim mewn addysg 
neu gyflogaeth), diweithdra ieuenctid a 
chyrhaeddiad o ran sgiliau a pherthnasoedd 
os am osgoi cylchoedd tlodi’r cenedlaethau 
yn y dyfodol. Bydd mynd i’r afael â gofynion 
sgiliau yn atal prinderau posibl o ran sgiliau 
yn y dyfodol a allai atal twf economaidd

Integreiddio – Mae’r amcan hwn yn ategu 
ac yn cefnogi ein Hamcanion Lles eraill:

Mae addysg a chyflogaeth yn benderfy-
nyddion allweddol iechyd; bydd gweithlu 
medrus yn cefnogi twf busnes ac yn helpu i 
ddenu mewnfuddsoddiad; bydd cyfleoedd 
da ar gyfer addysg a chyflogaeth yn helpu i 
gynnal cymunedau cydlynol. 

Cydweithio – Bydd cyflawni’r amcan hwn 
yn gofyn am gydweithio gyda phartneriaid 
gan gynnwys ysgolion, addysg bellach ac 
uwch, darparwyr hyfforddiant, cyflogwyr, 
Canolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru. 

Ymglymiad – Bydd ymgysylltiad â busnesau 
a’r sector addysg yn allweddol i sicrhau 
bod y cynnig bod yr addysg a’r hyfforddiant 
mwyaf priodol ar gael. 

Mae’r Adroddiad 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol Y Gymru a 
Garem yn dweud bod 
ar blant angen cael 
y dechreuad gorau 
mewn bywyd o’r 
blynyddoedd cynnar 
a bod lles pawb yn 
dibynnu ar leihau 
anghydraddoldeb 
a gwerth mwy ar 
amrywiaeth. 

Trwy’r safonau uchaf o 
ran datblygu addysg 
a agiliau, gallwn helpu 
plant yng Nghasn-
ewydd i gyrraedd eu 
potensial, cynyddu 
eu cyfleoedd am 
gyflogaeth a ffyniant 
yn ddiweddarach yn 
eu bywydau. 

Trwy bwyslais ar wella 
sgiliau a deilliannau 
addysgol, byddwn 
hefyd yn hyrwyddo 
cyfle cyfartal a 
chyfrannu at Gymru 
fwy cyfartal. 

Yn ogystal, byddwn 
yn uwch-sgilio ac yn 
cryfhau’r gweithlu 
er budd diwydiant 
a’r gymdeithas yng 
Nghasnewydd a 
Chymru gyfan.

 

Amcanion Lles 
NCC

Nodau lles Pam rydym wedi ei ddewis Cyfraniad at  
nodau lles

2) Hyrwyddo twf 
economaidd ac 
adfywio wrth 
amddiffyn yr 
amgylchedd

Cymru 
lewyrchus 

Cymru 
gydnerth 

Cymru sy’n 
gyfrifol ar 
lefel fyd-eang 

Cymru â 
diwylliant 
bywiog 
lle mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu

Y Tymor Hir – Mae’r amcan yn ceisio creu 
ffyniant ac ansawdd bywyd ar gyfer pobl 
Casnewydd nawr ac yn y dyfodol. Mae 
sectorau twf a nodwyd, gan gynnwys ynni 
adnewyddadwy a thechnoleg, yn allweddol 
i ail-gydbwyso gweithgaredd economaidd 
y ddinas yn y tymor hwy a symud i ffwrdd o 
orddibynnu ar y sector cyhoeddus ar hyn o 
bryd. 

Mae’r amcan yn annog buddsoddiad mewn 
amddiffyn seilwaith y ddinas mewn meysydd 
megis ffyrdd, cynnal a chadw rheilffyrdd 
ac amddiffiniadau rhag llifogydd, tra bod 
projectau buddsoddi trawsnewidiol posibl fel 
rhan o’r Fargen Ddinesig a Dinasoedd Mawr Y 
Gorllewin yn edrych ymlaen dros 20 mlynedd. 
Mae tyfu economi twristiaeth y ddinas yn 
cael y budd ychwanegol o amddiffyn asedau 
naturiol a threftadaeth y ddinas ar gyfer y 
tymor hir. 

Ataliad – Bydd Adfywio a thwf economaidd 
yn lleihau risgiau o ddirywiad y ddinas, yn 
enwedig yn nghanol y ddinas, ac yn helpu i 
atal diweithdra cynyddol/ bywyd is.

