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RHAGAIR 

Mae'r ddau ohonom yn falch o adrodd ar y cynnydd cryf a wnaed gan un o bartneriaid Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un yn ystod 2019/20 o ran cyflawni amrywiaeth o brojectau sy'n 

dangos cydweithio effeithiol, yn aml gyda'n cymunedau, tuag at fanteision llesiant hirdymor.  Mae'r 

astudiaethau achos yn dangos bod y dull a fabwysiadwyd gennym yn cyd-fynd ag uchelgeisiau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol ac yn adlewyrchu ein dealltwriaeth o natur integredig llesiant yn ein Dinas.  Er na 

ellir crynhoi astudiaethau achos niferus yr adroddiad hwn yn y rhagair hwn, roeddem am dynnu sylw at 

rywfaint o'r gwaith rhagorol a wnaed i gyflawni ein hamcanion llesiant. 

Mae'r gwaith o adfywio canol ein dinas yn parhau i ddatblygu o ran ailddatblygu adeiladau nodedig a 

threftadaeth gan gynnwys gwesty'r Chartist Tower, adnewyddu Arcêd y Farchnad ac ailddatblygu'r 

Farchnad Dan Do.  Mae unedau tai fforddiadwy newydd, seilwaith gwyrdd a phrojectau mannau agored 

cyhoeddus yn dod ag adeiladau ac ardaloedd adfeiliedig yn ôl i ddefnydd cynhyrchiol fel rhan o gynnig 

cynaliadwy, bywiog a deniadol yng nghanol y ddinas. 

Bydd arwyddo adduned cyflogwr Addewid Casnewydd yn helpu i sicrhau y gall pobl ifanc a phobl ddi-waith 

ddatblygu eu sgiliau a'u talentau, cael gwaith a chyrraedd eu llawn botensial.  Bydd hyn nid yn unig o fudd i'r 

cyfranogwyr eu hunain ond hefyd i'r busnesau sy'n dibynnu ar argaeledd gweithlu medrus ac sy'n 

fuddsoddiad hirdymor yn nyfodol y ddinas.  Yn yr un modd, mae'r gwaith parhaus ar y Fframwaith 

Ymgysylltu a Buddsoddi Ieuenctid yn sicrhau nad yw lefelau’r bobl ifanc 'nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 

na hyfforddiant' yn cynyddu gan osgoi effeithiau hirdymor ar eu cyfleoedd bywyd a'u llesiant. 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un yn cydnabod bod angen amgylcheddau iach ar 

bobl iach.  Mae'r Rhwydwaith Gwyrdd a Diogel wedi rhoi gwelliannau ar waith i fannau gwyrdd a natur a 

fydd yn gwella llesiant, bioamrywiaeth a gwydnwch i newid yn yr hinsawdd.  Cyflawnwyd dwy wobr y Faner 

Werdd Gymunedol gan Ardd Gymunedol Lysaghts a Gardd Gymunedol Eglwys y Santes Fair Maindee 

Unlimited a chynyddodd diddordeb a chefnogaeth gan bartneriaid newydd yn sylweddol yn ystod y 

flwyddyn.  Mae llwybrau teithio llesol yn y ddinas yn parhau i ehangu a chynyddodd teithiau teithio llesol yn 

sylweddol yn ystod cyfnod cloi Covid19.  Bydd Casnewydd yn Un yn awr yn gweithio ochr yn ochr â 

Chomisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru i sefydlu rhwydwaith integredig o opsiynau trafnidiaeth amgen 

i leihau'r pwysau ar draffordd yr M4. 

Un o brif ffocws ein gwaith fu sicrhau bod gan Gasnewydd amgylcheddau iach, diogel a gwydn.  Cymerwyd 

rhan mewn rhaglen y swyddfa gartref i fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol sy'n difetha 

cymunedau a dinistrio bywydau, a nodweddir gan gyflenwad cyffuriau ar lefel y stryd, manteisio ar blant ac 

oedolion agored i niwed, a dwyn cerbydau.  Mabwysiadodd rhan o'r rhaglen hon ddull arloesol a oedd yn 

ceisio lleihau peryglon troseddau difrifol a chyfundrefnol drwy gryfhau cydnerthedd cymunedol a datblygu 

cyfalaf cymdeithasol.  Roedd hyn yn cynnwys partneriaid yn gweithio i ymgysylltu â chymunedau yn Ringland 

ac Alway a'u grymuso drwy ymgysylltu â'r cyhoedd, rhaglen cyllidebu cyfranogol (PB) a chynllun 

hyfforddiant cymunedol.  Mae llwyddiant cyllidebu cyfranogol yn golygu y bydd partneriaid Casnewydd yn 

Un yn arwain projectau cyllidebu cyfranogol ar raddfa fwy i fynd i'r afael ag effeithiau Covid19 ac i ddyrannu 

arian mawr y Loteri Fawr yn Pilgwenlli. 

Ers pandemig Covid-19 ni ellir gorbwysleisio bod hwn yn gyfnod heriol iawn i'n cymunedau, ein busnesau 

a'n gwasanaethau cyhoeddus.  Mae cymhwyso egwyddorion datblygu cynaliadwy i'r ffordd y mae 

gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio bellach yn edrych yn bwysicach nag erioed.  Bydd angen i Gasnewydd 

yn Un ddangos arweiniad o ran atal a lleihau niwed i unigolion, cartrefi a chymunedau.  Mae ein sefydliadau 

partner yn gwrando ar leisiau lleol a bydd angen inni weithredu yn awr i liniaru effeithiau hirdymor ar les a 

allai ddioddef fel arall am genhedlaeth. 
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Er bod argyfwng iechyd Covid-19 yn dangos sut y gall pandemig effeithio ar  bob agwedd ar lesiant, efallai y 

bydd cyfleoedd posibl hefyd i wneud newidiadau er gwell e.e. gwell defnydd o dechnoleg, cynnal 

gweithgareddau gwirfoddoli, mynd i'r afael â digartrefedd, cynyddu teithiau teithio llesol.  Mae Casnewydd 

yn Un wedi dechrau 'sganio'r gorwel' a bydd angen iddi ddangos hyblygrwydd, arloesedd, ymatebolrwydd a 

ffocws parhaus ar gefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed wrth i ni wynebu adferiad ansicr yn y dyfodol, 

mynd i'r afael â'r effeithiau economaidd a ragwelir, heb anghofio amodau ôl-Brexit a'r argyfwng hinsawdd. 

Credwn fod cryfderau cyfunol partneriaid Casnewydd yn Un, ein Cynllun Llesiant a'r camau a gymerwyd i 

wella gwaith partneriaeth strategol, fel yr amlinellir yn yr adroddiad hwn, wedi ein paratoi'n well i ddelio ag 

argyfwng Covid-19 ac rydym wedi ymrwymo'n llwyr i arwain yr adferiad lleol gan ganolbwyntio'n gadarn ar 

lesiant ein Dinas a'n cymunedau yn awr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Y Cynghorydd Jane Mudd 

Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un ac Arweinydd 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Ceri Davies 

Dirprwy Gadeirydd, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un a 

Chyfarwyddwr Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru 
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PENNOD 1: CEFNDIR 

Cyflwyniad 

Dyma ail Adroddiad Blynyddol Cynllun Lles Lleol Casnewydd 2018-23, sy’n trafod gwaith y bartneriaeth 

rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020.  Mae’n dilyn yr adroddiad blynyddol cyntaf, a gyhoeddwyd ar 3 

Gorffennaf 2019. 

Caiff yr Adroddiad Blynyddol ei greu ar ôl gweithredu’r Cynllun Lles yn ei flwyddyn gyntaf ac ar gyfer pob 

blwyddyn wedyn drwy gydol oes y cynllun.  Mae’r trosolwg hwn yn cynnig cyfle i’r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus adolygu cynnydd yn erbyn pob un o’n pedwar amcan lles gan nodi meysydd arfer da trwy 

ddefnyddio’r fframwaith canlynol: 

 Disgrifiad o'r astudiaeth achos / enghraifft 

 Pa un/pa rai o'r ymyriadau a’r nodau llesiant y mae hyn yn berthnasol iddo/iddynt? 

 Sut cafodd y 5 Ffordd o Weithio eu defnyddio?  

 Pa fesurau perfformiad a ddefnyddiwyd i ddangos cynnydd? 

 Cynlluniau ar gyfer y dyfodol 

Er mwyn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, disgwyliwyd i’r adroddiad gael ei gyhoeddi 

ar 3ydd Gorffennaf 2020.  Gydag effaith Covid-19 a orfododd aelodau’r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus i 

ganolbwyntio ar yr ymateb i'r pandemig, cytunodd y bwrdd i ohirio cyhoeddi tan fis Hydref 2020. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella lles cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Ei nod yw sicrhau bod y cyrff cyhoeddus a restrir yn y 

Ddeddf yn fwy ystyriol o’r hirdymor, yn gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a gyda’i gilydd, wrth 

geisio atal problemau a mabwysiadu ymagwedd fwy cyfunol. 

Mae’r Ddeddf yn nodi “egwyddor datblygu cynaliadwy” sy’n ymwneud â sut mae cyrff cyhoeddus a restrir 

yn y Ddeddf yn mynd ati i gyflawni eu dyletswydd lles dan y Ddeddf.  Mae’r egwyddor yn cynnwys pum 

modd o weithio y mae angen i gyrff cyhoeddus dalu sylw iddynt wrth weithredu datblygu cynaliadwy. 

Hirdymor Atal Integreiddio Cydweithio Cynnwys Pobl 

     
 

Mae’r Ddeddf yn nodi saith nod lles sy’n cynnig gyda’i gilydd 

weledigaeth a rennir i’r cyrff cyhoeddus a restrir yn y 

Ddeddf i weithio tuag ati.  Mae’n rhaid i’r nodau hyn gael eu 

hystyried fel set integredig o saith er mwyn sicrhau y caiff y 

cysylltiadau perthnasol eu gwneud yng nghyd-destun gwella 

lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 

Cymru. 

Yn ogystal â’r ddyletswydd lles a roddir ar y cyrff cyhoeddus 

a restrir ar wahân, mae’r Ddeddf hefyd yn gosod dyletswydd 

lles ar gyrff cyhoeddus penodol i weithio ar y cyd drwy 

fyrddau gwasanaethau cyhoeddus gan gyfrannu at y gwaith o 

gyflawni’r nodau lles. 
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Beth yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un? 

Mae’r Ddeddf yn sefydlu bwrdd statudol o’r enw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob ardal 

awdurdod lleol.  Yng Nghasnewydd, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un yn dod ag 

arweinyddiaeth y gwasanaethau cyhoeddus a’r rheiny sy’n gwneud y penderfyniadau at ei gilydd.  Mae’r 

aelodaeth yn cynnwys pedwar partner statudol ac ystod eang o bartneriaid gwadd, sydd fel a ganlyn: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ar y cyd, mae aelodau y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gyfrifol am ddatblygu Cynllun Lles 

Casnewydd 2018-23; gyda chefnogaeth partneriaeth ehangach ar draws y ddinas. 

Beth yw’r Cynllun Lles Lleol? 

Cafodd y cynllun lles lleol pum mlynedd ei gyhoeddi ar 3 Mai 2018 ac mae’n nodi blaenoriaethau a chamau 

gweithredu’r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus hyd at 2023 o ran gwella lles economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a diwylliannol Casnewydd.  Mae’r cynllun yn nodi amcanion, blaenoriaethau a chamau lles 

lleol y mae’r bwrdd yn cynnig eu cymryd er mwyn bodloni’r amcanion a dyma’r prif gynllun gwaith a 

chanolbwynt y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus.  

Cyngor Dinas Casnewydd Cyfoeth Naturiol Cymru 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Coleg Gwent 

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent 

Heddlu Gwent 

Partneriaeth Trydydd Sector Casnewydd 

Casnewydd Byw yn cynrychioli'r sector diwylliant 

Cyngor Ieuenctid Casnewydd 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent 

Llywodraeth Cymru Cartrefi Dinas Caerdydd yn cynrychioli’r landlordiaid cymdeithasol cofrestredig 

Gwasanaethau Prawf 

Iechyd Cyhoeddus Cymru Prifysgol De Cymru 
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PENNOD 2: Y CYNLLUN: 

Cynllun Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Casnewydd yn Un 

Wrth ddatblygu’r cynllun, fe wnaethom ddefnyddio’r Proffiliau Llesiant Cymunedol a grëwyd yn ystod 

asesiad o lesiant lleol.  Diolch i’r proffiliau hyn bu’n bosibl i aelodau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

weithio gyda phartneriaid eraill a gweithwyr proffesiynol i gytuno ar dair prif flaenoriaeth ar ddeg i greu 

sylfaen y cynllun.  Y blaenoriaethau oedd fel a ganlyn: 

Llesiant Economaidd 

1. Gwella canfyddiadau o Gasnewydd fel lle i fyw, gweithio, buddsoddi ynddo ac ymweld â hi 

2. Cynyddu lefel y sgiliau ar gyfer llesiant economaidd a chymdeithasol 

3. Cefnogi adfywio a thwf economaidd 

Lles Cymdeithasol 

4. Darparu’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc 

5. Bywydau hir ac iach i bawb 

6. Sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau 

7. Mae pobl yn gallu manteisio ar gartrefi sefydlog mewn cymuned gynaliadwy a chefnogol 

Lles Diwylliannol 

8. Mae pobl yn teimlo’n rhan o’u cymuned ac yn teimlo eu bod yn perthyn 

9. Mae cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn bwysig i lesiant pobl 

10. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau celf, treftadaeth a hanes yn bwysig i lesiant pobl 

Lles Amgylcheddol  

11. Mae gan Gasnewydd amgylchedd glân a diogel i bobl ei ddefnyddio a’i fwynhau 

12. Gwella ansawdd aer ar draws y ddinas 

13. Mae cymunedau yn gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd 

Ein Hamcanion Lles 

Roedd angen i’r cynllun llesiant osod amcanion llesiant lleol yn ogystal â’r camau a gynigiom i gyrraedd yr 

amcanion.  Yn unol â’r pum modd o weithio, datblygwyd pedwar amcan llesiant sy’n cyflawni yn erbyn 

nodau llesiant lluosog ac sy’n cwmpasu y tair blaenoriaeth ar ddeg a nodwyd. 

Yr amcanion llesiant a gytunwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus oedd: 

1. Mae pobl yn teimlo’n gadarnhaol am fyw, gweithio, buddsoddi yng Nghasnewydd ac ymweld â hi. 

2. Mae gan bobl sgiliau a chyfleoedd i ddod o hyd i waith addas a chyfrannu at dwf economaidd cynaliadwy  

3. Mae pobl a chymunedau yn gyfeillgar, hyderus ac wedi eu grymuso i wella eu llesiant 

4. Mae gan Gasnewydd amgylcheddau iach, diogel a gwydn 

Wrth edrych ar y blaenoriaethau, yn hytrach na’u rhesymoli, nodom bum ymyriad trawsgysylltiol a fyddai’n 

cwmpasu’r blaenoriaethau hyn ac yn sicrhau’r cyfraniad gorau posibl tuag at y Nodau a’r Amcanion Lles.  Yr 

ymyriadau a ddewiswyd oedd:  

 “Cynnig” Casnewydd 

 Cymunedau Cryf a Gwydn 

 Sgiliau Cywir 

 Mannau Gwyrdd a Diogel 

 Teithio Cynaliadwy 
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Ceir manylion ar y cynnydd yn erbyn pob ymyriad yn y bennod nesaf. 

Strwythur Cynllun Llesiant Lleol Casnewydd Yn Un 

Mae’r strwythur hwn yn dangos sut mae’r nodau, amcanion, blaenoriaethau ac ymyriadau yn gysylltiedig. 

 

Nodau Lles 

Cymru 

lewyrchus 

Cymru 

gydnerth 

Cymru 

iachach 

Cymru fwy 

cyfartal  

Cymru o 

gymunedau 

cydlynus 

Cymru â 

diwylliant 

bywiog lle 

mae’r 

Gymraeg yn 

ffynnu 

Cymru sy’n 

gyfrifol ar 

lefel byd-

eang 

 

Amcanion Lles 

Mae pobl yn 

teimlo’n 

gadarnhaol am 

fyw, gweithio, 

buddsoddi yng 

Nghasnewydd ac 

ymweld â hi. 

 

Mae gan bobl 

sgiliau a chyfleoedd 

i ddod o hyd i 

waith addas a 

chyfrannu at dwf 

economaidd 

cynaliadwy  

 

Mae pobl a 

chymunedau yn 

gyfeillgar, hyderus 

ac wedi eu 

grymuso i wella eu 

llesiant 

 

Mae gan 

Gasnewydd 

amgylcheddau 

iach, diogel a 

gwydn 

 

Blaenoriaethau 

Economaidd Cymdeithasol Diwylliannol Amgylcheddol 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Ymyriadau Integredig 

“Cynnig” 

Casnewydd 

Cymunedau Cryf a 

Gwydn 
Sgiliau Cywir 

Mannau Gwyrdd a 

Diogel 
Teithio Cynaliadwy 
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PENNOD 3: CYNNYDD AR AMCAN 

Mae pobl yn teimlo’n gadarnhaol am fyw, gweithio, buddsoddi yng 

Nghasnewydd ac ymweld â hi 

Er mwyn dangos y cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcan lles hwn yn ystod 2019-20 nodwyd nifer o 

astudiaethau achos.  Mae pob astudiaeth achos / enghraifft yn cynnwys y manylion canlynol: disgrifiad byr; 

pa Ymyriad(au) a Nodau Lles y mae'n ymwneud â nhw; sut y defnyddiwyd y Pum Ffordd o Weithio; unrhyw 

fesurau perfformiad; a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

Hyrwyddo Cynnig Casnewydd 
 

      
 

Fel partneriaid BGC rydym wedi bod yn cyfrannu at ddatblygu Cynnig Casnewydd.  Ar yr un pryd, rydym 

wedi bod yn ymwybodol o'r angen i hyrwyddo manteision Casnewydd fel lleoliad ar gyfer buddsoddi mewn 

busnes a thwristiaeth, er mwyn cefnogi swyddi a'r economi.  Rydym hefyd wedi ceisio adborth rheolaidd 

gan bobl leol ar eu canfyddiadau o'r ddinas ac yn sylweddoli bod mwy i'w wneud hefyd i gynyddu balchder y 

ddinas. 

Rydym wedi creu gwefan newydd i'r ddinas sy'n 

arddangos cryfderau, asedau a dymunoldeb 

Casnewydd fel cyrchfan i fusnesau ac ymwelwyr gyda'r 

nod o: 

1. Ddenu unigolion i Gasnewydd a chynyddu masnach i 

fusnesau twristiaeth lleol gan gynnwys darparwyr 

llety, bwytai, manwerthu ac atyniadau; a 

2. Gwerthu Casnewydd fel lleoliad ardderchog i 

fusnesau a thrwy hynny ddenu buddsoddiad a swyddi 

newydd i'r ardal. 

Yn ogystal, mae'r wefan yn hyrwyddo cyfleoedd ar 

gyfer beicio, cerdded, chwaraeon a hamdden yn y 

ddinas.  Rydym hefyd wedi creu llyfryn buddsoddi 

newydd i'r ddinas i ategu'r wefan. 

"Cynnig" 
Casnewydd

Y Sgiliau 
Cywir

Mannau 
Gwyrdd a 

Diogel

Teithio 
Cynaliadwy

Ymyriad  Nodau Lles 
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Mae llawer o'r pethau sy'n gwneud Casnewydd yn ddeniadol i ymwelwyr hefyd yn bethau sy'n gwneud 

Casnewydd yn lle gwych i fyw ynddo ac sy’n cefnogi lles personol.  Felly, gofynnon ni i banel o aelodau lleol 

o'r cyhoedd o wahanol oedrannau a diddordebau rannu eu barn ar y wefan newydd ac a oeddent yn credu 

ein bod wedi anghofio cynnwys unrhyw beth y maent yn ei ystyried yn rhywbeth pwysig yn ansawdd bywyd 

Casnewydd.  O ganlyniad, gwnaethom newidiadau i'r wefan er mwyn adlewyrchu amrywiaeth a 

threftadaeth ddiwylliannol y ddinas yn well. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae gwefan cyrchfan Casnewydd yn rhan o waith y BGC i 

gefnogi twf hirdymor economi'r ddinas a denu 

buddsoddiad newydd.  Ei bwriad hefyd yw cyfrannu at 

ganfyddiadau newydd o Gasnewydd a mwy o falchder yn y 

ddinas ymhlith pobl leol.  Mae'r wefan newydd yn llwyfan i’r 

ddinas ac mae'n gyfrwng i hyrwyddo Cynnig Casnewydd 

sy'n datblygu, y mae llawer o'r ymyriadau Lles wedi’u 

Hintegreiddio ynddo – Sgiliau Cywir,  Mannau Gwyrdd a 

Diogel a Theithio Cynaliadwy yn arbennig.  Mae'r wefan 

newydd yn gydweithrediad rhwng y BGC, Rhwydwaith 

Economaidd Casnewydd a Grŵ p Rheoli Cyrchfannau'r ddinas sy'n cynnwys busnesau sy'n rhan o'r 

economi ymwelwyr.  Gofynnwyd i banel o aelodau lleol o'r cyhoedd gymryd rhan a rhoi eu hadborth ar y 

wefan newydd a'r llyfryn cyrchfan.  Gwnaed newidiadau i'r wefan er mwyn ymateb i sylwadau nad oedd yn 

dathlu amrywiaeth y ddinas yn ddigonol. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Mae gan y wefan y potensial i dyfu gyda chynnwys newydd wrth i ni barhau i adfywio'r ddinas a datblygu 

cynnyrch Casnewydd, sy'n gysylltiedig â'n gwaith i hyrwyddo’r gallu i fwynhau mannau gwyrdd ac opsiynau 

teithio cynaliadwy.  Bydd y wefan yn gallu gweithredu fel adnodd i gefnogi pobl leol i gymryd rhan mewn 

diwylliant, treftadaeth, chwaraeon a digwyddiadau lleol yn ogystal â hyrwyddo'r ddinas i farchnadoedd 

allanol. 

Gemau Trawsblannu Prydain 

"Cynnig" 
Casnewydd

Cymunedau 
Cryf a Gwydn

Hirdymor Atal Integreiddio 
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Croesawodd Casnewydd athletwyr ysbrydoledig i'r ddinas pan gynhaliodd 

'Gemau Trawsblannu Prydeinig Westfield Health 2019' ym mis Gorffennaf 

2019.  Nod y Gemau, a drefnwyd ar ran yr elusen Transplant Sport UK, 

oedd codi ymwybyddiaeth am roi organau a chynyddu nifer y bobl sy’n 

rhoi organau drwy ŵ yl chwaraeon a bywyd a gynhaliwyd mewn lleoliadau 

ledled y ddinas. 

Denodd y digwyddiad aml-chwaraeon a chymdeithasol dros 1,000 o athletwyr a oedd wedi cael 

trawsblaniadau a mwy na 1,500 o gefnogwyr, gan gynnwys teuluoedd oedd wedi rhoi organau, i 

Gasnewydd. 

Gwnaeth goroeswyr trawsblaniadau, gan gynnwys plant mor ifanc â thair oed, gymryd rhan mewn 

chwaraeon megis athletau, pêl fasged, beicio, pêl droed, golff, snwcer, nofio, tenis, pêl foli a’r Ras Rhoddwyr 

Organau, digwyddiad cynhwysol sy’n agored i’r cyhoedd. 

Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i’r sawl sydd wedi derbyn trawsblaniadau a'r gymuned ehangach 

wirfoddoli, gyda 200 o wirfoddolwyr yn cyflawni amrywiaeth o rolau o fod yn farsialiaid i gydgysylltu ag 

athletwyr, cefnogwyr a phobl bwysig, a helpu yn y seremoni agoriadol. 

Y nodau lleol allweddol oedd i dderbynwyr trawsblaniadau Casnewydd a'u teuluoedd gael eu hysbrydoli i 

gymryd rhan mewn chwaraeon yn ogystal ag i'r cyhoedd gael sgyrsiau gydag anwyliaid am roi organau. 

Roedd y Gemau hefyd yn llwyfan i’r ddinas a'i chyfleusterau chwaraeon, a dywedir eu bod wedi cael effaith 

economaidd uniongyrchol o oddeutu £1.8 miliwn ar Gasnewydd a De Cymru.  Gwyliwch y fideo canlynol i 

weld sut y datblygodd y digwyddiad – https://youtu.be/vMvtGGuczR4. 

 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Nodau allweddol y digwyddiad oedd annog goroeswyr 

trawsblaniadau i gymryd rhan mewn chwaraeon er mwyn 

sicrhau manteision iechyd hirdymor a hefyd cynyddu nifer 

y bobl sy’n rhoi organau yng Nghymru a ledled y DU yn y 

tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir drwy annog pobl i 

gael sgyrsiau gyda'u hanwyliaid am eu dymuniadau eu hunain 

o ran rhoi organau.  Helpodd y digwyddiad i’r BGC gyflawni 

nifer o’i flaenoriaethau gan gynnwys: Bywydau hir ac iach i 

bawb; 'Mae pobl yn teimlo'n rhan o'u cymuned ac mae 

ganddynt ymdeimlad o berthyn'; 'Mae cymryd rhan mewn 

Hirdymor Atal Integreiddio 

   

Cydweithio Cynnwys Pobl 
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chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn bwysig i les pobl'; 'Gwella canfyddiadau o Gasnewydd fel lle i fyw, 

gweithio, buddsoddi ac ymweld ag ef'; 'Sgiliau ar gyfer lles economaidd a chymdeithasol'; 'Cefnogi adfywio a 

thwf economaidd'; a 'Rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc'.  Mae integreiddio 

rhwng y fenter hon a nifer o'r nodau lles i Gymru.  Er mwyn cynnal digwyddiadau ar raddfa fawr yn y 

ddinas, mae angen i’r Cyngor, yr Heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gydweithredu’n agos.  

Hefyd roedd y digwyddiad yn gydweithrediad ag Westfield Health, Llywodraeth Cymru, Casnewydd Fyw, 

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, byrddau iechyd lleol ledled Cymru, GIG Gwaed a Thrawsblannu, Kidney 

Care UK, Cofrestr Anthony Nolan, Donor Family Network a Believe Organ Donor Support.  Rhoddodd 

mwy na 200 o gyfleoedd gwirfoddoli'r cyfle i dderbynwyr trawsblaniadau a’u teuluoedd, a’r gymuned 

ehangach fod â rhan uniongyrchol yn y gwaith o gynnal y digwyddiad hwn. 

Mesurau Perfformiad 

Gyda mwy na 2,000 o bobl wedi’u cofrestru ar gyfer y gemau a 1,326 o gefnogwyr dros y penwythnos, 

roedd hyn yn llwyddiant anhygoel.  Cynhaliwyd 24 o chwaraeon mewn 13 o leoliadau gwahanol ar draws y 

ddinas, na allent fod wedi bod yn bosibl heb y 250 o wirfoddolwyr. 

Gweithiodd y Gemau gyda nifer o westai gan lenwi mwy na 7,000 o welyau dros nos yn yr ardal a gan ddod 

ag Effaith Economaidd o £1.8 miliwn i'r Rhanbarth.  Wrth hysbysebu’r Gemau yn 2019, cyrhaeddwyd 

cyfanswm o 3.3 biliwn o bobl ar y cyfryngau.  

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Fel dinas sy'n rhoi organau, byddwn yn parhau i annog pobl i gael y sgwrs ynghylch rhoi organau ac annog 

goroeswyr trawsblaniadau a'u teuluoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon. 

Adfywio Canol y Ddinas 
 

      
 

Rydym wedi gweithio gyda'n gilydd yn rhagweithiol i annog buddsoddi a chreu canol dinas mwy cynaliadwy, 

amrywiol a bywiog ar adeg pan fo dirywiad economaidd a thwf mewn siopa ar-lein wedi cael effaith 

andwyol ar strydoedd mawr ym mhobman.  Yn ystod y flwyddyn gwnaethom gynnydd ar nifer o brojectau 

adfywio fel rhan o uwchgynllun i sicrhau bod canol y ddinas yn lle deniadol i fyw, gweithio, astudio ac 

ymweld ag ef.  Ategodd ein gwaith gynlluniau mawr yn y sector preifat i drawsnewid adeiladau allweddol 

yng nghanol y ddinas yn gartrefi newydd, ac yn ofod i westy, bwytai, busnesau masnachol a busnesau 

manwerthu. 

"Cynnig" 
Casnewydd

Ymyriad  Nodau Lles 
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Rhan allweddol o Uwchgynllun Canol y Ddinas yw amrywio’r cynnig economaidd.  Mae ailddatblygu Tŵ r y 

Siartwyr sydd â 16 llawr i greu gwesty, man cynadledda a swyddfeydd yn ogystal â mannau i fusnesau 

manwerthu wedi bod yn broject blaenllaw.  Cyflwynwyd y datblygiad hwn gwerth £15m gyda'n cefnogaeth.  

Yn ogystal â dod â'r gwesty 4* cyntaf i ganol dinas Casnewydd, bydd yn ailfywiogi bron i 13,000 metr sgwâr 

o ofod masnachol gwag ac yn creu cannoedd o swyddi a chyfleoedd hyfforddi. 

Rydym hefyd yn buddsoddi yng nghynnig masnachol a manwerthu adeiladau treftadaeth allweddol yng 

nghanol y ddinas, er mwyn diogelu’r asedau hyn ac adfer eu bywiogrwydd.  Gyda £2.5m gan Gronfa 

Dreftadaeth y Loteri a Llywodraeth Cymru, rydym yn adnewyddu Arcêd Marchnad Fictoraidd y ddinas yn 

helaeth.  Mae’r Arcêd hon yn rhan bwysig o hanes siopa a phensaernïaeth Casnewydd, a oedd wedi 

dirywio’n sylweddol.  Gan weithio ochr yn ochr â phartneriaid treftadaeth ac ardal gwella busnes Newport 

NOW, rydym yn adfer yr arcêd ac yn ceisio ei hadfer fel cynnig masnachol deniadol, gan gynnig gofod 

diogel a hyblyg i fusnesau newydd. 

Mae cynlluniau wedi’u llunio i ailddatblygu Marchnad Dan Do y ddinas.  

Bydd y cynllun hwn gwerth £12m yn cael ei gyflawni unwaith eto mewn 

partneriaeth â'r sector preifat a bydd yn trawsnewid yr adeilad sy'n 

wynebu trafferthion trwy greu canolfan weithio hyblyg, fflatiau newydd 

a neuadd fwyd newydd, tra'n cadw a chynnal cynnig presennol y farchnad. 

Nodwyd bod swyddfeydd o ansawdd uchel yn 

elfen allweddol wrth i ganol trefi dinesig gystadlu 

a gwelwyd y bydd mwy o fuddsoddi cyhoeddus a 

phreifat wrth gyflwyno Canolfan Stryd y Felin i'w 

datblygu.  Bydd y project hwn gwerth £4m yn 

dod â 54,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd o 

ansawdd rhagorol a gofod gweithio hyblyg yn 

hen Swyddfa Ddidoli'r Post Brenhinol sy'n 

edrych dros ganol y ddinas ac sydd wedi bod yn 

wag ers amser hir.  

Mewn egwyddor, rhoddwyd cefnogaeth hefyd i roi pwrpas newydd i loriau isaf hen adeilad yr orsaf 

reilffordd er mwyn creu lle i fusnesau newydd yn y sectorau digidol, technoleg a chreadigol.  Byddai hyn yn 

ategu'r defnydd o'r lloriau uchaf gan Academi Feddalwedd Genedlaethol fawreddog Prifysgol Caerdydd ac 

yn cefnogi rôl Casnewydd fel hyb digidol blaenllaw i'r Dinas-ranbarth. 

Mae datblygu tai yn rhan hanfodol o'n rhaglen adfywio, ac mae ein gwaith partneriaeth yn golygu y bydd 

mwy o bobl yn byw yng nghanol ein dinas yn y dyfodol.  Cwblhawyd datblygiad o arwyddocâd cenedlaethol 

yn cynnwys fflatiau ar gyfer pobl dros 55 oed ar ddechrau 2020, gan ddisodli rhes o siopau adfeiliedig gydag 

adeilad newydd trawiadol o gartrefi steilus a oedd yn gosod safon newydd o ran byw yn y ddinas.  Crëwyd 

fflatiau fforddiadwy newydd o ansawdd uchel yn siambrau rhestredig Albany a chanolfan ddysgu cymunedol 

Heol Charles, gan gadw a pharchu pensaernïaeth wreiddiol yr adeiladau.  Yn ogystal â chyflawni cynlluniau 

tai fforddiadwy, rydym wedi hwyluso datblygiadau preifat ar Upper Dock Street, y Stryd Fawr a Heol y 

Bont i sicrhau'r cyfuniad cywir o lety sy'n addas ar gyfer canol dinas fodern. 

Mae ein gwaith yng nghanol y ddinas yn cynnwys galluogi pobl i fwynhau mannau agored deniadol.  

Gosodwyd murluniau newydd yn St Paul's Walk sy'n anrhydeddu 100 mlynedd o hanes menywod a 

chanmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918.  Mae'r mosaigau yn cynnig lle o ddiddordeb i bobl leol 

ac ymwelwyr a chawson nhw eu dylunio a'u creu gan artist lleol sy'n gweithio gydag ysgolion cynradd lleol a 

grwpiau cymunedol.   

Ymhlith y mentrau eraill i wella ymddangosiad canol y ddinas ac i roi cyfleoedd ar gyfer teithio llesol mae 

cynigion datblygu ar gyfer pont droed newydd dros y rheilffordd gan wella mynediad i ganol y ddinas. 
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Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd amgylchedd diogel a chroesawgar i breswylwyr, gweithwyr ac 

ymwelwyr.  Mae ein gwaith adfywio sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd hirdymor yn cael ei ategu gan ein 

mentrau Canol Dinas Ddiogelach.  Trwy hyn rydym yn gweithio gyda phartneriaid i fynd i'r afael â chysgu ar 

y stryd a thaclo problemau fel ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Yn ystod y flwyddyn rydym hefyd wedi cynnal digwyddiadau fel Gemau Trawsblannu Prydain a Hanner 

Marathon sydd wedi cefnogi canol y ddinas a'r economi ehangach.  Mae'r digwyddiadau hyn wedi cynnig 

cyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon a gwirfoddoli yn ogystal â rhoi llwyfan i’r ddinas. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae gan y gwaith o adfywio canol y ddinas amserlen 

hirdymor sy’n canolbwyntio ar brojectau a fydd yn llywio 

perfformiad a chynaliadwyedd canol y ddinas yn y dyfodol, 

yn ogystal â gwella bywiogrwydd canol y ddinas yn y tymor 

byr a’r tymor canolig.  Mae amrywio'r cynnig economaidd a 

defnyddiau cyffredin yn gysylltiedig yn ei hanfod â chefnogi 

cynaliadwyedd economaidd hirdymor canol y ddinas.  

Canlyniad allweddol yw atal dirywiad yng nghanol y ddinas 

o ran ei fywiogrwydd ond hefyd, ei dreftadaeth bensaernïol 

drwy roi bywyd newydd i adeiladau hanesyddol sydd mewn 

perygl gan eu bod yn wag ac yn adfeiliedig.  Mae’r gwaith o adfywio canol y ddinas yn rhan o Uwchgynllun 

Canol y Ddinas.  Mae'r gwaith yn rhan o ymyriad Cynnig Casnewydd ond wedi’i integreiddio’n agos ag 

ymyriadau eraill a'r Amcanion Lles cyffredinol drwy greu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth, hyfforddiant a 

datblygu sgiliau, drwy gefnogi cymuned gadarn yng nghanol y ddinas, drwy gynnwys defnydd o fannau 

agored diogel a chynnwys opsiynau ar gyfer teithio llesol a mwy cynaliadwy.  Mae'r gwaith o gyflawni 

projectau adfywio a chynnal a chadw canol dinas deniadol, croesawgar a diogel wedi dibynnu ar 

gydweithio rhwng partneriaid yn y sector cyhoeddus ond hefyd cydweithio helaeth â chymuned fusnes 

canol y ddinas, y sector gwirfoddol, a datblygwyr a buddsoddwyr y sector preifat sy'n gweithio o fewn 

fframwaith uwchgynllun hirdymor.  Mae projectau adfywio wedi cynnwys partneriaethau lleol gan gynnwys 

Newport Now, Ardal Gwella Busnes canol y ddinas, treftadaeth, ysgolion a grwpiau cymunedol, ac adborth 

gan y cyhoedd.  Mae projectau wedi annog y cyhoedd i gymryd rhan uniongyrchol yn y gwaith o rannu 

atgofion, dysgu am hanes y ddinas a hefyd, yn achos project mosaigau Sant Paul, cyfrannu at eu 

creadigrwydd eu hunain. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Bydd partneriaid yn parhau i gydweithio i sicrhau bod gan ganol y ddinas gynnig deniadol fel lle i weithio, 

astudio, byw a buddsoddi ac ymweld ag ef.  Bydd gwaith ar draws ein hymyriadau yn cyfrannu at adfywio 

canol y ddinas a byddwn yn ystyried Siarter Creu Lleoedd Cymru wrth gyflawni hyn.  Byddwn hefyd yn 

parhau i weithio mewn partneriaeth â buddsoddwyr a busnesau yn y sector preifat ar gyflawni projectau 

arloesol trawsnewidiol. 
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Seilwaith Gwyrdd / Gwyrddu Canol y Ddinas 
 

      
 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cael arian i gefnogi datblygu Seilwaith Gwyrdd (SG) yng Nghanol y 

Ddinas.  SG yw'r rhwydwaith o nodweddion naturiol a lled-naturiol o fewn a rhwng ein pentrefi, ein trefi 

a'n dinasoedd.  Mae'r nodweddion hyn yn amrywio o ran maint, o goed stryd, toeau gwyrdd a gerddi 

preifat i barciau, afonydd a choetiroedd.  Bydd cyflwyno cynlluniau SG yn treialu ac yn cynnig atebion sy'n 

seiliedig ar natur ar gyfer draenio cynaliadwy a bioamrywiaeth, gan ehangu gwyrddu trefol yng nghanol y 

ddinas. 