Cydweithio – Bydd gweithio ar y cyd â Lly-
wodraeth Cymru , busnes, darparwyr addysg 
a hyffofdi a Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
hanfodol ar gyfer cyflawni’r amcan hwn. Bydd 
gweithio gyda phartneriaid y Fargen Ddinesig 
a Dinasoedd Mawr Y Gorllewin yn optimeid-
dio buddion economaidd i Gasnewydd a’r 
rhanbarth. 

Integreiddio – Integreiddio gyda Stratega-
eth Twf Economaidd Casnewydd, y Cynllun 
Datblygu Lleol a’n holl amcanion Lles. 

Ymglymiad – Dangosodd gweithgareddau 
ymgysylltu ddyhead am ragor o fuddsoddi 
yng nghanol y ddinas ac am fwy o gyfleodd 
am swyddi Roedd gofalu am seilwaith gwyrdd 
y ddinas hefyd yn un o’r dyheadau y sonnir 
amdano amlaf ar gyfer y dyfodol. 

Mae’r Adrodd ar Gen-
edlaethau’r Dyfodol 
y Gymru a Garem yn 
dweud: 

 Mae buddsoddi 
mewn tyfu ein 
heconomi leol yn 
hanfodol ar gyfer lles 
cenedlaethau’r dyfodol. 

 Mae byw o fewn cyf-
yngiadau amgylcheddol 
byd-eang, rheoli ein 
hadnoddau’n effeithlon 
a gwerthfawrogi ein 
hamgylchedd yn 
hanfodol.

Mae’r Amcan Lles yn 
mynd i’r afael â’r ddau 
fater hyn. 

Mae ein ffocws arfa-
ethedig ar y sectorau 
ynni adnewyddadwy 
a digidol arloesol sy’n 
adeiladu ar gryfder 
presennol, yn cynnig 
cyfleoedd ar gyfer twf 
ac yn ceisio gwarchod 
yr amgylchedd yn 
cyfrannu ar greu Cymru 
sy’n ffynnu, Cymru wydn 
a Chymru sy’n gyfrifol yn 
fyd-eang. 

Mae’r amcan yn 
cydnabod bod 
amddiffyn eu seilwaith 
gwyrdd a’n hasedau 
treftadaethol/diwylli-
dannol yn hanfodol i’n 
heconomi, yn ogystal â 
chyfrannu i iechyd a lles 
a chefnogi ein cynnig 
mewnfuddsoddi.
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Amcanion Lles 
NCC

Nodau lles Pam rydym wedi ei ddewis Cyfraniad at  
nodau lles

3) Galluogi pobl 
i fod yn iach, 
annibynnol a 
gwydn

Cymru 
iachach 

Cymru wydn 

Cymru sy’n 
fwy cyfartal 

Cymru 
lewyrchus 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Cymru â 
diwylliant 
bywiog 
lle mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu 

Cymru sy’n 
gyfrifol ar 
lefel fyd-eang

Tymor Hir – Mae Disgwyliad Oes a 
Disgwyliad Oes Iach yn cynyddu yng 
Nghasnewydd, fodd bynnag mae anghy-
draddoldebau sylweddol o hyd rhwng 
y rhai sy’n byw mewn ardaloedd gyda 
lefelau uchel o amddifadedd o’i gymharu 
â’r rhai sy’n byw yn yr ardaloedd sydd â 
llai o amddifadedd. Mae’r data disgwyliad 
oes diweddaraf yn dangos bwlch o ran 
anghydraddoldeb 9.9 o flynyddoedd 
ar gyfer dynion a 7.2 o flynyddoedd ar 
gyfer menywod. O ran disgwyliad oes 
iach, mae’r bwlch o ran anghydraddol-
deb yn 18.2 ar gyfer dynion a 20.1 ar 
gyfer menywod. Gyda phoblogaeth sy’n 
heneiddio, mae’n bwysig galluogi pobl i 
fod mor iach â phosibl nawr ac yn y dyfodol 
a darparu cefnogaeth ar hyd y ffordd pan 
fydd yn briodol. Bydd hyn yn lleihau’r ddib-
yniaeth a’r pwysau ar wasanaethau mwy 
acíwt yn symud ymlaen. 

Atal – mae ymagwedd ataliol i iechyd yn 
hollbwysig i alluogi pobl i reoli eu hiechyd 
a’u lles eu hunain ac atal salwch. Mae 
tystiolaeth yn awgrymu bod pobl sy’n 
cadw at ymddygiad o ffordd o fyw iach yn 
llai tebygol o ddatblygu afiechydon sy’n 
bygwth bywyd, megis canser, clefyd cardio-
fasgwlaidd a demensia. 

Integreiddio – mae’r amcan hwn yn 
cefnogi’r Nod Lles Cymru Iachach ond sy’n 
cefnogi’r rhan fwyaf o’r rhai eraill. Mae lles 
corfforol a meddygol da yn galluogi pobl 
i gyfranogi’n llawn ym mhob agwedd o 
fywyd ar draws y nodau lles (economaidd, 
cymdeithasol, diwylliannol ac amgylched-
dol). 

Cydweithio – mae gweithio gyda phart-
neriaid megis Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan, Iechyd Cyhoeddus Cymru 
a’r trydydd sector yn hanfodol i gyflawni’r 
amcan hwn. 

Ymglymiad – mae adborth gan 
weithgareddau ymglymiad yn awgrymu 
mwy o gefnogaeth i grwpiau sy’n agored 
i niwed neu o dan anfantais gan gynnwys 
pobl sydd ag anableddau ar gyfer y 
dyfodol. 

ae pa mor iach, 
annibynnol a gwydn 
mae pobl yn cael 
effaith ehangach ar bob 
agwedd ar eu bywyd. 
Mae a ydynt yn gallu 
gweithio, mynychu 
addysg, cymryd rhan 
mewn gweithgared-
dau cymdeithasol 
a chyfrannu at eu 
cymunedau yn cael 
ei ddylanwadu gan yr 
amcan hwn Dyna pam 
mae’r amcan hwn yn 
hanfodol i’r holl Nodau 
Lles. 

Mae’r Adrodd ar Gen-
edlaethau’r Dyfodol 
y Gymru a Garem yn 
dweud: 

 Mae angen i blant gael 
y dechrau gorau mewn 
bywyd o’r blynyddoedd 
cynnar iawn.

 Mae lles pawb yn 
dibynnu ar leihau anghy-
draddoldeb a mwy o 
werth ar amrywiaeth.

Rydym yn cydnabod 
pwysigrwydd atal o 
oedran cynnar er mwyn 
gwella a chynnal lles ac 
i helpu mynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau.

Amcanion Lles 
NCC

Nodau lles Pam rydym wedi ei ddewis Cyfraniad at  
nodau lles

4) Adeiladu 
cymunedau 
cydlynol a  
chynaliadwy

Cymru sy’n 
fwy cyfartal 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Cymru â 
diwylliant 
bywiog 
lle mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu 

Cymru sy’n 
gyfrifol 
ar lefel 
fyd-eang.

Tymor Hir – Nododd ymgysylltiad 
diweddar fod gofyn am ragor o ffocws 
ar gryfhau gwydnwch cymunedol ac 
adeiladau ar eu hasedau yn yr 20 
mlynedd nesaf. Mae gweithgareddau 
perthnasol yn cynnwys hyrwyddo parciau 
a mannau agored, hyrwyddo’r iaith 
Gymraeg, cynllunio defnydd y tir ar gyfer 
cymunedau cynaliadwy, atal troseddu 
gan yr ieuenctid. 

Atal, mae gweithgareddau perthnasol 
yn cynnwys, dechrau tân yn fwriadol, 
troseddu gan yr ieuenctid, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol (ASB), y rhaglen 
PREVENT, atal digartrefedd.

Mae’r gwaith diweddar i fynd i’r afael 
â materion diogelwch/cydlyniad 
cymunedol yn Pill yn cydnabod yr angen 
am weledigaeth a strategaeth hirdymor, 
sy’n integreiddio â meysydd gwaith 
economi a sgiliau ac iechyd a lles, yn 
seiliedig ar atal ac ymyrryd e.e troseddu 
gan yr ieuenctid. At hyn, bydd angen i’r 
gwaith hwn gynnwys y gymuned wrth 
adnabod a mynd i’r afael â materion sy’n 
peri pryder iddynt. Bydd Llwyddiant yn 
dibynnu ar gydweithio cryf rhwng gwa-
sanaethau cyhoeddus, y trydydd sector 
a’r gymuned. 