Bydd y cynlluniau'n cefnogi'r gwaith adfywio a’r nodau creu lleoedd ar gyfer canol y ddinas ac yn cyflwyno 

Cynnig Gwyrdd a Diogel Casnewydd sydd â'r nod o greu manteision iechyd a lles i drigolion y ddinas drwy 

gydnabod gwerth seilwaith glas a gwyrdd. 

Mae 6 safle (A i F) wedi'u nodi ar hyd River Front a Phorth y Gogledd, a nodir ar y mapiau isod.   

 

Mae nodweddion dylunio allweddol y cynlluniau arfaethedig yn cynnwys: 

 Parciau Poced yn ymestyn coridorau gwyrdd gan greu cynefinoedd ar gyfer pryfed sy’n peillio a mwy 

o fioamrywiaeth 

 Systemau draenio cynaliadwy wedi'u hintegreiddio i safleoedd gan ddefnyddio technegau sydd 

wedi'u cynllunio'n dda ac y gellir eu cynnal yn hawdd gan gynnwys pyllau coed a gerddi glaw 

 Plannu coed yn y ddinas i ymestyn y canopi gwyrdd a lleihau lefelau CO2 

"Cynnig" 
Casnewydd

Mannau 
Gwyrdd a 

Diogel

Ymyriad  Nodau Lles 

Uwchgynllun Canol 

Dinas Casnewydd 

Ardal Astudio 

Seilwaith Gwyrdd 
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Y Pum Ffordd o Weithio 

Ceisir cyngor arbenigol ar y dyluniad gorau a gwaith cynnal 

a chadw’r seilwaith gwyrdd a ddylai olygu y bydd yn para 

am y hirdymor er budd cenedlaethau'r dyfodol.  Gall hefyd 

helpu i baratoi'r ffordd ar gyfer gwyrddu’r ddinas ymhellach.  

Mae hyn yn bodloni chwech o'r nodau lles ac yn 

integreiddio ag amcanion lles y cynllun lles, a’r Datganiad 

Ardal ar gyfer De-ddwyrain Cymru.  Byddwn yn cynnwys 

partneriaid, y cyhoedd a busnesau cyn dewis lleoliadau ac 

ymyriadau yn derfynol.  Datblygwyd y cais am arian ar y 

cyd â Chyngor Dinas Casnewydd a Chyfoeth Naturiol 

Cymru ar ran y BGC.  Mae cynyddu'r SG yn y ddinas yn helpu i liniaru ac atal effeithiau newid yn yr 

hinsawdd drwy ddal carbon a chyflwyno SDCau mewn ardaloedd lle ceir perygl o lifogydd er mwyn gwella 

gwydnwch yn erbyn llifogydd.  Bydd golwg a theimlad gwell canol y ddinas yn ei gwneud yn lleoliad mwy 

dymunol i fyw a gweithio ynddo, ac yn galluogi mwy o bobl i ddefnyddio mannau gwyrdd o safon. 

Mesurau Perfformiad 

Cynigir y caiff y cynlluniau terfynol eu cwblhau ym mis Mawrth 2021.  Caiff Pum Egwyddor Graidd SG eu 

monitro: amlswyddogaethol; bioamrywiol; addaswyd ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd; iach; a deallus a 

chynaliadwy i sicrhau bod y projectau'n llwyddiannus. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Mae'r camau nesaf ar y gweill sy'n cynnwys ysgrifennu cynnig i gaffael cyngor ymgynghori arbenigol i lywio 

cyngor dylunio a chynnal a chadw.  Mae cynlluniau'n cael eu llunio ar gyfer proses dendro ar gyfer y rhaglen 

waith i'w chynnal.  Cynigir y caiff y cynlluniau terfynol eu cwblhau ym mis Mawrth 2021. 
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Mae gan bobl sgiliau a chyfleoedd i ddod o hyd i waith addas a chyfrannu 

at dwf economaidd cynaliadwy  

Er mwyn dangos y cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcan lles hwn yn ystod 2019-20 nodwyd nifer o 

astudiaethau achos.  Mae pob astudiaeth achos / enghraifft yn cynnwys y manylion canlynol: disgrifiad byr; 

pa Ymyriad(au) a Nodau Lles y mae'n ymwneud â nhw; sut y defnyddiwyd y Pum Ffordd o Weithio; unrhyw 

fesurau perfformiad; a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

Addewid Casnewydd  
 

      
 

Rydym wedi datblygu addewid cyflogwr Addewid Casnewydd i 

sicrhau y gall pobl ifanc a phobl ddi-waith yn y ddinas ddatblygu eu 

sgiliau a'u doniau, sicrhau gwaith boddhaol a chyrraedd eu llawn 

botensial. 

Mae’r addewid yn galluogi’r sectorau cyhoeddus a phreifat, a’r 

trydydd sector, i weithio mewn partneriaeth ag ysgolion a 

darparwyr addysg i gysylltu plant a phobl ifanc â’r byd gwaith.  

Mae creu cyfleoedd i bobl sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir hefyd yn nod ganddo.  

Mae Addewid Casnewydd yn ceisio sbarduno datblygiad sgiliau a chyrhaeddiad addysgol yn y ddinas, yn 

ogystal â chefnogi twf economaidd drwy gysylltu'n agos â chyflogwyr i ddeall anghenion recriwtio a bylchau 

mewn sgiliau nawr ac yn y tymor hirach.  Drwy weithio'n agos gyda darparwyr addysg, mae cyflogwyr yn 

cael cyfle i ddatblygu’r sgiliau meddal a thechnegol sydd eu hangen a bobl leol ar gyfer twf, yn ogystal â 

chefnogi datblygiad sgiliau byw allweddol ymhlith dinasyddion. 

Drwy'r addewid, gall cyflogwyr gefnogi pobl ifanc mewn nifer o ffyrdd: 

 Cymorth gyda chyflwyno'r Cwricwlwm: gan gynnwys gallu o ran llythrennedd, rhifedd a sgiliau 

digidol, addysg ariannol, mentora a datblygu adnoddau dysgu  

 Ystyried gyrfaoedd a sgiliau cyflogadwyedd: gan gynnwys lleoliadau gwaith, cymorth i sefydlu 

busnesau myfyrwyr a mentrau cymdeithasol, ysgrifennu CVau a ffug gyfweliadau, sgyrsiau ynghylch 

gyrfaoedd ac ymweliadau ag ysgolion 
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 Arweinyddiaeth a Llywodraethiant: gan gynnwys lleoliadau gan wirfoddolwyr o blith cyflogwyr 

mewn ysgolion a gan arweinwyr ysgolion mewn busnes, datblygu sgiliau rheoli busnes o fewn 

addysg, arweinwyr busnes yn dod yn llywodraethwyr ysgol  

 Llwybrau at gyflogaeth: gan gynnwys prentisiaethau, cyfleoedd gwirfoddoli, rhaglen hyfforddi, 

interniaethau.  

Cefnogir Addewid Casnewydd gan wefan lle gall cyflogwyr bostio eu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant, ac y 

gall pobl ifanc a phobl ddi-waith bostio eu CVau gyda'r bwriad o baru pobl a swyddi.  Er mai ffocws yr 

Addewid yw hyrwyddo’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael gerllaw i ddinasyddion, rydym hefyd yn cysylltu â 

mentrau tebyg yng Nghaerdydd a Bryste i hwyluso mynediad at gyfleoedd ar hyd coridor yr M4. 

Yn rhan o waith datblygu Addewid Casnewydd, rydym wedi cynnal gweithdai gydag ysgolion i gael adborth 

a sicrhau bod ysgolion a myfyrwyr yn gallu cael y budd mwyaf posibl o'r fenter.  

Disgwylir mai deilliannau’r project fydd:  

 Llwybrau addysg a chyflogaeth integredig i bobl ifanc a’r di-waith hirdymor.  

 Mynediad hawdd i bobl ifanc at wybodaeth a chyngor ar gyfleoedd gyrfa.  

 Nifer gynyddol o bobl ifanc sy'n gadael yr ysgol yn sicrhau lle cadarnhaol a chynaliadwy mewn 

addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.  

 Perthynas waith fwy cadarn gyda busnesau i gefnogi anghenion dinas sy'n tyfu.  

 Pobl ifanc sydd â'r sgiliau iawn i gefnogi'r sectorau twf economaidd yng Nghasnewydd.  

 Mwy o bobl ifanc mewn grwpiau sy'n agored i niwed, sydd mewn perygl o fod heb addysg, 

cyflogaeth na hyfforddiant, (NEET) gan drosglwyddo'n llwyddiannus o'r ysgol i addysg, cyflogaeth 

neu hyfforddiant yn y dyfodol.  

 Nifer uwch o bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed yn economaidd weithgar. 

 Pobl ifanc yn dylanwadu'n uniongyrchol ar gynllunio a darparu gwasanaethau ac yn sicrhau 

perchnogaeth a pherthnasedd.  

 Y di-waith hirdymor sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ennill cymhwyster sgiliau neu dechnegol neu 

gymhwyster hanfodol i swydd benodol.  

 Y di-waith hirdymor yn cael gwaith. 

Roedd Addewid Casnewydd i fod i gael ei lansio'n ffurfiol ym mis Mawrth 2020 yn dilyn gwaith datblygu yn 

ystod y flwyddyn.  Fodd bynnag, daeth y pandemig i darfu ar y bwriad hwnnw, gan olygu na allai gael ei 

lansio.  Byddwn yn ail-lansio yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae Addewid Casnewydd yn codi ymwybyddiaeth o 

gyfleoedd gwaith a hyfforddiant yn y ddinas fel y gall pobl 

ifanc ystyried  gyrfaoedd posibl a chyflawni eu potensial 

tymor hirach; bydd cyd-adeiladu gweithlu'r dyfodol gyda 

busnes yn cefnogi datblygu economaidd hirdymor.  Bydd 

Addewid Casnewydd yn helpu atal pobl ifanc rhag dod yn 

NEET ac yn atal diweithdra a datrys prinder sgiliau yn y 

ddinas.  Mae'r gwaith yn integreiddio dau o amcanion ein 

Cynllun Llesiant:  'Mae pobl yn teimlo'n dda am fyw, 

gweithio, ymweld a buddsoddi yng Nghasnewydd'; a 'Mae 

gan bobl sgiliau a chyfleoedd i ddod o hyd i waith addas a chyfrannu at dwf economaidd cynaliadwy'.  Mae 

gan y project botensial i gynyddu, i'w alluogi i ategu neu gysylltu â mentrau sgiliau eraill yng Nghasnewydd 

neu'r rhanbarth ehangach drwy'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol neu Bartneriaeth Porth y Gorllewin.  

Mae'r fenter yn dibynnu ar gydweithio agos rhwng cyrff cyhoeddus, cyflogwyr lleol, ysgolion a darparwyr 
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addysg:  Addysg Cyngor Dinas Casnewydd, Coleg Gwent, Prifysgol De Cymru, Gyrfa Cymru, y Ganolfan 

Byd Gwaith a darparwyr hyfforddiant.  Bydd pobl ifanc a busnesau yn chwarae eu rhan yn y gwaith o 

ddatblygu Addewid Casnewydd a'r llwyfan ar y we yn barhaus er mwyn sicrhau eu perthnasedd parhaus. 

Mesurau Perfformiad 

Caiff llwyddiant y bartneriaeth hon ei fesur drwy nifer yr unigolion sy'n manteisio ar gyfleoedd gyrfa, sgiliau 

a chyflogaeth.  Yn sgil yr oedi cyn y lansiad arfaethedig, bydd mesurau perfformiad yn cael eu pennu ar gyfer 

blwyddyn academaidd 2020/21.  

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Wrth i ddarpariaeth hyfforddiant drwy Addewid Casnewydd dyfu, bydd yn cynnig potensial i gefnogi’r 

gwaith o ddatblygu sgiliau ar gyfer economi carbon isel a llythrennedd carbon, ac i gefnogi sgiliau Iaith 

Gymraeg yn y gweithle.  Fel hyn, gallai Addewid Casnewydd gyfrannu at gyflawni nodau llesiant ychwanegol 

at y rhai y mae eisoes yn cyfrannu atynt. 

Project Reach / AilGychwyn 
 

      
 

Mae'r project hwn yn cefnogi Ffoaduriaid, Ceiswyr Lloches, Dinasyddion yr UE a Mudwyr i oresgyn 

rhwytrau o ran yr iaith Saesneg a rhwystrau posibl eraill i integreiddio yn y ddinas.  Ers dechrau'r project 

ym mis Mehefin 2019, rydym wedi adeiladu rhwydwaith cryf o bartneriaid i gael atgyfeiriadau ar gyfer y 

project.  Rydym hefyd wedi cyfeirio cyfranogwyr at gymorth perthnasol ac wedi cynnig cyfleoedd addysg, 

hyfforddiant a chyflogaeth.  

Mae Reach / AilGychwyn yn cael ei ddarparu o Lyfrgell Ganolog Casnewydd lle mae gennym Hyb 

ddynodedig.  Oherwydd paramedrau'r project ar lefel Cymru gyfan, mae rhywfaint o'r gwaith yn cefnogi 

ffoaduriaid yn unig, ac mae cymorth i ddysgu Saesneg ar gael i bob mudwr sydd â rhwystr iaith. 

Rydym yn cynnig asesiadau cyfannol i ffoaduriaid yn unig. Mae’r rhain yn asesiadau sy’n nodi rhwystrau i 

integreiddio a chymorth dilynol i ddileu'r rhwystrau hyn.  Nodir unrhyw faterion yn ymwneud â sgiliau yn y 

Saesneg drwy asesiadau Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) ac rydym yn cynnal 

dosbarthiadau i helpu'r cyfranogwr i ddysgu Saesneg.  

Cymunedau 
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Drwy ein hasesiadau, rydym wedi nodi rhwystrau sy'n cynnwys tai, cyllid a dyled, mynediad at fudd-

daliadau, diffyg addysg a hyfforddiant perthnasol ac iechyd a lles gwael.  Drwy rhoi camau ar waith i ddileu'r 

rhwystrau, gallwn helpu ffoaduriaid i sicrhau cyflogaeth gynaliadwy a dod yn ased i Gasnewydd.  

Mae'r project yn helpu i sicrhau cyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy i gyfranogwyr, gan dargedu sectorau twf a 

bylchau mewn sgiliau, a chymhwyso cymwysterau o’u gwledydd gwreiddiol fel eu bod yn cael eu cydnabod 

yn y DU.  Pan yn derbyn cymorth gan broject Reach / AilGychwyn, cyfeirir cyfranogwyr hefyd at raglenni 

priodol eraill fel Siwrnai i Waith, Ysbrydoli i Weithio, Cymunedau am Waith a Chymunedau ar gyfer 

Gwaith a Mwy a all arwain at lwybrau cyflogaeth, rhaglenni hyfforddi, a chyfleoedd gwirfoddoli/lleoli yn 

lleol. 

Oherwydd llwyddiant y gwaith hyd yma, mae'r project wedi'i ymestyn hyd at 31 Rhagfyr 2021, fel y gall y 

gwaith hwn barhau i helpu mudwyr i ymgartrefu yng Nghasnewydd a chyfrannu at eu cymunedau a'r 

economi.  

Rydym yn derbyn y rhan fwyaf o atgyfeiriadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ond daw rhai gan ein 

partneriaid hefyd.  Mae’r rhain yn cynnwys:  

 Cyngor Ffoaduriaid Cymru 

 Y Groes Goch Brydeinig 

 Canolfan Share 

 Canolfan Gap 

 Project Adleoli Pobl Agored i Niwed 

CDC 

 Project y Goleudy 

 Hybiau CDC gan gynnwys y tîm 

digartrefedd  

 Dewisiadau Cartref/Home Options  

 BAWSO 

 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae darpariaeth y project yn seiliedig ar helpu mudwyr i 

ymgartrefu yn y DU drwy eu cefnogi i weithio a chyfrannu 

at eu cymuned leol.  Drwy ddileu rhwystrau i integreiddio, 

cynnig cyngor, cynnig cymorth gyda Saesneg, cyngor ar 

gyflogaeth a hyfforddiant/addysg, arweiniad a chefnogaeth,  

nod y project yw sicrhau eu bod yn ddigon diogel a sefydlog 

i gynnal cyflogaeth yn yr hirdymor.  Nod y project yw 

mynd i'r afael â’r llu o rwystrau sy'n atal mudwyr rhag 

ymgartrefu yn y DU.  Mae’r rhain yn cynnwys:  

 atal tlodi drwy gynnig cymorth gyda materion ariannol, gan gynnwys cyngor ar fudd-daliadau a 

chymorth cyflogadwyedd;  

 atal digartrefedd drwy roi cyngor ar dai, a chymorth;   

 atal problemau iechyd a lles drwy helpu mudwyr i gofrestru gyda meddygon, deintyddion, 

gwasanaethau cymdeithasol a thimau ymyrraeth deuluol;   

 atal methiant i integreiddio drwy gynnig asesiadau iaith; 

 atal unigedd cymdeithasol drwy gynnig cyngor am y grwpiau cymorth lleol a'r gweithgareddau sydd 

ar gael yn eu hardal leol.   