Integreiddio/cydweithio, mae 
gweithgareddau perthnasol yn cynnwys 
– strategaeth cynllunio defnydd y tir, 
strategaethau cyfannol i fynd i’r afael ag 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, gwasan-
aethau troseddu ieuenctid integredig, 
rhaglenni cydlyniant cymunedol 
aml-asiantaethol. 

Ymglymiad – mae prosesau a threfni-
adau ymgysylltu yn cael eu datblygu 
Marciodd yr ymgysylltiad ar yr Asesiad 
Lles ymagwedd gydweithiol newydd a 
chynyddodd ymglymiad grwpiau sy'n 
anodd eu cyrraedd. 

Mae gweithgareddau ymgysylltu wedi 
awgrymu bod cynnal a chadw rhwy-
dweithiau cymunedol, teuluoedd a 
gweithgareddau yn bwysig. Daeth lleihad 
o ran trosedd ac ymddygiad gwrthgym-
deithasol allan yn gryf hefyd.

Mae’r Adrodd ar  
Genedlaethau’r Dyfodol 
y Gymru a Garem yn 
dweud:  

 Mae ar genedlae-
thau’r dyfodol angen 
cymunedau sy’n ffynnu 
wedi'u hadeiladu ar 
ymdeimlad cryf o le. 

 Mae lles pawb yn 
dibynnu ar leihau anghy-
draddoldeb a mwy o 
werth ar amrywiaeth. 

 Bydd dathlu llwyddiant, 
gwerthfawrogi ein trefta-
daeth, diwylliant a'n hiaith 
yn cryfhau ein hunaniaeth 
ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol.  

 Mae mwy o ymg-
ysylltiad yn y broses 
ddemocrataidd, llais 
cryfach gan ddinasyddion 
a chyfranogi’n weithgar 
mewn gwneud pend-
erfyniadau yn hanfodol ar 
gyfer lles cenedlaethau’r 
dyfydol. 

 Nododd y Proffil 
Lles Cymunedol 
(CWP) leihad bach yng 
nghyfran y siaradwyr 
Cymraeg ym mhoblo-
gaeth Casnewydd, ac 
mae Strategaeth Iaith 
Gymraeg ar waith i 
hyrwyddo defnydd y 
Gymraeg a chefnogi 
addysg cyfrwng Cymraeg. 
Hefyd nododd y CWP 
bryderon cyhoeddus 
ynglŷn â throseddau ac 
ymddygiad gwrthgymde-
ithasol a rhywfaint o dys-
tiolaeth o dyndra hiliol/
ethnig. Hefyd, nododd 
gwaith ymgysylltu CWP y 
pwysigrwydd a roddodd y 
cyhoedd ar asedau diwyl-
liannol, e.e. llyfrgelloedd, 
theatr, mannau agored yn 
nhermau cydlyniad a lles 
cymunedol.
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Y Camau y Byddwn yn eu Cymryd er 
mwyn Cyflawni ein Hamcanion Lles

Amcan Lles 1 –  
Gwella sgiliau, a chyfleoedd am addysg a chyflogaeth 

 Y CAMAU:

1 Gwella lefelau cyrhaeddiad ysgol a sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant.

2 Cefnogi pobl ifanc i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.

3
Lleihau anghydraddoldebau mewn addysg trwy wella deilliannau addysgol ar gyfer plant sydd 
o dan anfantais oherwydd tlodi.

4
Gwella lefelau sgiliau sylfaenol a chynyddu capasiti personol i helpu mwy o bobl i fynd i mewn i 
gyflogaeth, hyfforddiant neu addysg. 

5
Llunio a gweithredu strategaeth ar gyfer cyflawni Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned a chyfleoedd 
Dysgu Gydol Oes. 

6
Datblygu sgiliau digidol trwy gefnogaeth ar gyfer rhaglennu TG ysgolion a chymunedol gan 
gynnwys Siarter Cynhwysiant Digidol.

7 Gwella presenoldeb yn yr ysgol, lleihau gwaharddiadau a gwella diogelu a lles.

Amcan Lles 2 – Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth 
amddiffyn yr amgylchedd

 Y CAMAU:

1 Arbenigol mewn twf busnes gwerth uchel.

2 Tyfu’r economi fel rhan o’r rhanbarth ehangach – cydweithio er mwyn cwblhau. 

3 Hyrwyddo ac arloesi ar gyfer entrepreneuriaeth, cefnogi datblygu brodorol.

4 Creu amgylchedd economaidd er mwyn cefnogi twf y boblogaeth.

4
Cyflawni strategaeth ddigidol gyda chysylltedd wedi’i wella yn y ddinas, gyda mynediad i ddi-
nasyddion, partneriaid a busnesau. 

5
Cydnabod a hyrwyddo pwysigrwydd cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus cyflym, dibynadwy ac 
aml er mwyn cysylltedd y ddinas.

6 Cynnal a chadw ein ffocws ar adfywio canol y ddinas fel ei bod yn un o ddinasoedd gorau'r DU. 

7 Gwneud y gorau o gyfleoedd amgylcheddol. 

8
Gweithio gyda chymunedau ac ysgolion ar ystod o faterion sy’n gysylltiedig â’r cefn gwlad, bio-
amrywiaeth ac ailgylchu.

9 Cynyddu ailgylchu aelwydydd a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi.

10 Amddiffyn a hyrwyddo asedau a adeiladwyd yn lleol a rhai naturiol a threftadaeth ddiwylliannol.

11
Cefnogi cydymffurfiaeth o fewn busnesau parchus ac ymchwilio twyllwyr masnach er mwyn 
cynnal amgylchedd masnachu teg a diogel.

12
Support compliance within reputable businesses and investigate rogue traders to maintain a 
fair and safe trading environment.

 
 
Amcan Lles 3 –  
Galluogi pobl i fod yn iach, annibynnol a gwydn 
 
 Y CAMAU:

1 Cefnogi pobl i barhau i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi a'u cymunedau.

2
Gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw a chefnogi atal, ymyrryd yn gynnar a 
hunan-reoli salwch.

3 Cefnogi plant i aros yn ddiogel gyda'u teuluoedd.

4 Cefnogi pob ysgol i weithio tuag at y Wobr Ansawdd Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Iach.

5 Gweithio tuag at Casnewydd yn dod yn Ddinas Deall Demensia gydnabyddedig. 

6 Gwella cyfleoedd ar gyfer Teithio Llesol.

7 Rheoleiddio anheddau preswyl er mwyn sicrhau darparu cartrefi diogel.

8 Gweithio tuag at ansawdd awyr gwell.

9 Rheoleiddio busnesau a chefnogi defnyddwyr/preswylwyr i ddiogelu a gwella iechyd. 

Amcan Lles 4 –  
Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy

 Y CAMAU:

1
Cyflwyno rhaglen cydlynu cymunedol sy’n creu cyfleoedd i gymunedau ryngweithio gyda’i 
gilydd.

2 Atal troseddu ac aildroseddu gan bobl ifanc.

3 Datblygu cymunedau cynaliadwy trwy ddarparu tai o safon, sy'n hygyrch ac yn fforddiadwy.

4
Atal a mynd i’r afael â digwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol, sy’n cael effaith ar y 
preswylwyr a’r gymuned busnes gan gynnwys ymddygiad gwael, niwsans o ran sŵn, tipio 
anghyfreithlon, gwerthu alcohol yn anghyfreithlon i blant a throseddau carreg y drws.

5
Gweithio gyda phartneriaid allweddol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
throseddau, a gwella cydlyniad cymunedol a lles ym Mhillgwenlli, a defnyddio’r model hwn sy’n 
canolbwyntio ar ardal i arwain rhaglenni posibl y dyfodol mewn ardaloedd eraill yn Nghasnewydd.