Mae'r project yn cefnogi Integreiddio ymyriadau Sgiliau Cywir a Chymunedau Cydlynol Diogel yn ein 

Cynllun Llesiant ac mae'n dibynnu ar gymorth a chydweithio gan wahanol bartneriaid i ddarparu 

gwasanaeth effeithiol.  Rydym wedi meithrin perthynas waith dda gyda phartneriaid drwy drafod themâu a 

materion cyffredin sy'n effeithio ar y cyfranogwyr rydym yn eu cefnogi.  Mae partneriaid sydd ynghlwm 

wrth y gwaith yn cynnwys Coleg Caerdydd a'r Fro; Cyngor Dinas Casnewydd; Coleg Gwent; y Groes 

Goch Brydeinig; Prosiect Adleoli Pobl Agored i Niwed; Cyngor Ffoaduriaid Cymru; Dysgu Oedolion 

Cymru; yr Adran Gwaith a Phensiynau; Dysgu Oedolion yn y Gymuned; Coleg Gŵ yr; Coleg Cambria; 
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Llywodraeth Cymru; Partneriaeth Mudo Strategol Cymru; a Chanolfan Gap.  Rydym hefyd yn gweithio'n 

agos gyda'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth, cymdeithasai tai a’r Swyddfa Gartref i sicrhau bod unrhyw 

broblemau integreiddio yn cael eu datrys.  

Mesurau Perfformiad 

Dechreuodd y gwaith o gyflawni'r project ym mis Mehefin 2019.  I ddechrau, roedd atgyfeiriadau a 

gweithgarwch yn araf ond helpodd ymgysylltu a chreu partneriaethau y project i ymsefydlu.  Mae 

canlyniadau wedi rhagori ar dargedau ac wedi helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i ddileu rhwystrau ac 

integreiddio'n llwyddiannus i'w cymunedau.  Mesurau perfformiad ar gyfer Mehefin 2019 – Mawrth 2020: 

Mesurau Perfformiad Targed Canlyniad 

Asesiadau cyfannol o gymorth i ffoaduriaid 52 58 

Unigolion a gafodd gymorth cyflogadwyedd 15 43 

Asesiadau Saesneg fel Iaith Ychwanegol (ESOL) 95 641  
 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Yn wreiddiol, y bwriad oedd dod â’r project i ben ym mis Rhagfyr 2020 ond cadarnhawyd yn ddiweddar 

fod y project wedi'i ymestyn tan fis Rhagfyr 2021.  Bydd yr estyniad hwn yn rhoi cymorth parhaus i 

ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n hanfodol os ydynt am integreiddio a ffynnu yn y DU.  Byddwn yn 

ymdrechu i wella'r gwasanaethau a ddarperir gennym drwy rannu arfer gorau a thrwy gael adborth gan 

gyfranogwyr y project. 

Bydd recriwtio'r Cydgysylltwyr Ymgysylltu â Chyflogwyr o fudd i'r project drwy newid canfyddiad 

cyflogwyr o ffoaduriaid a cheiswyr lloches a'u helpu i sicrhau cyflogaeth gynaliadwy yn y DU.  Byddant yn 

meithrin cydberthnasau ledled Cymru felly bydd cronfa o gyfleoedd cyflogaeth ar gael i'r buddiolwyr.  

Byddwn yn parhau i feithrin partneriaethau a gwella'r gwasanaethau a ddarperir gennym i ddiwallu 

anghenion sy'n newid drwy fynd i'r afael â themâu a materion cyffredin y mae buddiolwyr yn eu hwynebu 

wrth ymgartrefu mewn ardaloedd gwasgaru. 

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid 
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Mae'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (FfYDI) ar gyfer pawb sy'n gweithio gyda phobl ifanc ac 

yn eu cefnogi i ymgysylltu a gwneud cynnydd mewn addysg, hyfforddiant a gwaith.  Mae'r Fframwaith hwn 

yn canolbwyntio ar leihau nifer y bobl ifanc 11 i 25 oed nad ydynt yn ymwneud ag addysg, cyflogaeth na 

hyfforddiant (NEET).  Mae chwe elfen i'r Fframwaith hwn, sydd fel a ganlyn: 

 Adnabod y bobl ifanc sydd fwyaf mewn perygl o ddatgysylltu.  

 Brocera a chydlynu cymorth yn well.  

 Tracio a phontio pobl ifanc yn well trwy’r system.  

 Sicrhau bod y gwasanaeth yn diwallu anghenion pobl ifanc.  

 Gwella sgiliau cyflogadwyedd a chyfleoedd gwaith.  

 Rhagor o atebolrwydd dros ganlyniadau gwell i bobl ifanc. 

Mae'r agenda NEET wedi bod yn strategaeth hirdymor sydd wedi gweld nifer y bobl ifanc nad ydynt yn 

ymwneud ag addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd, o fod â'r 

nifer uchaf o bobl ifanc nad ydynt yn ymwneud ag addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i fod yr ail isaf yng 

Nghymru. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae'r FfYPI ar waith i atal pobl ifanc rhag dod yn NEET yn y 

tymor byr a'r hirdymor.  Nod y FfYPI yw sicrhau bod pobl 

ifanc yn gallu dod o hyd i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant a 

chyflawni eu potensial.  Mae lles dysgwyr yn hollbwysig a 

chynigir gwasanaethau ychwanegol a Gweithiwr Arweiniol i 

ddysgwyr sy'n agored i niwed.  Drwy'r FfYPI defnyddir 

pecyn cymorth adnabod i wneud asesiad CMG ar bob 

dysgwr ysgol uwchradd.  Mae’r pecyn cymorth ataliol hwn 

ynghyd â gwybodaeth ymarferwyr yn adnabod pob dysgwr 

sydd mewn perygl neu sydd angen cymorth ychwanegol.   

Cynhelir cyfarfodydd pontio ar gyfer y rhai sy'n gadael yr ysgol (Blwyddyn 11, 12 a 13) cyn iddyn nhw adael 

er mwyn sicrhau bod llwybrau dilyniant ar waith.  Mae'r FfYPI yn gysylltiedig â gwaith ledled Cymru a 

gydlynir drwy Lywodraeth Cymru a WEFO.  Mae hefyd wedi ei integreiddio gyda phedwar o'r nodau lles 

a dau o amcanion lles y Cynllun Llesiant.  Mae hwn yn ddull cwbl gydweithredol sy'n cynnwys partneriaid 

BGC.  Yr allwedd i weithredu'r fframwaith yn llwyddiannus fu dull system gyfan lle caiff rolau a 

chyfrifoldebau eu diffinio'n gliriach a lle mae'r holl wasanaethau a darparwyr sy'n gweithio gyda phobl ifanc 

yn cydweithio i sicrhau gwell canlyniadau i bobl ifanc.  Rhoddir adborth gan ddysgwyr drwy ein 

cydweithrediadau.  Mae hyn yn cynnwys anogwyr dysgu yn yr ysgol, dysgwyr amgen cyn-16 a chydweithio 

rhwng myfyrwyr chweched dosbarth.  Mae proses gadarn yn ystyried argymhellion y bobl ifanc.  

Mesurau Perfformiad 

Mesur Perfformiad  
Blwyddyn 

2016 2017 2018 2019 

Canran dysgwyr Blwyddyn 11 nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) 
1.7% 1.3% 1.1% 0.9% 

Canran dysgwyr Blwyddyn 13 nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) 
2.44% 1.52% 1.65% 1.8% 

Canran y bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 
3.44% 2.75% 2.65% 2.6% 
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Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Mae gwaith FfYPI wedi parhau cymaint â phosibl yn sgil Covid ac mae'n parhau i adeiladu ar waith da.   

Cyflwynwyd ffyrdd newydd o weithio ac mae'n parhau i fod yn flaenoriaeth i bawb sydd ynghlwm wrtho.  

Mae'r Grant Cymorth Ieuenctid wedi derbyn cyllid llawn ar gyfer 2020/21 ac mae Llywodraeth Cymru wedi 

cytuno ar hyblygrwydd yn y dull o weithredu'r grant. 

Ffair Swyddi Casnewydd 
 

      
 

Daeth 1.400 o bobl i’n Ffair Swyddi yng Nghanol Dinas Casnewydd eleni ac roedd gennym 65 o 

arddangoswyr yn cynnig swyddi gwag, cyfleoedd gyrfa, hyfforddiant a chyngor gyrfaoedd. 

Mae hwn bellach yn ddigwyddiad blynyddol poblogaidd 

ac mae'n cynyddu o ran presenoldeb cyflogwyr mawr 

lleol gan gynnwys partneriaid BGC a brandiau 

cenedlaethol adnabyddus sy'n cynnig swyddi gyda 

chyfleoedd i ddatblygu.  Mae partneriaid fel Gyrfa 

Cymru, Busnes Cymru a'r Adran Gwaith a Phensiynau 

yn rhan bwysig o'r digwyddiad, gan godi ymwybyddiaeth 

o'r cyngor a'r cymorth parhaus y gallant eu darparu.   

Mae pob un wedi rhoi adborth cadarnhaol ynghylch 

gwerth y digwyddiad o ran recriwtio gweithwyr newydd 

neu dderbyn cleientiaid a hoffai gael cymorth. 
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Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae Ffair Swyddi Casnewydd yn darparu mynediad hawdd a 

helaeth at gyfleoedd gwaith, hyfforddiant a chyngor 

gyrfaoedd yn y ddinas mewn siop un stop.  Y bwriad yw 

helpu pobl i ddod o hyd i waith sy'n addas iddynt yn y 

tymor byr ond a fydd hefyd o fudd i'w gyrfa a'u 

cyflogadwyedd yn y tymor hirach.  Mae'r Ffair Swyddi 

hefyd yn helpu anghenion uniongyrchol a thymor hirach 

cyflogwyr lleol o ran eu gweithluoedd.  Mae'n helpu atal 

pobl leol rhag bod yn ddi-waith drwy agor cyfleoedd mewn 

ffordd uniongyrchol, anffurfiol a hygyrch iawn.  Mae lleoliad 

canol y ddinas yn lleihau rhwystrau teithio ac mae cyswllt wyneb yn wyneb uniongyrchol yn dileu'r angen 

am fynediad at dechnoleg, gan fynd i'r afael ag unrhyw faterion sy'n ymwneud ag allgáu digidol.  Mae'r gwaith 

Integreiddio yn cefnogi dau o amcanion ein Cynllun Llesiant:  'Mae pobl yn teimlo'n dda am fyw, gweithio, 

ymweld a buddsoddi yng Nghasnewydd'; a 'Mae gan bobl sgiliau a chyfleoedd i ddod o hyd i waith addas a 

chyfrannu at dwf economaidd cynaliadwy'.  Mae hefyd yn cysylltu â meysydd gwaith eraill megis cymorth i 

Gyfamod y Lluoedd Arfog (roedd rhan o'r ffair eleni wedi'i neilltuo i gefnogi cyn-filwyr sy'n trosglwyddo i 

waith sifil) ac adfywio canol y ddinas gyda'r cyfleoedd cyflogaeth / hyfforddiant y mae hyn yn eu cyflwyno.   

Mae'r fenter yn galluogi aelodau'r BGC i gydweithio mewn ffordd  gydweithredol fel cyflogwyr ond fe'i 

trefnir gyda phartneriaid ehangach, yn enwedig Gyrfa Cymru a'r Adran Gwaith a Phensiynau. 

Mesurau Perfformiad 

Mesurau Perfformiad Targed Canlyniad 

Nifer yr arddangoswyr 50 65 

Nifer yn ymweld â’r digwyddiad  1,000 1,376 

 

Hirdymor Atal Integreiddio 

   

Cydweithio Cynnwys Pobl 
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Mae pobl a chymunedau yn gyfeillgar, hyderus ac wedi eu grymuso i wella 

eu lles 

Er mwyn dangos y cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcan lles hwn yn ystod 2019-20 nodwyd nifer o 

astudiaethau achos.  Mae pob astudiaeth achos / enghraifft yn cynnwys y manylion canlynol: disgrifiad byr; 

pa Ymyriad(au) a Nodau Lles y mae'n ymwneud â nhw; sut y defnyddiwyd y Pum Ffordd o Weithio; unrhyw 

fesurau perfformiad; a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

LHDTC+ Hanes mewn Digwyddiad Ymgysylltu Lliw Llawn 

 

      
 

Cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu i roi gwybodaeth, cymorth a chyfle i bobl ifanc o'r gymuned LHDTC+ 

gyfarfod.  Er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei arwain gan bobl ifanc, trefnwyd y digwyddiad gan Gyngor 

Ieuenctid Casnewydd (NYC) a disgyblion o ysgol leol.  Mynychwyd y digwyddiad gan bobl allweddol sy’n 

gwneud penderfyniadau o Gyngor Dinas Casnewydd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a 

wrandawodd ar y rhai a oedd yn bresennol ar y diwrnod i gael persbectif gan y gymuned LHDTC+ ifanc. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Roedd hyn yn rhan o gyfres o gamau gweithredu 

hirdymor i gefnogi'r gymuned LHDTC+ ifanc, gan gynnwys 

ymgynghoriad i sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei 

ddatblygu gyda'u pryderon a'u mater mewn golwg.  Roedd 

trawstoriad o bobl ifanc yn cymryd rhan wrth ddatblygu, 

cynllunio a threfnu'r digwyddiad.  Cefnogwyd y rhai a oedd 

yn bresennol i gael mynediad at wasanaethau lles ataliol 

gan amrywiaeth o asiantaethau gan gynnwys iechyd meddwl 

a sut i adrodd am drosedd, sy'n cynyddu gwydnwch.  

Cynhaliwyd y gwaith cynllunio a datblygu yn Cydweithio, 

gan FFIC, ysgol leol, Heddlu Gwent a sefydliad trydydd sector, gyda phob aelod yn dod â'i arbenigedd, ei 

gysylltiadau a'i adnoddau ei hun i sicrhau bod y digwyddiad yn gynhwysol ac yn llawn gwybodaeth.  Cafodd 

ystod o nodau eu heffeithio gan y digwyddiad Integreiddio amcanion lles sector cyhoeddus a thrydydd 

sector. 

Cymunedau 
Gwydn Cryf

    Ymyriad      Nodau Lles 
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Mesurau Perfformiad 

Caiff gwaith ynghylch cymorth LHDTC+ i bobl ifanc sy'n byw yng Nghasnewydd ei fesur drwy gyfarfodydd 

rheoli perfformiad chwarterol ac adroddiadau chwarterol.  

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Yn dilyn y digwyddiad hwn a'r ymgysylltu effeithiol â dinasyddion, byddwn yn datblygu gwasanaeth i gefnogi 

pobl ifanc i gael lle diogel i gwrdd ag eraill a chael cymorth.  Bydd dau weithiwr ieuenctid yn cael eu 

recriwtio i weithio gyda'r gymuned LHDTC+ er mwyn hyrwyddo lles a chreu cymuned fwy cyfartal, gwydn 

a chydlynol. 

Adfywio Gardd Gymunedol Sant Gwynllyw 

 

      
 

Ysbyty adsefydlu yw Sant Gwynllyw, gyda chleifion yn aml yn aros am hyd at 4 wythnos neu fwy.  Gall y 

cyfnod estynedig hwn yn aml gael amrywiaeth o effeithiau ar iechyd a lles claf fel iselder; colli annibyniaeth; 

colli symudedd a mwy o siawns o gael ei heintio. 

Nodau adfywio'r ardd yn fan mwy dymunol a gwyrddach oedd: 

 Darparu man tawel ac ymlaciol 

 Caniatáu i gleifion a'u perthnasau adael ardal y 

ward am gyfnod byr 

 Rhoi man tawel i'r staff gymryd egwyl 

 Rhoi ardal / man i staff 'feddwl' 

 

Mannau 
Gwyrdd a 

Diogel

    Ymyriad      Nodau Lles 
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Y Pum Ffordd o Weithio 

Gweithiodd sawl sefydliad gyda'i gilydd i ddod â'r project 

yn fyw drwy gymryd rhan wrth roi cymorth ymarferol 

neu gymorth ariannol, gan gynnwys Growing Space; Sied 

Coed (Ysbyty St Cadog); RLO Law; Cartrefi Melin; Carol 

Wheeler; a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.  Bydd 

adfywio'r ardd yn cael effaith ataliol ar gyfer lles cleifion 

gan leihau effeithiau negyddol arhosiad hir yn yr ysbyty.  

Mae gwaith hirdymor o gynnal a chadw'r ardd wedi'i 

sicrhau drwy roddion a roddwyd gan wasanaethau lleol 

drwy raffl, gyda'r arian yn cael ei roi i gynnal a chadw'r ardd.  

Mae'r project hwn yn cymryd ymagwedd integredig at les ac mae'n cefnogi chwech o'r nodau lles ac nid 

yw'n cael effaith andwyol ar yr un sy'n weddill.  Yn ogystal, mae'n cefnogi tri o amcanion y Cynllun Lles.   

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Mae staff o bob rhan o ysbyty Cymunedol Sant Gwynllyw yn defnyddio'r ardd yn ystod amser cinio a 

gobeithio yn y gwanwyn y bydd y cleifion yn elwa llawer mwy o'r amgylchoedd. 

Baner Werdd Gardd Gymunedol Lysaght 
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Cafodd yr ardd gymunedol hon yn ardal drefol Llyswyry yng Nghasnewydd gydnabyddiaeth am ansawdd ei 

mannau gwyrdd.  Wedi'i leoli ar dir Sefydliad Lysaght, a reolir ac sy’n berchen i Linc Cymru (Linc), 

derbyniodd yr ardd gymunedol Wobr Gymunedol y Faner Werdd am y mannau gwyrdd hygyrch y mae'n 

eu cynnig i drigolion lleol. 

Erbyn hyn mae gan Gymru fwy na thraean o safleoedd Baner Werdd gymunedol y DU, sy'n dibynnu ar 

wirfoddolwyr i gynnal eu cyfleusterau rhagorol.  Erbyn hyn mae mannau gwyrdd penigamp ym mhob 

awdurdod lleol.  Cyhoeddwyd Gwobrau Cymunedol cyntaf y Faner Werdd yng Nghasnewydd yn 2019 gyda 

Pharth Maendy a Sefydliad Lysaght. 

Fe'i sefydlwyd ym mis Rhagfyr 2018 gyda chymorth prosiect Tyfu Mannau Gwyrdd Linc, ac mae'r ardd 

gymunedol yn cael ei chadw gan grŵ p Cyfeillion Lysaght, trigolion lleol Orb Drive yn Llyswyry, sy'n 

gwirfoddoli drwy gynnal yr ardd a chynnal digwyddiadau cymunedol. 

Cyfrannodd y llain lysiau, y ddôl blodau gwyllt a digwyddiadau addysgol, i gyd at ennill gwobr Cymuned y 

Faner Werdd, un o'r cyntaf i'w rhoi yng Nghasnewydd. 

Mae'r grŵ p wedi cysylltu â'r contractwyr cynnal a chadw tir i lunio amserlen torri wahanol ar gyfer y ddôl 

blodau gwyllt a'r lawnt flodeuo, ac wedi gweithio gyda phartneriaid fel Cyfoeth Naturiol Cymru a Bug Life i 

gynnal diwrnodau gwybodaeth gymunedol. 

Gyda mwy o bobl yn defnyddio'r ardd gymunedol, yn enwedig mewn digwyddiadau plannu a dathlu, mae 

cynlluniau ar y gweill i greu llain lysiau newydd, fwy, gydag ail gwely wedi'i godi a ffynhonnell ddŵ r y tu 

allan. 

 

  

Dywedodd Caroline Jeremiah, preswylydd lleol a gwirfoddolwr yn yr ardd gymunedol: 

"Mae'n gyffrous gallu dod at ein gilydd gyda'm cymdogion a'm cymuned leol i wneud rhywbeth gwahanol.  

Mae'n hyfryd bod allan yn yr awyr agored mewn man gwyrdd, ac yn wych cael cynnyrch o'n llain lysiau ar ei 

ddiwedd hefyd!" 

Dywedodd Luke Penny, Swyddog Project Cyfoeth Naturiol, Linc: 

"Rwy'n falch o'r gwaith caled y mae'r gymuned leol wedi'i wneud yn yr ardd gymunedol a sut maen nhw wedi 

dod at ei gilydd i gyflawni un o'r Baneri Gwyrdd cymunedol cyntaf yng Nghasnewydd." 

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd Baner Werdd Cadwch Gymru'n Daclus: 

"Rwy'n falch iawn bod Sefydliad Lysaght wedi llwyddo i gyrraedd y safonau uchel sydd eu hangen i ennill 

Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.  Dyma'r flwyddyn gyntaf i ni ddyfarnu unrhyw safleoedd yng 

Nghasnewydd ac mae'r Sefydliad bellach yn un o ddim ond dau safle cymunedol yng Nghasnewydd sydd â'r 

Wobr fawreddog hon, felly mae'n dipyn o gamp.  Hoffwn ddiolch i'r holl wirfoddolwyr sy'n gysylltiedig â'r 

Sefydliad am eu gwaith caled yn creu man gwyrdd mor hyfryd i bawb ei fwynhau." 
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Y Pum Ffordd o Weithio 

Roedd hwn yn waith ar y cyd rhwng trigolion y gymuned 

leol; Grŵ p Cyfeillion Lysaght; Linc Cymru; Cyfoeth 

Naturiol Cymru ( CNC); Cadwch Gymru'n Daclus; a Bug 

Life.  Cynhelir yr ardd drwy gyfranogiad grŵ p Cyfeillion 

Lysaght a thrigolion lleol.  Roedd canlyniadau'r holl 

sefydliadau partner a grwpiau cymunedol yn Integredig, 

gan gyfrannu at chwech o'r nodau lles wrth i bobl ddysgu 

sgiliau newydd; tyfu bwyd i'r gymuned leol; bod yn actif; a 

darparu gweithgaredd cymdeithasol gyda chymdogion.  Mae 

gwella mannau gwyrdd i bobl a natur yn helpu i atal a 

lleihau problemau iechyd corfforol a meddyliol a chynyddu ymdeimlad da o les, gwella bioamrywiaeth a 

chefnogi bywyd gwyllt, helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng natur, a helpu Casnewydd i ddod yn fwy gwydn i 

wrthsefyll newid yn yr hinsawdd.  Yn yr hirdymor bydd y gwaith cynnal a chadw yn cael ei gefnogi gan 

Linc a Sefydliad Lysaght, ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn archwilio cyllid cynaliadwy tymor hwy. 

Mesurau Perfformiad 

Ennill Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Rhoddir gwobrau'n flynyddol a rhaid i enillwyr wneud cais bob blwyddyn i adnewyddu eu statws Baner 

Werdd. Bydd cais yn cael ei wneud erbyn y dyddiad cau ar 31 Ionawr 2021. 

Bydd rhagor o waith archwilio'n digwydd ynghylch ehangu'r ardd gymunedol, er enghraifft, gwely arall a 

godwyd a ffynhonnell ddŵ r y tu allan, ac annog mwy o bobl i fod yn rhan o'r ardd gymunedol.  Bydd y 

swyddog ymgysylltu Gwyrdd a Diogel yn gweithio gyda'r rhai sy'n gysylltiedig i nodi ffynonellau cyllid.  Bydd 

angen ystyried dod o hyd i ffyrdd o weithio'n ddiogel y tu allan mewn lleoliad garddio cymunedol. 

Diwrnod Hwyl i’r Teulu – Taith Gerdded Saint Paul 
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Nodwyd man agored nas defnyddir yn dda yng nghanol y ddinas sydd mewn perygl o ddenu ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, gyda digwyddiad wedi'i drefnu i ddenu dinasyddion i'r gofod, a darparu cyfleoedd i 

ymgysylltu â phobl ifanc a theuluoedd.  Cynhaliwyd nifer o weithgareddau drwy gydol y dydd gan gynnwys 

gweithdy gwneud planhigion, gwybodaeth gan yr heddlu a gweithgareddau dargyfeiriol a gefnogwyd gan 

Casnewydd Fyw (yr ymddiriedolaeth hamdden leol). 

 
 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Dyma ddechrau cyfres o weithgareddau i hyrwyddo'r lle a 

helpu'r gymuned i gymryd perchnogaeth, gyda'r nod o 

leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol i'r hirdymor.  

Datblygwyd y digwyddiad drwy gyfranogiad y cyhoedd 

oedd yn rhoi adborth ar y gofod a'r problemau y maent yn 

dod ar eu traws.  Mae hyn wedi helpu dinasyddion i gymryd 

perchnogaeth, datblygu balchder cymunedol a helpu i atal 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dyfodol.  Buom yn 

cydweithio i sicrhau bod gweithgareddau hwyliog a 

chreadigol ar gael i deuluoedd.  Effeithiodd y prosiect ar 

ddau o’r ymyriadau, gyda’r integreiddio hwn hefyd yn ategu nodau ehangach y sefydliadau partner 

perthnasol. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Yn sgîl llwyddiant y digwyddiad, bydd digwyddiadau yn y dyfodol yn cael eu cynllunio ar gyfer y gofod.  Fodd 

bynnag, oherwydd y pandemig diweddar a'r gweithgareddau yn y gofod yn dibynnu ar y tywydd, nid yw hyn 

wedi digwydd.  Y gobaith yw adeiladu ar y llwyddiant hwn ar gyfer 2021. 

Diwrnodau Gweithgareddau Teithio Pilgwenlli 
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Mae'r digwyddiad yn rhan o'r gwaith ffocws aml-asiantaeth parhaus ar ardal Pilgwenlli sy'n ymateb i 

bryderon gan gymuned Pilgwenlli o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu.  Roedd y 

gweithgareddau ar gyfer y diwrnod gweithredu yn canolbwyntio ar gynnwys ac ymgysylltu, addysg 

rhanddeiliaid a gwaith gwella'r amgylchedd. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae'r dull partneriaeth cydgysylltiedig hirdymor hwn yn 

galluogi'r gymuned i weld perthynas waith gadarnhaol gan 

amrywiaeth eang o randdeiliaid.  Y nod oedd dargyfeirio'r 

gymuned oddi wrth droseddu a datblygu ymdeimlad o 

berchnogaeth a balchder cymunedol, gan helpu i feithrin 

gwydnwch.  Fe wnaethom gynnwys pobl leol, a nododd eu 

problemau a'u pryderon.  Roedd y sylwadau’n cynnwys ei 

bod yn dda gweld asiantaethau partner yn ymgysylltu â hwy 

ac yn cyfathrebu â nhw.  Roedd gwasanaethau ieuenctid ac 

aelodau o Gymunedau Cryf yn ymgysylltu â phobl ifanc, gan 

ddarparu gwaith allgymorth, chwaraeon wedi'u trefnu a gweithgareddau eraill iddynt gymryd rhan ynddynt.  

Roedd y gweithgareddau dargyfeiriol hyn yn gyfle i atal pobl ifanc rhag cymryd rhan mewn gweithgarwch 

gwrthgymdeithasol a throseddol.  Roedd aelodau BGC gan gynnwys LCCau; Casnewydd Fyw; Heddlu 

Gwent; a'r Cyngor yn cydweithio gyda'i gilydd ar gymysgedd o ymgysylltu, gorfodi ac addysg.  Effeithiodd 

canlyniadau’r project ar ddau o'r ymyriadau, ac roedd integreiddio hyn hefyd yn ategu nodau ehangach y 

sefydliadau partner perthnasol. 

Mesurau Perfformiad 

Caiff perfformiad ei fesur drwy ganfyddiad y gymuned a data troseddu a gesglir drwy amrywiaeth o 

ymarferion ymgysylltu, er enghraifft, arolygon preswylwyr, Proffiliau Lles Cymunedol. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Datblygwyd grŵ p strategol newydd i drafod materion perthnasol i Bilgwenlli – adrodd i Gasnewydd Mwy 

Diogel – partneriaeth diogelwch cymunedol y ddinas.  Mae'r grŵ p yn cynnig dull cydgysylltiedig wedi'i 

dargedu ar gyfer materion a godwyd gan breswylwyr.  Bydd ymgysylltu â'r gymuned yn rhan annatod o'i 

gynllun datblygu. 

Rhaglen Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau 
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Mae Sustrans yn cydweithio â Chyngor Dinas Casnewydd i nodi sut y gellir gwella llwybrau o amgylch Ysgol 

Gynradd Dewi Sant er mwyn gallu teithio'n fwy llesol a sut y gallent gysylltu'n well â rhwydweithiau teithio 

llesol presennol ac yn y dyfodol. 

Cyfyngir yr ysgol gan ffordd brysur (Ffordd Caerdydd) a rheilffordd.  Mae tagfeydd y tu allan i'r ysgol ar 

adegau codi a gollwng. I grynhoi, mae hyn yn creu amgylchedd anneniadol, nifer o risgiau iechyd a diogelwch 

sylweddol ac yn rhwystr i'r rhai a allai fel arall ddewis cerdded a beicio. 

Cynhyrchwyd ffilm am y project gan Sustrans, sydd wedi’i phostio ar Youtube. 

 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae buddion hirdymor o wella llwybrau teithio llesol a 

lleihau tagfeydd traffig i iechyd a lles cenedlaethau'r 

presennol a'r dyfodol drwy gyfrannu at wella ansawdd aer a 

lleihau allyriadau carbon yn ardal Casnewydd.  Yn ogystal, 

bydd hyn yn cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd, y 

rhagwelir y bydd yn cael effaith negyddol sylweddol ar 

genedlaethau'r dyfodol.  Mae ansawdd aer gwael wedi ei 

gysylltu â chanser, broncitis, asthma, dementia a llawer o 

afiechydon eraill.  Bydd gwella llwybrau teithio llesol a 

lleihau tagfeydd traffig yn cyfrannu at wella ansawdd aer ac 

atal afiechyd a marwolaethau.  Mae'r project hwn yn cymryd ymagwedd integredig at les ac mae'n 

cefnogi chwech o'r nodau lles ac nid yw'n cael effaith andwyol ar yr un sy'n weddill.  Yn ogystal, mae'n 

cefnogi tri o amcanion y Cynllun Lles.  Mae'r project wedi cydweithredu ag Ysgol Gynradd Gatholig Dewi 

Sant ac roedd yn cynnwys y gymuned o'i hamgylch i greu dull sy'n canolbwyntio ar bobl o gynllunio 

amgylchedd diogel a deniadol ar gyfer cerdded a beicio. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Yn y flwyddyn i ddod bydd y cynllun hwn yn cyflawni gwelliannau priffyrdd ar gyfer mynediad i brif fynedfa'r 

ysgol a chyfleusterau gollwng ym Mharc Tredegar. 

 

 

 

 

 

 

Hirdymor Atal Integreiddio 

   

Cydweithio Cynnwys Pobl 

  

33

https://www.youtube.com/watch?v=w-T0XDrB_KA&list=PL7InlhZQBAkS9hO04SigduuX6JffFzsXj


Rhwydwaith Gwyrdd a Diogel 

 

      
 

Mae'r Rhwydwaith Gwyrdd a Diogel yn parhau i hwyluso gwaith mewn partneriaeth.  Mae'r rhwydwaith 

wedi ymgynnull mewn gweithdai rheolaidd, dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Dinas 

Casnewydd.  Mae partneriaid yn dechrau cydweithio i sicrhau'r manteision mwyaf posibl, drwy'r cynllun 

cyflawni, a thrwy newid y ffordd y maent yn gweithio gyda'i gilydd.  Mae'r rhwydwaith wedi creu 

cysylltiadau rhwng partneriaid a grwpiau cymunedol.  Mae angen cyfathrebu a hwyluso yn y rhwydwaith yn 

rheolaidd er mwyn parhau â'r gwaith hwn. 

Mae'r sefydliadau cysylltiedig yn cynnwys: Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, Bwrdd Iechyd, 

Cynghorau Cymuned, Cyswllt Cymunedol Dyffryn, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn, GAVO, 

Groundwork, Growing Space, Cadwch Gymru'n Daclus, Linc, Maindee Unlimited / Maindee Edibles, 

Cartrefi Melin, Menter Iaith Casnewydd, Cartrefi Dinas Casnewydd, Casnewydd Fyw, AGB Casnewydd, 

Meddwl Casnewydd, Strategaeth Sbwriel Casnewydd, Pobl, Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De 

Cymru, Sustrans, United Welsh - Teuluoedd yn Gyntaf, Parc Rhanbarthol y Cymoedd, Cyfoeth Naturiol 

Cymru, a Chyngor Dinas Casnewydd. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae'r gwahanol bartneriaid a amlinellir uchod yn cymryd 

rhan ac yn cydweithio.  Mae llawer o bartneriaid yn 

cyflawni gweithgarwch ymgysylltu sy’n cynnwys y 

cymunedau y maent yn gweithio gyda nhw.  Er enghraifft, 

cynhaliodd Maindee Unlimited ddigwyddiad ymgynghori ym 

mis Chwefror 2020 ar nifer o leoliadau ar gyfer creu 

mannau gwyrdd ym Maendy a fydd yn bwydo i mewn i'w 

cynlluniau.  Mae'r rhwydwaith yn cydbwyso anghenion 

byrdymor a hirdymor ac yn integreiddio drwy gysylltu 

llawer o'r nodau lles.  Mae gwella mannau gwyrdd i bobl a 

natur yn helpu i atal a lleihau problemau iechyd corfforol a meddyliol a chynyddu ymdeimlad da o les, 

cynyddu bioamrywiaeth a chefnogi bywyd gwyllt, helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng natur, a helpu 

Casnewydd i ddod yn fwy gwydn i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd. 
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Mesurau Perfformiad 

Cyflawnwyd 2 wobr Baner Werdd gan Ardd Gymunedol Lysaghts a Gardd Gymunedol Eglwys y Santes 

Fair, Maindee Unlimited.  Mae 120 o bobl ar restr bostio’r rhwydwaith wedi'i diweddaru. 

Bydd cyfathrebu mewnol ac allanol wrth ymgysylltu yn y dyfodol. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Mae'r datblygiadau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys: 

 Creu cynllun cyfathrebu ar gyfer y 12 mis a thu hwnt sydd i ddod, gyda dull wedi'i addasu 

oherwydd COVID-19 i sicrhau cyfathrebu a chydweithredu rheolaidd.  Bydd cyfathrebu'n cynnwys 

hyrwyddo mannau gwyrdd Casnewydd a gwaith partneriaid rhwydwaith. 

 Trefnu'r gweithdy Gwyrdd a Diogel nesaf. 

 Cefnogi sefydliadau partner a chymunedol gyda chyllid, er enghraifft, cynaeafu dŵ r glaw parhaus 

Maindee Unlimited yng nghynlluniau Triongl Maendy, gan wella Gardd Gymunedol Lysaght, gweithio 

gyda Chanolfannau Casnewydd i wella mannau gwyrdd a chyfranogiad cymunedau lleol. 

 Gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys Cymdeithasau Tai Pobl a Melin, Cyngor Casnewydd, 

trigolion lleol, a Gweithredu Tipio Anghyfreithlon Cyfoeth Naturiol Cymru i wella ardal Barracks 

Wood. 

 Cefnogi gyda cheisiadau pellach am y Faner Werdd. 

Llwybrau Teithio Llesol 

 

      
 

Mae rhwydweithiau Teithio Llesol yn parhau i gael eu gwella ar draws y ddinas.  Gweithredu gwaith 

ymhellach mewn 'coridorau' rhwydwaith, gan ddechrau o lwybr cylchol y ddinas, gan gynnwys: Cyswllt 

Crindau, llwybr Coed Melin, Corporation road, Nash road a rhoi arwynebau ar lwybrau halio i ffin y 

ddinas. 

Teithio 
Cynaliadwy

    Ymyriad      Nodau Lles 
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Mae cynigion ar gyfer llwybrau eraill yn mynd rhagddynt, mae'r rhain yn cynnwys Pont Droed Dyfnaint 

Place, y cyffiniau gorllewinol ac Ynys y Mwnci.  Mae datblygu a dylunio parhaus wedi dilyn y cynigion a 

gyflwynwyd fel rhan o'r Map Rhwydwaith Integredig yn 2017. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Caiff gwella llwybrau teithio llesol a lleihau tagfeydd traffig 

fuddion hirdymor i iechyd a lles cenedlaethau'r presennol 

a'r dyfodol drwy gyfrannu at wella ansawdd aer a lleihau 

allyriadau carbon yn ardal Casnewydd.  Yn ogystal, bydd 

hyn yn cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd, y rhagwelir 

y bydd yn cael effaith negyddol sylweddol ar genedlaethau'r 

dyfodol.  Mae ansawdd aer gwael wedi ei gysylltu â chanser, 

broncitis, asthma, dementia a llawer o afiechydon eraill.  

Bydd gwella teithio llesol a lleihau tagfeydd traffig yn 

cyfrannu at wella ansawdd aer ac atal afiechyd a 

marwolaethau.  Mae Teithio Llesol wedi’i integreiddio ar draws chwech o'r nodau lles, ac nid yw'n cael 

effaith andwyol ar yr un arall.  Yn ogystal, mae'n cefnogi tri o amcanion y Cynllun Lles.  Mae'r holl 

welliannau teithio llesol yng Nghasnewydd yn seiliedig ar y Map Rhwydwaith Integredig (INM).  Datblygwyd 

y map ar y cyd â'r cyhoedd i nodi llwybrau addas presennol ar gyfer cerddwyr a beicwyr ac awgrymu 

llwybrau posibl eraill a fyddai'n helpu i greu rhwydwaith integredig o lwybrau teithio llesol ar draws y 

ddinas.  Mae newid pellach ac ychwanegiadau i lwybrau ers datblygu'r map hefyd wedi cynnwys trigolion 

lleol a'r cyhoedd yn ehangach cyn gwneud newidiadau. 