6 Gweithio tuag at nifer y siaradwyr Cymraeg a hyrwyddo'r iaith Gymraeg ym mhob rhan o fywyd.

7 Darparu gwasanaeth llyfrgell cynaliadwy a chynnig diwylliannol amrywiol. 

8
Gweithio gyda phartneriaid allweddol i hyrwyddo parciau, mannau agored a llwybr arfordirol y 
ddinas.

9 Datblygu cyfleoedd am ymglymiad, cyfranogiad ac ymgysylltiad cymunedol. 
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Sut byddwn yn cynnwys pobl 
sydd â diddordeb mewn 
cyflawni'r nodau lles a sut 
y bydd y bobl hynny yn 
adlewyrchu amrywiaeth  
yr ardal.
Mewn ymateb i’r amlygrwydd y mae 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn 
ei roi ar ymglymiad ac ymgysylltiad, mae’r 
tîm Polisi, Partneriaeth ac Ymglymiad 
wedi sefydlu grŵp ymgysylltu aml-asian-
taeth er mwyn rhannu adnoddau, cydlynu 
gweithgareddau a gwella mynediad 
at grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd. 
Cydlynodd y grŵp hwn ymgysylltiad 
cyhoeddus ar y Proffil Lles Cymdeithasol a 
bydd yn parhau i gynllunio rhagor o waith 
ymgysylltu. Trwy weithio gyda phartne-
riaid, yn benodol yn y trydydd sector, 
mae’r Cyngor a’r BGC wedi llwyddo i 
ddefnyddio cyrraedd, arbenigedd a chy-
sylltiadau’r gymuned â grwpiau gwahanol. 

Cynlluniwyd rhaglen ymgysylltu y Proffil 
Lles Cymunedol er mwyn cynnwys 
cyfleoedd i gynnwys amrywiaeth o’r 
boblogaeth, a oedd yn cynnwys ystodau 
oedran, pobl ifanc a theuluoedd, grwpiau 
pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, pobl 
anabl, pobl hŷn, cymunedau LHDT a phobl 
sydd ag anawsterau o ran yr iaith Saesneg.

 Cyfranodd hyn i at gyfradd ymateb sy’n 
ymylu ar 1,800. Caiff yr ymagwedd hon 
ei datblygu ymhellach yn y dyfodol. Yn 
ogystal â hyn, mae meysydd gwaith sy’n 
dod i’r amlwg yn cyflwyno cyfleoedd 
ar gyfer ymgysylltiad gwell e.e. trwy 
fforymau ieuenctid a chyda grwpiau 
preswylwyr lleol (gwaith Ffocws Ardal 
Pill) a modelau trosglwyddo asedau 
cymunedol (Maindee Unlimited).

Llywodraethu

Mae’r Cyngor yn cyhoeddi ei Amcanion 
Lles erbyn 31 Mawrth 2017. Fodd bynnag, 
ar ôl yr etholiadau llywodraeth leol ym 
mis Mai 2017, bydd gan y weinyddiaeth 
newydd gyfle i'w hadolygu, eu diwygio 
os bydd angen a'u mabwysiadu fel rhan o 
ddatblygiad y Cynllun Corfforaethol. 

Caiff yr Amcanion Lles eu cyflwyno ochr 
yn ochr â’r holl waith cyngor sy’n gyn-
wysiedig yn y Cynlluniau Gwasanaeth ar 
gyfer 17/18. Cafodd templed y cynllun 
gwasanaeth ei ddiwygio er mwyn rhoi 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 wrth ganol cynllunio’r ardal 
gwasanaeth. Caiff Cynlluniau Gwasanaeth 
eu datblygu am gyfnod o flwyddyn ar 
ddechrau pob blwyddyn ariannol. Maent 
yn amodol ar y trefniadau llywodrae-
thu arferol, ystyriaeth gan Craffu a’u 
cymeradwyo gan yr Aelod Cabinet. 

Caiff cynnydd yn erbyn Amcanion 
Lles ei fonitro yn y ffyrdd canlynol: 
adroddiadau i'r Cabinet, monitro dwys 
ar gyfer pob Amcan Lles, monitro canol 
blwyddyn a diwedd y flwyddyn ar gyfer 
Cynlluniau Gwasanaeth trwy adroddiadau 
diweddaru gan Craffu a’r Aelod Cabinet 
ar y Cynllun Gwella ac adroddiadau 
monitro perfformiad i'r Tîm Rheoli 
Corfforaethol. 

Bydd y Cyngor yn cyhoeddi Adroddiad 
Blynyddol Lles ac Asesiad o Berfformiad. 

Mae gwaith yn mynd yn ei flaen i 
archwilio ein hymagweddau presennol 
a gwneud newidiadau i sicrhau, yn ein 
ffyrdd o weithio, rydym yn cydymffurfio â 
gofynion ac yn cofleidio ysbryd y Ddeddf. 
Mae cefnogaeth am hyn yn cynnwys 
newidiadau i brosesau allweddo a dog-
fennaeth ac ymgysylltiad â sefydliadau 
partner.