Mesurau Perfformiad 

Yn 2014, roedd gan Gasnewydd 6.6km o lwybrau beicio (2.7km di-draffig a 3.9km ar y ffordd).  Ers hynny, 

mae dros 20km o lwybrau sy'n addas ar gyfer Teithio Llesol wedi'u datblygu.  Mae'r gwaith wedi cynnwys 

pontydd, croesfannau, gwelliannau i'r gyffordd ac arwyddion.  Mae'r llwybrau a wellwyd yn cynnwys: 

 Llwybr halio Camlas Sir Fynwy ac 

Aberhonddu,  

 Dolen Crindau,  

 Llwybr Cylchol y Ddinas,  

 Dolen Llyswyry,  

 Corporation Road  

 Nash Road,  

 Brickyard lane,  

 Coed Melin, 

 Lôn Betws.  
 

Yn ystod cyfnod cloi Covid-19 mis Ebrill, dangosodd rhifyddion beicio a cherdded gyfanswm o 27,508, o'i 

gymharu â 12,470 yn y mis Ebrill blaenorol.  Roedd hyn dros 100% yn fwy na ffigurau'r llynedd, ym mhob 

lleoliad ar rwydwaith Casnewydd. 
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Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Mae rhaglen waith yn cael ei datblygu ar gyfer y 3-5 mlynedd nesaf yn seiliedig ar y Map Rhwydwaith 

Integredig.  Bydd hyn yn cynnwys: 

 Hyrwyddo: Hyrwyddo llwybrau teithio llesol a manteision teithio'n llesol. 

 Monitro Defnydd Monitro rhifyddion teithio llesol ar draws y ddinas. 

 Llwybrau Newydd: Datblygu a gweithredu llwybrau'n ffisegol drwy gyllid Llywodraeth Cymru. 

 Map Rhwydwaith Integredig:  Ymgysylltu â rhanddeiliaid cymunedol a'r cyhoedd i adnewyddu a 

diweddaru'r Map Rhwydwaith Integredig.  Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ym mis Medi 2020 a 

bydd y trywydd newydd yn cael ei gyhoeddi yn 2021. 

Yn ogystal, ym mis Mai 2020 gwahoddodd Llywodraeth Cymru ddatganiadau o ddiddordeb i gyflwyno 

mesurau i wella diogelwch a chyfleusterau mewn ymateb i'r heriau y mae pandemig Covid-19 yn eu creu ar 

deithio cynaliadwy a llesol. 

Dau brif nod y cyllid yw iechyd a diogelwch y cyhoedd (ymbellhau cymdeithasol) a lliniaru cynnydd posibl 

yn y defnydd o geir drwy annog newid moddol teithio llesol. 

Roedd y cynlluniau teithio llesol canlynol yn llwyddiannus: 

 Ymyriadau dros dro mewn ardaloedd lle mae nifer fawr o ymwelwyr megis canol dinasoedd ac 

ardaloedd manwerthu; 

 Gosod mesurau ymbellhau cymdeithasol yng Ngorsaf Fysus Casnewydd; 

 Cynllun lledu troedffordd ar Corn Street a Skinner Street i wella cyfleusterau a chysylltedd 

cerddwyr rhwng Friars Walk a Chanolfannau Bysus y Farchnad; 

 Lonydd stop beicio uwch a lonydd bwydo ar yr holl freichiau cyffordd wrth gyffordd Wharf Road a 

Phont George Street; 

 Treialon terfyn cyflymder 20 milltir yr awr i hyrwyddo diogelwch a theithio llesol; 

 Lonydd blaenoriaeth beicio a system draffig unffordd gyda therfynau cyflymder is yn ardal the Gold 

Tops i wella mynediad i gerddwyr a beicwyr; 

 Lleihau'r terfyn cyflymder, lledu’r droedffordd a gwelliannau beicio ar Chepstow Road; ac 

 Archwilio'r potensial ar gyfer gwella amgylchedd beicio a cherdded ymhellach yng Nghaerllion. 

Mae'r ddau gynllun cyntaf eisoes wedi'u cyflawni'n sylweddol drwy baratoi canol y ddinas, canolfannau 

trafnidiaeth ac ardaloedd manwerthu nifer uchel eraill o ymwelwyr ar gyfer ailagor manwerthu, bariau, 

bwytai a chaffis nad ydynt yn hanfodol.  Darparwyd dros 150 o arwyddion, stensiliau llawr a llewys bolard, 

gan gynghori cerddwyr ar reolau ymbellhau cymdeithasol.  Lle y bo'n briodol, mae'r prif bwyntiau mynediad 

i ganol y ddinas wedi cael pyrth i eithrio mynediad i gerbydau nad yw'n hanfodol er mwyn creu lle diogel ar 

gyfer ymbellhau cymdeithasol a seddau awyr agored. 

Bydd y cynlluniau eraill yn cael eu rhoi ar waith dros y misoedd nesaf. 
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Gwyrddu Maendy 

 

      

 

Sefydlwyd Maindee Unlimited yn 2014 i drawsnewid Maendy yn gymuned gynaliadwy gyda hunaniaeth leol 

gref, economi leol gref ac enw da fel lle deniadol, diogel, diwylliannol fywiog a chydlynol i fyw, gweithio ac 

ymlacio.  Un o'r meysydd gwaith y mae Maindee Unlimited yn arwain arnynt yw gwyrddu'r ardal leol.  

Mae'r projectau a ddatblygwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi cynnwys: 

Gardd Gymunedol y Santes Fair 

Enillodd yr ardd Wobr Gymunedol y Faner Werdd yn 2019 ac eto yn 2020.  Mae'r ardal hon wedi'i 

thrawsnewid o ddarn o dir segur ac anniben wrth ymyl yr eglwys yn ardd sydd wedi'i disgrifio fel gwerddon 

yn un o'r cyffyrdd ffordd prysuraf yng Nghasnewydd. 

 

Ariannwyd creu'r ardd gan Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl a'i chynllunio a'i datblygu mewn 

ymgynghoriad â'r gymuned.  O fewn y man diogel hwn mae palmantau gyda meinciau, 

amrywiaeth eang o blanhigion, gardd bywyd gwyllt a gwelyau planhigion ar gyfer ffrwythau a 

llysiau. 

Mae nifer yr achosion o fandaliaeth a thipio anghyfreithlon wedi lleihau'n sylweddol, ac 

mae'r ardd bellach yn cael ei gwerthfawrogi gan bobl o bob oed sy'n dod i fwynhau'r 

heddwch, y bywyd gwyllt y mae'r plannu'n ei ddenu a'r amgylchedd gwyrdd na ellir dod o 

hyd iddo unman arall yn y cyffiniau. 

Mae lleoliad y meinciau yn ddelfrydol i gadw pellter cymdeithasol – ffactor nas ystyriwyd ar yr adeg creu. 

Mannau 
Gwyrdd a 

Diogel

    Ymyriad      Nodau Lles 
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Mae gwirfoddolwyr Gwyrddu Maendy yn cynnal yr ardd ac mae rhai o'r gwelyau wedi'u mabwysiadu gan 

drigolion lleol ar gyfer tyfu eu cynnyrch eu hunain.  Yn y dyfodol agos bydd yr ardd hefyd yn cael ei 

defnyddio gan grŵ p Dyfodol Cadarnhaol. 

Corporation Road 

Plannwyd ardaloedd o flodau gwyllt a bylbiau gwanwyn. 

Llwybr Cerdded 

Mae'r llwybr cerdded o Corporation Road i Ysgol Gynradd Maendy wedi bod yn faes gwaith yn diweddar.  

Mae un ardal wedi'i chlirio o fieri, chwyn a thipio anghyfreithlon ac mae gardd graean / Mediteranaidd wedi'i 

phlannu.  Gall yr amrywiaeth o blanhigion a ddefnyddir ymdopi â chyflyrau sychach gan fod angen llai o 

ddyfrio a chynnal a chadw.  Mae arwyddion wedi'u gosod.  Datblygwyd y maes hwn mewn ymgynghoriad â'r 

gymuned gyfagos, mae wedi cael nifer o sylwadau cadarnhaol gan y nifer a ymwelodd gan ddefnyddio'r 

llwybr. 

Mae'r llwybr cerdded yn dramwyfa gyhoeddus a ddefnyddir yn dda iawn sy'n cysylltu Maendy â'r afon a 

chanol y ddinas.  Mae hefyd yn goridor gwyrdd ar gyfer natur sydd â'r potensial i gael ei wella'n sylweddol 

ar gyfer pobl a bywyd gwyllt.  Mae Maindee Unlimited wrthi'n cyflwyno cais am gyllid i'r Gronfa Lleoedd 

Lleol ar gyfer Cyfalaf Natur er mwyn gallu gwneud y gwelliannau. 

  

Maindee Primary School 

Crëwyd gwelyau planhigion ar dir yr ysgol a ariannwyd gan Adnewyddu Cymru a 

swyddfa'r Uchel Siryf er mwyn annog rhieni a phlant i dyfu ffrwythau a llysiau 

gyda'i gilydd.  Bwriedir cynnal menter Bwyd am Oes Cymdeithas y Pridd er bod 

Covid 19 wedi oedi'r cynnydd hyd yma. 

Taith Gerdded Perllannau 

Plannwyd coed ffrwythau ar gyswllt cerddwyr â'r afon a chanol y ddinas o Corporation Road, yn anffodus 

cafodd 14 o'r 17 a blannwyd eu dwyn.  Bydd y rhain yn cael eu hail-osod yr hydref hwn ac ychwanegir y 

llwyni ffrwythau gan greu llwybr cerdded bwytadwy i'r gymuned.  Mae cynigion i greu rhandiroedd 

cymunedol ar gyfer trigolion lleol hefyd yn cael eu hystyried ar hyn o bryd. 

Triongl Maendy – Chepstow Road 

Mae hwn yn broject newydd cyffrous ar dir hen floc toiledau a gofod hamdden (sy'n eiddo i'r cyngor) ar 

Chepstow Road sydd wedi dadfeilio yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac sydd wedi dioddef esgeulustod 

cyffredinol, tipio anghyfreithlon ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Yn ystod yr ychydig flynyddoedd 

diwethaf datblygwyd cynigion i drawsnewid y gofod yn gaffi a gofod cymunedol bywiog gyda mannau awyr 

agored deniadol sy'n cynnwys man perfformiad, wal ddringo, mannau plannu deniadol a seddau.  Ategir y 

project gan themâu cryf o gynaliadwyedd gan gynnwys gosod System Cynaeafu Dŵ r Glaw a lloches beiciau 

to gwyrdd a phlannu cyfeillgar i beillwyr.  Y gobaith yw y bydd y project yn denu ymwelwyr sy'n mynd 

drwy'r gymdogaeth ac yn helpu i roi hwb cychwynnol i broses o adfywio'r stryd fawr. 
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Wharf Road 

Plannwyd coed brodorol a blodau gwyllt.  

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae'r projectau wedi lleihau ac atal ymddygiad 

gwrthgymdeithasol fel tipio anghyfreithlon, gan gynyddu 

gwyrddni'r ardal. Mae hyn nid yn unig yn ei wneud yn fwy 

deniadol ond yn cyfrannu at leihau carbon a lliniaru 

argyfyngau yn yr hinsawdd a natur.  Mae llawer o 

bartneriaid wedi cydweithio i gefnogi gwaith Maindee 

Unlimited. Mae'r rhain yn cynnwys Community House Eton 

Road, Ysgol Gynradd Maendy, Woodlanders, 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, Bee Friendly, 

Maindee Unlimited, Gŵ yl Maendy, Cyfoeth Naturiol 

Cymru, Cadwch Gymru'n Daclus.  Mae amcanion lles yr holl sefydliadau partner a grwpiau cymunedol yn 

integredig gan ategu ei gilydd.  Grŵ p cymunedol brwdfrydig ac ymroddedig yw'r sbardun ar gyfer y 

gwaith hwn, ac maent yn dod â buddion hirdymor gyda chenedlaethau'r dyfodol mewn golwg ym mhob 

project.  Cynhaliwyd digwyddiad ymgynghori cyhoeddus ym mis Chwefror 2020 gan gynnwys dros 150 o 

bobl a gwblhaodd arolygon.  Y themâu a ddaeth i'r amlwg oedd mwy o goed, gwell cyfleusterau chwarae, 

parciau, llai o sbwriel, a mannau gwyrdd iachach i'w mwynhau. 

Mesurau Perfformiad 

Dyfarnwyd statws Gwobr Gymunedol Baner Werdd i Ardd Gymunedol y Santes Fair. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Wharf Road 

Mae gan Faendy y nifer leiaf o goed yng Nghasnewydd felly mae'n hanfodol cynyddu'r ddarpariaeth i helpu i 

wella ansawdd aer lleol a lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd.  Mae Maindee Unlimited yn bwriadu 

gweithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd i gynyddu nifer y coed stryd yn sylweddol er mwyn cynyddu'r 

gorchudd canopi coed trefol yn y gymdogaeth.   

Chepstow Road 

Mae cornel gyferbyn â Harrow Road wedi'i chlirio i baratoi ar gyfer plannu er mwyn gwella'r ymagwedd at 

ardal Maendy gyda'r nod o roi croeso cynnes.  Ni fydd hyn yn digwydd yn fuan oherwydd bod Llysiau'r Dial 

ar y safle y mae angen eu trin. 

Cornel Jeffrey Street oddi ar Wharf Road 

Ar ôl ymgynghori â thrigolion lleol ynghylch mannau gwyrdd, un o'r prif bryderon a gafwyd mewn sylwadau 

oedd y diffyg llwyr o leoedd chwarae i blant ifanc yn y gymdogaeth.  Mae gan y llain fach o dir ar Jeffrey 

Street y potensial i gael ei datblygu'n barc 'Chwarae Gwyrdd' cyffrous ac ysgogol wedi'i gosod mewn 

Hirdymor Atal Integreiddio 
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amgylchoedd deniadol.  Byddai cynllun o'r math hwn yn cael ei groesawu'n fawr gan deuluoedd ifanc sydd 

ag angen dybryd am le chwarae diogel. 

Lennard Street 

Bydd y stryd yn treialu'r weledigaeth i adfer coed y stryd mewn pyllau coed presennol ac os bydd yn 

llwyddiannus, caiff ardaloedd eraill yn y cyffiniau eu nodi. 

Cornel Halstead Street 

Bydd tipio anghyfreithlon yn cael ei gwaredu a bydd ardal werdd hefyd sy'n cynnwys parc poced yn cael ei 

chreu. 

Cymorth Eveswell 

Defnyddir y ganolfan gymunedol ar gyffordd Eveswell Street ac Archibald Street gan wahanol grwpiau gan 

gynnwys TOC H.  Gosodwyd gwelyau planhigion yno (a ariannwyd gan Adnewyddu Cymru) ar gais 

defnyddwyr y ganolfan.  Y bwriad yw datblygu gweddill y gerddi fel gardd gymunedol gan greu man awyr 

agored diogel a chroesawgar i bawb ei fwynhau.  Mae cynghorwyr lleol yn croesawu'r cynlluniau ar gyfer y 

safle a chytunwyd ar gyllid gyda TOC H ac maent yn aros am sêl bendith.  Bydd y safle hefyd yn cael ei 

ddefnyddio gan Ysgol Gynradd Eveswell gerllaw fel hyb Bwyd am Oes. 

Maes Parcio Maendy 

Lluniwyd cynlluniau i drawsnewid y maes parcio yn ardal fwy deniadol i'r cyhoedd, mwy o fannau parcio, 

bachau cerbydau trydan, cyfleusterau storio beiciau / docio beiciau, systemau draenio dinesig cynaliadwy, 

cyfleusterau ailgylchu pwrpasol, a chynnwys seilwaith gwyrdd helaeth i wella'r lle.  Byddai'r cynllun hefyd yn 

darparu cyfleusterau hamdden i drigolion lleol gan gynnwys creu parc poced, cyfarpar campfa awyr agored, 

gwell ardal gemau aml-ddefnydd (AChA) a gofod hamdden i deuluoedd.   

Byddai'r gwaith hwn yn gofyn am gyllid cyfalaf sylweddol ac asesiad dichonoldeb llawn cyn y gallai'r gwaith 

ddechrau.  Mae Maindee Unlimited wedi cynnal ymgynghoriad â’r gymuned gyfan ac mae'r adborth yn 

cefnogi'r fenter hon yn gryf ac ar hyn o bryd mae'n cynnal trafodaethau â myfyrwyr pensaernïaeth tirwedd i 

ddatblygu'r cynigion ar gyfer y safle. 
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Mae gan Gasnewydd amgylcheddau iach, diogel a gwydn 

Er mwyn dangos y cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcan lles hwn yn ystod 2019-20 nodwyd nifer o 

astudiaethau achos.  Mae pob astudiaeth achos / enghraifft yn cynnwys y manylion canlynol: disgrifiad byr; 

pa Ymyriad(au) a Nodau Lles y mae'n ymwneud â nhw; sut y defnyddiwyd y Pum Ffordd o Weithio; unrhyw 

fesurau perfformiad; a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

Mynd i'r afael â Throseddau Difrifol a Chyfundrefnol drwy Gynyddu Cyfalaf 

Cymdeithasol yn Ringland ac Alway 

 

      
 

Rydym wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol i ddatgloi'r potensial mewn asedau cymunedol mewn 

ymgais i atal troseddu, amddiffyn y rhai sy'n agored i niwed a chefnogi dioddefwyr.  Mae Heddlu Gwent, 

Cyngor Dinas Casnewydd, Ysgol Gynradd Milton, Cartrefi Dinas Casnewydd a Gwasanaeth Tân ac Achub 

De Cymru wedi bod yn gweithio gyda MutualGain, sefydliad ymgysylltu â'r gymuned arbenigol i wella'r 

ffordd y mae sefydliadau'n gweithio gyda'r bobl y maent yn eu gwasanaethu.  Gan ddefnyddio digwyddiadau 

Caffi'r Byd a Chyllidebu Cyfranogol (CC), mae'r bartneriaeth wedi bod yn canolbwyntio ar ardaloedd 

Ringland ac Alway yng Nghasnewydd.  Mae gan y ddwy ward gyfagos lefelau diweithdra a throseddu sy'n 

uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac maent wedi bod yn profi troseddu difrifol a chyfundrefnol a 

nodweddir gan gyflenwad cyffuriau ar lefel stryd, camfanteisio’n droseddol ar blant, cogio a dwyn cerbydau. 

Dechreuodd y fenter yng Ngwanwyn 2019 drwy Gaffi'r Byd lle aeth y bartneriaeth ati i gynnal sgyrsiau gyda 

thrigolion am droseddu difrifol a chyfundrefnol a'r hyn yr oedd ei angen i wella eu cymuned yn eu barn.  

Gwahoddwyd y rhai a oedd yn bresennol i ffurfio grŵ p cynllunio cymunedol cyn digwyddiad CC lle'r oedd 

sefydliadau lleol a grwpiau cymunedol yn cyflwyno eu ceisiadau am gyllid prosiect.  Aseswyd y ceisiadau, y 

bu'n rhaid iddynt fod yn gysylltiedig ag atal troseddu, amddiffyn y bobl sy’n agored i niwed neu gefnogi’r 

dioddefwyr, gan banel o breswylwyr o'r grŵ p cynllunio, gyda chymorth staff o'r asiantaethau partneriaeth.  

Ar gyfer ardal a oedd yn draddodiadol wedi cael trafferth ymgysylltu â'r heddlu a gwasanaethau rheng flaen, 

roedd yn gyflawniad mawr bod y digwyddiad hwn wedi denu bron i gant o gyfranogwyr o bob oed. 

Darparwyd cyfanswm cyllid £15,000 gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent gyda £5,000 ar 

gael fesul prosiect.  Derbyniwyd 16 o geisiadau â gwerth £65,000 ar y cyd gan amrywiaeth o sefydliadau yn 

ardal Ringland ac Alway ac o'u hamgylch.  Dyfarnwyd grantiau i Gadetiaid Heddlu Gwent, Samariaid 

Cymunedau 
Gwydn Cryf
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Casnewydd, Ysgol Gynradd Ringland a Chlwb Bocsio Alway i ddatblygu mentrau yn y gymuned a fyddai'n 

mynd i'r afael â bod yn agored i niwed ac yn cyfrannu at gymdogaethau mwy diogel a mwy grymus. 

Mae MutualGain hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddi gymunedol i roi cymorth ychwanegol i bobl leol ac 

enillwyr cronfeydd CC.  Bydd hyn yn eu cefnogi i ddatblygu ar lefel bersonol ac yn eu hannog i gyflawni 

nodau sy'n canolbwyntio ar y gymuned a fydd yn darparu sylfeini ar gyfer cydberthnasau cryfach rhwng yr 

heddlu a'r gymuned.  Mae'r adborth cymunedol o'r digwyddiad wedi bod yn eithriadol o gadarnhaol.  Ers 

hynny, mae MutualGain wedi cynnal sesiynau adborth gyda'r gymuned a phartneriaid a bydd yn cynnal 

digwyddiad Cynllunio Gweithredu ym mis Mehefin i sicrhau cynaliadwyedd llwyddiant y rhaglen hyd yma. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae gwella cyfalaf cymdeithasol yn canolbwyntio ar: feithrin 

ymddiriedaeth rhwng pobl leol a’u cymdogion; cryfhau 

cysylltiadau a rhwydweithiau; a chreu ac atgyfnerthu 

normau cymdeithasol cadarnhaol.  Mae hyn yn sail i 

welliannau hirdymor mewn lles cymunedol a gwydnwch i 

droseddau difrifol a threfnus.  Mae'r dull cyfalaf 

cymdeithasol yn ffafrio atal a gwydnwch rhag troseddu 

difrifol a chyfundrefnol yn hytrach na dull gorfodi yn unig.  

Mae dull cyfalaf cymdeithasol yn enghraifft o integreiddio 

drwy fynd i'r afael â throseddu drwy wneud cymunedau'n 

gryfach, yn fwy ffyniannus, yn fwy deniadol ac yn lle gwell i fyw ynddo.  Mae hefyd yn argymell dull 

amlddisgyblaethol / asiantaeth.  Adlewyrchodd y project cydweithio amlasiantaethol gwirioneddol ar 

draws partneriaid y BGC a dull cryf a arweinir gan y gymuned.  Goruchwyliwyd y project cyllidebu 

cyfranogol gan grŵ p llywio a oedd yn cynnwys trigolion lleol.  Defnyddiodd y dull ymgysylltu â'r gymuned i 

gryfhau cyfalaf cymdeithasol felly roedd cyfranogiad yn ganolog ar bob cam.  Dangoswyd hyn gan 

ddigwyddiad ymgysylltu Caffi'r Byd, y digwyddiad cyllidebu cyfranogol a rôl y grŵ p llywio a arweinir gan y 

gymuned. 

Mesurau Perfformiad 

Defnyddiwyd dangosyddion canfyddiad i fesur perfformiad: 

Canran y rhai a fynychodd a oedd yn credu bod lefelau uchel o 

droseddu difrifol a chyfundrefnol a'u bod hwy neu eu 

teuluoedd wedi dioddef 

Mynychwyr Caffi'r Byd 88%  

Mynychwyr Cyllidebu Cyfranogol 73%  

Canran y bobl a oedd yn bresennol nad oeddent wedi 

mynychu cyfarfod cyhoeddus ffurfiol o'r blaen 

Mynychwyr Caffi'r Byd 70%  

Mynychwyr Cyllidebu Cyfranogol 64%  

Canran y bobl sy'n credu na chlywir eu llais 
Mynychwyr Caffi'r Byd 80%  

Mynychwyr Cyllidebu Cyfranogol 84%  
 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Datblygwyd y dull gweithredu fel project peilot yn Ringland ac Alway yn seiliedig ar ddefnyddio ymgysylltu 

â'r gymuned i gryfhau cyfalaf cymdeithasol ac mae bellach yn cael ei gyflwyno yng Nghasnewydd.  Bwriedir i 

brojectau gael eu cynllunio ar gyfer Pilgwenlli, yn Ysgolion Cynradd Casnewydd ac ar draws Casnewydd i 

fynd i'r afael ag effeithiau Covid19.  Yn Ringland ac Alway mae gwaddol y prosiect yn cael ei gynnal drwy 

grŵ p ffocws amlasiantaethol gan gynnwys Heddlu Gwent, Cyngor Dinas Casnewydd, Cartrefi Dinas 

Casnewydd ac ysgolion lleol. 

 

Hirdymor Atal Integreiddio 

   

Cydweithio Cynnwys Pobl 
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Cynllun “ECO Stars” 

 

      
 

Mae Cynllun ECO Stars yn annog ac yn helpu gweithredwyr cerbydau 

nwyddau trwm, bysiau, hyfforddwyr, faniau a thacsis i redeg fflydoedd yn 

y ffordd fwyaf effeithlon a gwyrdd.  Mae'r cynllun yn rhoi cydnabyddiaeth 

am arferion gweithredol gorau, a chanllawiau ar gyfer gwneud 

gwelliannau.  Y nod yn y pen draw yw lleihau'r defnydd o danwydd sy'n 

naturiol yn arwain at lai o allyriadau cerbydau ac sydd â'r fantais 

ychwanegol o arbed arian.   

Dyfernir sgôr ECO Star i'r Aelodau pan fyddant yn ymuno am y tro 

cyntaf, yn amrywio o 1 Seren i 5 Seren yn seiliedig ar asesiad o'u 

perfformiad gweithredol ac amgylcheddol presennol.  Caiff pob cerbyd 

unigol ei raddio a hefyd sut mae'r fflyd yn cael ei redeg yn ei gyfanrwydd. 

Pan gaiff yr asesiad ei gwblhau, bydd "map ffyrdd" pwrpasol sy'n 

amlinellu canfyddiadau ac yn cynnwys cyngor wedi'i deilwra'n bwrpasol 

yn helpu i wella effeithlonrwydd fflyd y gweithredwyr. 

Casnewydd yw'r unig ardal yng Nghymru i gynnig y cynllun ac mae 47 

o sefydliadau ledled Casnewydd wedi cymryd rhan gyda'r nod o wella 

ansawdd aer ac allyriadau carbon ledled y ddinas. 

 

Teithio 
Cynaliadwy
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Y Pum Ffordd o Weithio 

Caiff gwella effeithlonrwydd y fflyd fasnachol ar ffyrdd 

Casnewydd fuddion hirdymor i iechyd a lles 

cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol drwy gyfrannu at wella 

ansawdd aer a lleihau allyriadau carbon yn ardal 

Casnewydd.  Yn ogystal, bydd hyn yn cyfrannu at liniaru 

newid yn yr hinsawdd, y rhagwelir y bydd yn cael effaith 

negyddol sylweddol ar genedlaethau'r dyfodol.  Mae 

ansawdd aer gwael wedi ei gysylltu â chanser, broncitis, 

asthma, dementia a llawer o afiechydon eraill.  Bydd gwella 

effeithlonrwydd fflyd fasnachol yn cyfrannu at wella 

ansawdd aer ac atal afiechyd a marwolaethau.  Mae ECO stars yn wirioneddol integredig ac mae'n 

cefnogi pump o'r nodau llesiant ac nid yw'n cael effaith andwyol ar y ddau arall, wrth gefnogi tri o amcanion 

y Cynllun Lles hefyd.  Mewn ffordd gydweithredol, cymerodd 47 o sefydliadau ran yn y cynllun yn ardal 

Casnewydd, gyda 3 yn aelodau o BGC.  Wrth ddatblygu Strategaeth Teithio Cynaliadwy Casnewydd (Awyr, 

Sŵ n a Chynllun Gweithredu Cynaliadwyedd) cynhaliwyd ymgynghoriad yn cynnwys y cyhoedd a 

ddangosodd gonsensws cyffredinol ar yr angen i symud i ffwrdd o gerbydau’n defnyddio tanwydd ffosil. 

Mesurau Perfformiad 

Mesur Perfformiad  Targed Gwirioneddol 

Nifer y sefydliadau sydd wedi ymrwymo 30 47 
 

Mae tri sefydliad Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cymryd rhan yn y cynllun, Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Aneurin Bevan, Cyngor Dinas Casnewydd a Chartrefi Dinas Casnewydd. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Bydd gweithredwyr fflydoedd sy'n ymuno â'r cynllun yn cael cymorth i weithredu eu cynlluniau gweithredu 

pwrpasol i leihau allyriadau carbon a symud i gerbydau allyriadau uwch isel.  Bydd hyn yn cael effaith 

gadarnhaol ar ansawdd aer yn ardal Casnewydd ar gyfer y dyfodol. 

Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Teithio Cynaliadwy 

 

      

Teithio 
Cynaliadwy

Hirdymor Atal Integreiddio 

   

Cydweithio Cynnwys Pobl 

  

    Ymyriad      Nodau Lles 

45



Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) hwn ar gyfer Teithio Cynaliadwy wedi ei ddatblygu a’i gyhoeddi ac 

mae’n atodi polisïau yng Nghynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Casnewydd.  Cynlluniwyd i’w ddefnyddio 

gan ymgeiswyr cynllunio, datblygwyr, darparwyr teithio cynaliadwy a chynllunwyr yr awdurdod cynllunio 

lleol.  Mae buddion teithio cynaliadwy, o fanteision  amgylcheddol i fuddion iechyd a lles wedi eu cofnodi’n 

dda.  Mae'r CCA hwn yn hyrwyddo teithio cynaliadwy mewn datblygiadau newydd ac yn rhoi manylion ac 

arweiniad ychwanegol ar bolisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol.  Bydd yn annog llunwyr lleoedd a datblygwyr 

i integreiddio teithio cynaliadwy fel elfen sylfaenol o ddatblygiadau newydd a’r ardaloedd o gwmpas. 

Mewn rhwydwaith teithio sydd wedi’i gysylltu’n wirioneddol, ni ddylid cyfyngu llwybrau a dewisiadau teithio 

cynaliadwy gan ffiniau’r safle.  Mae’r canllaw hwn yn cefnogi’r awdurdod lleol, y datblygwyr a darparwyr 

teithio cynaliadwy i weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod rhwydweithiau teithio cynaliadwy diogel a di-dor yn 

bodoli ar draws Dinas Casnewydd a thu hwnt. 

Mae’r canllaw hefyd yn nodi safonau a ddisgwylir ar gyfer parcio 

beiciau ac yn cynnig arweiniad i ddatblygwyr ar greu cynllun teithio 

effeithiol.  Bydd cynlluniau teithio yn annog preswylwyr newydd i 

leihau teithiau ceir preifat defnydd sengl a chyflawni mathau mwy 

cynaliadwy o deithio fel cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus. 

Gall lleoliad, maint a natur datblygiad newydd gael dylanwad 

uniongyrchol ar y dull teithio y bydd preswylwyr, cyflogeion ac 

ymwelwyr yn ei ddefnyddio i deithio i'r safle ac oddi arno.  Heb 

ymyriadau cadarnhaol, anogaeth a dewisiadau teithio cynaliadwy 

synhwyrol ar gynnig yn ystod y camau cynnar, mae’n debygol y bydd 

mwyafrif y bobl yn dibynnu ar ddefnyddio cerbydau preifat yn bennaf i 

deithio i’r datblygiad ac oddi yno.  Ar ben hynny, cydnabyddir bod 

unigolion yn fwy tebygol o newid eu harferion teithio pan fyddant yn 

gwneud newidiadau mawr i’w ffordd o fyw, megis dechrau swydd 

newydd neu symud tŷ.  Mae’n bosibl felly i newidiadau yn y ffordd o 

fyw fel hyn gynnig cyfle arbennig i annog pobl i newid eu harferion 

teithio. 

Gall dylunio da gynnig y strwythurau ffisegol sydd eu hangen i gefnogi teithio cynaliadwy.  Mae rhwydwaith 

o lwybrau beicio effeithlon, llwybrau i gerddwyr, gorsafoedd bysus, mannau croesi ac ati yn rhai o’r 

elfennau sylweddol sydd eu hangen i gefnogi newid o ran ymddygiad mewn ardaloedd trefol.  Dylai teithio 

cynaliadwy fod yn ystyriaeth berthnasol o’r cychwyn cyntaf ar gyfer pob menter datblygu ac nid yn ôl-

ystyriaeth.  Gall teithio cynaliadwy gynnig nifer o fuddion, nid dim ond preswylwyr newydd, ond hefyd y 

gymuned ehangach y bydd y datblygiad newydd ynddi.  Gall teithio cynaliadwy fod yn fuddiol yn 

economegol i sefydliad neu unigolyn a gall hefyd helpu i leddfu problemau parcio a thagfeydd lleol.  Gall 

hefyd gyfrannu at well ansawdd aer yn lleol, meithrin ffyrdd o fyw iachach a helpu i gefnogi trefniadaeth 

gyhoeddus yr ardal. 

  

46



Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae'r CCA hwn yn annog y defnydd o drafnidiaeth 

gynaliadwy ac yn annog pobl i beidio â defnyddio cerbydau 

modur preifat.  Yn yr hirdymor, bydd hyn yn helpu i wella 

ansawdd aer drwy leihau nifer y cerbydau modur preifat ar 

y ffordd.  Bydd hefyd yn lleddfu tagfeydd.  Bydd y CCA hwn 

yn cael effaith gadarnhaol ar newid yn yr hinsawdd yn y 

tymor hwy.  Drwy gefnogi'r dulliau cynaliadwy o deithio, 

anogir yn gryf peidio â gwneud teithiau car un 

meddiannydd.  O ganlyniad, bydd hyn yn helpu i atal 

ansawdd aer gwael mewn datblygiadau newydd, bydd yn 

atal tagfeydd ar y ffyrdd a bydd yn helpu i atal effeithiau cynhesu byd-eang.  Mae'r CCA hwn yn cymryd dull 

integredig o weithredu sy'n bodloni llawer o'r Nodau Lles.  Paratowyd y canllawiau ar y cyd â BIPAB, y 

Gwasanaeth Tân, Cyfoeth Naturiol Cymru, Sustrans, Cartrefi Dinas Casnewydd, Cyngor ar Bopeth yn 

ogystal ag amrywiol adrannau eraill Cyngor Dinas Casnewydd.  Roedd y canllawiau drafft yn destun 

ymgynghoriad cyhoeddus 6 wythnos a oedd yn cynnwys y cyhoedd a'r diwydiant datblygu a chynllunio.  

Ystyriwyd y sylwadau a gwnaed newidiadau i'r fersiwn derfynol. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Gyda'r CCA hwn ar waith, bydd gan ddatblygwyr a gwneuthurwyr lleoedd ganllawiau clir nawr ac yn y 

dyfodol ar sut y mae angen iddynt ystyried teithio cynaliadwy mewn dylunio cymunedol newydd a sut mae 

datblygiadau'n cysylltu â'r gymuned ehangach. 

Llogi Beiciau Stryd 
 

      
 

Cynhaliwyd astudiaeth ddichonoldeb llogi beiciau stryd yn 2019.  Mae'r astudiaeth yn darparu fframwaith o 

opsiynau ar gyfer cynllun llogi beiciau ar gyfer ardal y ddinas gyfan.  Mae'r astudiaeth yn nodi'r achos 

strategol dros weithredu'r cynllun, yn nodi lleoliadau addas ac yn pennu’r boblogaeth mewn dalgylch ar 

gyfer gwahanol raddfeydd o gynllun. 

Mae llwyddiant y cynllun llogi beiciau yng Nghaerdydd a weithredir gan Next Bike, yn cefnogi ymhellach y 

cyfle i ddarparu cynllun tebyg yng Nghasnewydd, sydd o broffil a graddfa addas i'r ddinas ac sy'n diwallu 

anghenion ei thrigolion, ei gweithwyr a'i hymwelwyr. 

Teithio 
Cynaliadwy

Hirdymor Atal Integreiddio 

   

Cydweithio Cynnwys Pobl 
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Ers cwblhau'r astudiaeth ddichonoldeb, cynhaliwyd ymchwiliadau manwl 

pellach ar gyfer lleoliadau'r gorsafoedd llogi beiciau, gan gynnwys gwaith 

sylfaenol, ymgynghori â thirfeddianwyr a lleoliadau pwyntiau gwefru ar gyfer 

e-feiciau.  Ymchwiliwyd hefyd i fecanweithiau cyflawni a gallent gynnwys 

gweithio gyda Casnewydd Fyw i hwyluso gofynion ymarferol y cynllun gan 

gynnwys trwsio beiciau a rheoli lleoliadau gyda'r cyfleoedd ar gyfer mentrau 

cymdeithasol gyda chysylltiadau â'r Felodrom Cenedlaethol. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Caiff gwella teithio llesol a lleihau tagfeydd traffig fuddion 

hirdymor i iechyd a lles cenedlaethau'r presennol a'r 

dyfodol drwy gyfrannu at wella ansawdd aer a lleihau 

allyriadau carbon yn ardal Casnewydd.  Yn ogystal, bydd 

hyn yn cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd, y rhagwelir 

y bydd yn cael effaith negyddol sylweddol ar genedlaethau'r 

dyfodol.  Mae ansawdd aer gwael wedi ei gysylltu â chanser, 

broncitis, asthma, dementia a llawer o afiechydon eraill.  