Dyrannu Adnoddau 

Mae’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig 
yn gyrru cynllunio ariannol a pharatoi 
blynyddol y Cyngor at y gyllideb. Amcan 
allweddol y cynllun yw sicrhau y caiff 
blaenoriaethau a chynlluniau'r cyngor eu 
hariannu. Caiff ei ddiweddaru’n flynyddol 
ac mae'n galluogi’r cyngor i adolygu’r 
heriau ariannol dros y tymor canolig.

Caiff dyrannu adnoddau ei reoli trwy'r 
broses cynllunio gwasanaethau blynyddol 
sy'n ystyried adnoddau ac o 2017-18 
bydd yn cysylltu'n glir â'r Amcanion Lles. 
Caiff hyn ei gefnogi hefyd gan y Cynllun 
Gwella, a chaiff ei alinio ymhellach yn 
ystod 2017-18 gyda'r Amcanion Lles yn 
union â'r arweiniad cenedlaethol.

Amserlenni

Bydd y Cyngor yn cyflanwi ei amcanion 
o fewn y tymor canolig ac yn gwneud 
cynnydd dangosadwy drwy gydol oes y 
Cynllun Corfforaethol 2017-2022. Caiff yr 
amcanion eu hadolygu yn dilyn etholiadau 
llywodraeth leol 2017 drwy ddatblygiad y 
Cynllun Corfforaethol newydd. 

Mae’r Amcanion Lles fel y'u gosodir yn y 
datganiad hwn hefyd yn cysylltu â gwaith 
presennol gydag amserlenni fel y rhestrir yn 
y Cynllunio Gwella a chyflenwi gwasanaeth. 
Hefyd bydd angen i achosion busnes dros 
newid ystyried gofynion y Ddeddf.
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Monitro'r Cynllun Corfforaethol

Gan fod y cynllun corfforaethol hwn yn cwmpasu cyfnod o fwy na blwyddyn, bydd 
angen ei adolygu’n rheolaidd er mwyn addasu i newidiadau parhaus yn ystod oes y 
cynllun ac er mwyn sicrhau ei fod yn parhau’n berthnasol i flaenoriaethau cenedlae-
thol cyfnewidiol. 

Caiff datganiad blynyddol o’r cynnydd a wneir yn erbyn yr amcanion a bennwyd ei 
gyflwyno i aelodau ac uwch swyddogion a’i gyhoeddi er mwyn gallu ei rannu â phob 
cyflogai ac aelodau o’r cyhoedd. Bydd y datganiad yn cyflwyno trosolwg agored a 
thryloyw o’r ffordd y mae ein cyngor yn gweithio tuag at ei weledigaeth a’i amcanion 
a hefyd sut y pennir ffocws ar gyfer gwaith yn y dyfodol er mwyn sicrhau gwellian-
nau parhaus. Bydd hefyd yn dangos sut mae ein cyngor yn sicrhau ei fod yn cyfrannu 
cymaint â phosibl at y Nodau Llesiant i Gymru drwy gymhwyso’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy. 

Bydd camau gweithredu a nodir mewn cynlluniau gwasanaeth ac yn y cynllun gwella 
yn cyfrannu at gyflawni’r amcanion, a chaiff y rhain hefyd eu cyflwyno i aelodau i’w 
herio a’u harfarnu. Caiff cynlluniau gwasanaeth eu hadolygu hanner ffordd drwy’r 
flwyddyn ac ar ddiwedd y flwyddyn er mwyn asesu’r cynnydd a wnaed yn erbyn y 
camau gweithredu a gynlluniwyd ac er mwyn ystyried pa gamau gweithredu y dylid 
eu cynllunio ar gyfer y dyfodol. 

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn rheoleiddio gweithgareddau ein cyngor a bydd yn 
rhoi sicrwydd ar allu ein cyngor a’i gynnydd wrth gyflawni ei weledigaeth. 

Rydym yn gwerthfawrogi eich barn a’ch safbwyntiau ar gynnwys ein Cynllun Corf-
foraethol a’r blaenoriaethau rydym yn eu pennu. Croesewir eich mewnbwn a bydd 
yn ein galluogi i barhau i ganolbwyntio ar y pethau sy’n bwysig i’n dinasyddion a’n 
cymunedau.

Cysylltwch â ni: info@newport.gov.uk

Monitro’r Cynllun Corfforaethol