Bydd lleihau traffig a chynyddu teithio llesol yn cyfrannu at 

wella ansawdd aer ac atal afiechyd a marwolaethau.  Mae 

cynllun llogi beiciau yn cymryd dull integredig sy'n cyd-fynd yn gryf â'r chwe nod lles.  Gweithiodd Arcadis 

Consulting a Chyngor Dinas Casnewydd ar y cyd i gynnal yr astudiaeth.  Yn ogystal, er mwyn llywio'r 

astudiaeth, cafodd aelodau o'r cyhoedd a chyflogwyr ledled Casnewydd eu gwahodd i gymryd rhan mewn 

arolwg ar-lein o’r galw am logi beiciau.  Roedd hyn yn ei gwneud yn bosibl datblygu dealltwriaeth o 

gefnogaeth y cyhoedd i gyflwyno cynllun llogi beiciau yng Nghasnewydd, y galw posibl am ei ddefnyddio a 

nodi'r lleoliadau a ffefrir ar gyfer gorsafoedd llogi beiciau ledled y ddinas.   

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Mae cynlluniau ar waith nawr i roi'r cynllun ar waith unwaith y daw arian ar gyfer prynu beiciau, e-feiciau, 

gorsafoedd llogi a phwyntiau gwefru. 

Bysus Allyriadau Isel Iawn a Gwelliannau i Safleoedd Bysus 

      

Teithio 
Cynaliadwy

Hirdymor Atal Integreiddio 
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Ym mis Awst 2019, cyflwynodd Trafnidiaeth Casnewydd y bws cyntaf mewn gwasanaeth rheolaidd yng 

Nghymru sy’n gweithredu ar drydan yn llwyr.  Roedd hyn yn enghraifft i'r ddinas o ddefnyddio technoleg 

dim allyriadau.  Perfformiodd y cerbyd yn dda yn ystod 10 mis cyntaf y gwasanaeth, ac fe'i defnyddiwyd ar 

bob un o lwybrau bysus y gweithredwr ac eithrio'r rhai sy'n ymwneud â phellter hirach.  Mae'r cerbyd wedi 

llwyddo i gyflawni’n hawdd y gofyniad amrediad uchaf o 210 milltir. 

Mae pedwar ar ddeg o gerbydau eraill wedi eu harchebu gyda chyllid gan gynllun Bws Allyriadau Isel Iawn yr 

Adran Drafnidiaeth; fodd bynnag, mae eu defnydd wedi'i ohirio, oherwydd y cyfyngiadau dros dro ar 

deithio sy'n deillio o argyfwng Covid-19.  Maent bellach yn debygol o ddechrau gwasanaethu ym mis Medi 

ar ôl comisiynu a phrofi'r system lawn. 

 

Yng Nghasnewydd, bydd y bysus yn cael eu cyflenwi ar sail 'plygio a chwarae'.  Mae Zenobe Energy yn 

darparu ac yn ariannu'r seilwaith gwefru, gan gynnwys storio batri ar y safle ac mae'n gyfrifol am 

berfformiad a disodli pan fo angen.  Mae'r seilwaith wedi'i adeiladu gydag anghenion y dyfodol mewn golwg. 

Bydd yn cefnogi 15 cerbyd i ddechrau, fodd bynnag, mae arian wrth gefn wedi'i gynllunio fel y gellir 

cynyddu'r pecyn wrth i'r fflyd o fysus trydan-batri dyfu.  Yn ogystal, gellir symud y system fodiwlaidd i rywle 

arall os bydd angen adleoli'r depo. 

Bws Casnewydd yw'r gweithredwr cyntaf yn y DU i fanteisio ar yr opsiwn 'plygio a chwarae' ar gyfer cylch 

oes llawn bysus trydan.  Mae gwneud hynny'n dileu cost gychwynnol uchel ar gyfer seilwaith a cherbydau ac 

yn gwarantu bod pob bws yn cael ei wefru'n ddigonol ar ddechrau pob diwrnod. 

Mae batris storio o fewn y depo yn cefnogi'r galw am drydan ar yr oriau brig a gellir tynnu batris o fysus at 

y diben ail oes hwnnw, felly mae ganddynt werth gweddilliol uwch. 
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Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae manteision hirdymor o leihau allyriadau carbon o 

drafnidiaeth gyhoeddus i iechyd a lles cenedlaethau'r 

presennol a'r dyfodol.  Yn ogystal, bydd hyn yn cyfrannu at 

liniaru newid yn yr hinsawdd, y rhagwelir y bydd yn cael 

effaith negyddol sylweddol ar genedlaethau'r dyfodol.  Bydd 

hyn hefyd yn cyfrannu at wella ansawdd aer ac atal afiechyd 

a marwolaethau.  Mae cyflwyno bysus allyriadau isel iawn yn 

cymryd agwedd integredig tuag at les ac mae'n cefnogi 

chwech o'r nodau lles ac nid yw'n cael effaith andwyol ar yr 

un arall.  Yn ogystal, mae'n cefnogi tri o amcanion y Cynllun 

Lles.  Mae Bws Casnewydd wedi gweithio ar y cyd gyda Zenobe Energy. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn paratoi cais rhanbarthol ar gyfer darparu seilwaith gwefru bysus, sy'n 

cynnwys ystyried seilwaith gwefru bysus yn Sgwâr y Farchnad a Glan yr Afon i ddarparu cyfleoedd gwefru 

ychwanegol am wasanaethau rhanbarthol a phellter hir. 

Bwriedir hefyd adnewyddu ac uwchraddio safleoedd bysus ledled Casnewydd.  Bydd hyn yn gwella'r 

rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus i safonau'r Metro ac yn cynnwys gwybodaeth electronig amser real i 

deithwyr mewn safleoedd bysus.  Mae archeb ar gyfer 40 o safleoedd bysus o ansawdd uchel wedi'i gosod 

yn ddiweddar a disgwylir i'r rhain gael eu gosod erbyn diwedd 2020; fodd bynnag, mae amserlenni'n agored 

i oedi oherwydd diffyg staff gweithgynhyrchu. 

Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan 

 

      
 

Mae'r pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi cael cyfran o £422,000 gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel 

(OLEV) i osod cyfanswm o 65 pwynt gwefru cyflym ar draws hyd at 34 o safleoedd yn y rhanbarth. 

Er mwyn cefnogi datblygiad y project hwn yn 2019 cwblhawyd astudiaeth seilwaith pwyntiau gwefru 

cerbydau trydan ar ran 5 Awdurdod Lleol Gwent, Heddlu Gwent, Tân ac Achub De Cymru, BIPAB a 
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Cyfoeth Naturiol Cymru.  Cyfrannodd rhaglen Byw'n Gall Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru 

gyllid i gefnogi'r gwaith hwn. 

Edrychodd yr astudiaeth ar safleoedd penodol ar draws y rhanbarth sy'n eiddo i bartneriaid BGC a oedd yn 

bodloni meini prawf OLEV ar gyfer cyllid i gefnogi'r gwaith o gyflwyno pwyntiau gwefru trydan – gan edrych 

yn y bôn ar yr hyn sydd angen mynd i ble. 

Ym mis Mehefin, gwnaeth awdurdodau lleol Gwent gais cyllid i OLEV am arian i helpu i fynd i'r afael â'r 

rhwystrau i ddefnyddio cerbydau trydan preswyl a achosir gan nad oes ganddynt barcio pwrpasol oddi ar y 

stryd h.y. dim dreif na garej lle gellid gwefru cerbydau trydan. 

Roedd y cais yn llwyddiannus gyda dyfarniad o (hyd at) 

£422,385 o'r Gronfa Pwyntiau Gwefru ar y stryd. Mae arian 

cyfatebol yn cael ei ddarparu gan y 5 partner awdurdod lleol. 

Cwmni o Gymru o'r enw Silverstone Green Energy sy'n 

gwneud y gwaith gosod.  Bydd y cwmni hwn hefyd yn 

gweithredu, rheoli a chynnal yr unedau gwefru tan 2025 

gyda'r opsiwn o ymestyn hyn i 2028. 

Bwriedir gosod 20 o wefrwyr cyflym deuol (40 soced) a 2 

wefrydd cyflym ledled Casnewydd.  Mae seilwaith wedi'i osod 

ar gyfer pwyntiau gwefru yn Faulkner Road, Hill Street, Stow 

Hill, Maendy, Mill Parade, Pedwar Loc ar Ddeg.  Roedd 

disgwyl gosod a chomisiynu'n llawn ym mis Mawrth 2020 ond 

mae wedi'i ohirio oherwydd y pandemig. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae galluogi'r cyhoedd i symud i ddefnyddio cerbydau 

allyriadau isel iawn (ULEVs) yn cynnig buddion hirdymor i 

iechyd a lles cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.  Yn 

ogystal, bydd hyn yn cyfrannu at liniaru newid yn yr 

hinsawdd, y rhagwelir y bydd yn cael effaith negyddol 

sylweddol ar genedlaethau'r dyfodol.  Bydd hefyd yn 

cyfrannu at wella ansawdd aer ac atal afiechyd a 

marwolaethau.  Mae cyflwyno seilwaith gwefru trydan ar 

draws y ddinas yn cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 mewn ffordd integredig drwy 

gefnogi chwech o'r nodau llesiant, ac nid yw'n cael effaith andwyol ar y llall.  Yn ogystal, mae'n cefnogi tri o 

amcanion y Cynllun Lles.  Mae hwn yn broject cydweithredol gyda phartneriaid o bum awdurdod lleol 

Gwent, Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, BIPAB, Cyfoeth Naturiol Cymru a 

Llywodraeth Cymru yn cymryd rhan yn y project.  Yn ystod cam dichonoldeb y project gofynnwyd i 

breswylwyr am eu barn ynghylch a fyddent yn ystyried newid i gerbyd trydan pe bai mwy o bwyntiau 

gwefru ar gael yn yr ardal.  Mae ffocws y broses gyfranogi yn bennaf ar gyfer preswylwyr sydd wedi neu 

sy'n ystyried car trydan ond na allant barcio na gwefru oddi ar y stryd ger eu heiddo. 

Mesurau Perfformiad 

Ar hyn o bryd, mae 9 gwefrydd cyflym ac 20 soced cyflym/araf ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio yn y ddinas.  

Mae'r project yn cynyddu hyn i 60 o socedi gwefru cyflym/araf (cynnydd o 200%) ac 11 o wefrwyr cyflym ar 

gael i'r cyhoedd a'r cyngor eu defnyddio.  Ymchwilir i safleoedd pellach i'w cyflawni cyn diwedd y flwyddyn 

ariannol. 
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Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Disgwylir i’r gosodiadau gael eu cwblhau yr hydref hwn. 

Yn ogystal, mae cais cyllid ar gyfer gwefru trydan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ystyried darparu 

pwyntiau gwefru yn Safle Tacsis Queensway. 

Byddwn hefyd yn cyfrannu at ddatblygu dull rhanbarthol o ymdrin â seilwaith pwyntiau gwefru cerbydau 

trydan, y gellid ei ddefnyddio i lywio'r gwaith o ddatblygu cynllun cyflawni pwyntiau gwefru rhanbarthol. 

Dinas sy’n Caru Gwenyn 

 

      

 

Ym mis Gorffennaf 2019 cyflwynodd cyn Arweinydd y Cyngor, y 

cynghorydd Deborah Wilcox gynnig trawsbleidiol i'r cyngor gefnogi 

menter gan Gyfeillion y Ddaear i wneud Casnewydd yn ddinas sy'n 

Caru Gwenyn.  Nod y cynnig oedd diogelu a gwella ei gynefinoedd 

pryfed peillio drwy reoli mannau gwyrdd.  Roedd y cynnig yn cynnwys 

yr amcanion i ddiogelu a gwella, cynyddu ymwybyddiaeth a chynyddu 

dealltwriaeth o bwysigrwydd pryfed peillio. 

Wrth roi’r cynnig gerbron, roedd y Cyngor wedi ymrwymo i helpu pryfed peillio'r DU drwy sicrhau bod 

anghenion pryfed peillio yn cael eu hystyried wrth gyflawni eu gwaith a'u dyletswyddau. 

Mae Polisi Caru Gwenyn yn seiliedig ar ddogfen Helpu Pryfed Peillio yn Lleol gan Gyfeillion y Ddaear a 

Plantlife yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. 

Safleoedd ledled Casnewydd sy'n cefnogi'r dull Caru Gwenyn yw: 

 Gwarchodfeydd Natur Lleol –mae dwy warchodfa yng Nghasnewydd, un yn St. Julians ac un yn 

Allt-yr-Ynn, y ddwy gyda dolydd sy'n cael eu rheoli er budd pryfed peillio.  Mae toriadau gwair 

blynyddol yn digwydd a rheolir rhedyn a mwyar duon sy'n tresmasu. 

 Dol Wentwood – Mae gwirfoddolwyr yn rheoli toriad gwair blynyddol a rhedyn a mwyar duon 

sy’n tresmasu â llaw. 
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 Safleoedd Pryfed Peillio Newydd – Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi gweithio gyda'r 

Gwastadeddau Byw, Ymddiriedolaeth Cadwraeth y Cacwn a Buglife i nodi dau 'safle pryfed peillio' 

newydd dros 25 erw gyda'i gilydd.  Un yn Percoed Lane ac un yn Nhomen Casnewydd.  Mae 

Cyngor Dinas Casnewydd yn ymrwymo i reoli'r safleoedd hyn yn y tymor hir er budd pryfed peillio.  

Gyda golwg ar ymestyn y ddau safle yn y flwyddyn i ddod. 

 Mynwent Sant Gwynllyw – Rydym hefyd wedi nodi dwy ardal ‘gadael i dyfu’ o fewn y fynwent lle 

mae'r glaswellt wedi'i adael i dyfu'n hir.  Bydd y glaswellt yn cael ei dorri a'i gasglu unwaith y 

flwyddyn ar ddiwedd pob haf.  Bydd y ffordd y rheolir rhannau dethol o'r fynwent yn benodol er 

budd pryfed peillio. 

 Parc Belle Vue – Plannir ardaloedd gyda phlanhigion 'perffaith ar gyfer pryfed peillio' y 

Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS).  Mae yna ehangfa fawr o laswellt sy'n ardal wedi’i 

neilltuo ar gyfer gadael i dyfu, sydd ond yn cael ei thorri a'i chasglu unwaith y flwyddyn ar ddiwedd 

yr haf.  Cyflawnodd Parc Belle Vue ynddo'i hun statws swyddogol Caru Gwenyn eleni. 

 Camlas Myn-Brych – Mae'r llwybr tynnu wedi cael arwyneb newydd eleni ac mae'r ymylon 

bellach yn cael eu gadael i dyfu'n hir yn hytrach na chael eu torri'n rheolaidd. 

 Safleoedd Pryfed Peillio a Fabwysiadwyd gan y Gymuned – Anogir cymunedau i nodi 

safleoedd pryfed peillio posibl a reolir gan wirfoddolwyr ac a gefnogir gan Gyngor Dinas 

Casnewydd.  Dyma enghreifftiau o safleoedd ar draws y ddinas: 

- Great Oaks – Gwirfoddolwyr preswyl (safle newydd yn 2019). 

- Tiroedd Lles Tŷ -du – Wild about Rogerstone Group (safle newydd yn 2019). 

- Mynwent Sant Gwynllyw – Gwirfoddolwyr preswyl (safle newydd 2019). 

- Gwarchodfa Natur Allt-Yr-Ynn – Gwirfoddolwyr Camlesi a Chefn Gwlad.  

- Ynys y Mwnci – nodwyd fel safle posibl. 

 Lleiniau Ymyl y Ffordd – Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i fabwysiadu'r arferion 

o Ganllaw Ymyl Da Plantlife lle bo hynny'n bosibl gan ddefnyddio dull gweithredu fesul cam.  

Safleoedd Pryfed Peillio sydd eisoes wedi'u dynodi yw: 

- Cylchfan Bridge Street 

- Sorrel Drive/Cylchfan Allt-yr-Ynn 

- Gwelyau planhigion ar waelod Brynglas Hill 

- Gwelyau planhigion ar waelod Waterloo 

Road 

- Taith gerdded glan yr afon/Maes Parcio 

Castle Bingo  

- Mynedfa Parc Seymour Penhow 

- Dynesfa Cylchfan Harlequin 

- Safle newydd wedi'i ddynodi ym Machen ar 

hyd yr A468

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae gwella mannau gwyrdd i bobl a natur yn helpu i atal a 

lleihau problemau iechyd corfforol a meddyliol a chynyddu 

ymdeimlad da o les, cynyddu bioamrywiaeth a chefnogi 

bywyd gwyllt, helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng natur.  Yn 

ogystal, mae'n helpu Casnewydd i ddod yn fwy gwydn i 

wrthsefyll newid yn yr hinsawdd y rhagwelir y bydd ganddo 

effaith negyddol hirdymor i genedlaethau'r dyfodol.  Mae 

project Dinas sy’n Caru Gwenyn yn integredig ac yn 

cefnogi nifer o'r nodau lles.  Mae llawer o bartneriaid 

gwahanol wedi cydweithio ac wedi cynnwys cymunedau 

lleol drwy eu hannog i nodi safleoedd. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Bydd yr holl safleoedd pryfed peillio presennol yn parhau.  Yn y flwyddyn i ddod bydd safleoedd yn Lôn 

Pencoed a Thomen Casnewydd yn cael eu hymestyn ac ymchwilir i Ynys y Mwnci ymhellach. 
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Siarter Teithio 

 

      

 

Fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, rydym wedi ymrwymo i "ddod yn 

hyrwyddwyr teithio cynaliadwy, gan arwain drwy esiampl a lleihau 

cyfraniad y sector cyhoeddus at lygredd aer".  Er mwyn gwireddu’r gwaith 

hwn, mae’r BGC ynghyd â'r pedwar Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

eraill yng Ngwent, yn datblygu Siarter Teithio Cynaliadwy Gwent, a fydd 

yn cefnogi ac yn annog staff i leihau teithio pan fo'n bosibl a hefyd i 

ddefnyddio dulliau teithio iach ar gyfer cymudo a milltiroedd busnes. 

Mae’r Siarter Teithio yn gosod nifer o ymrwymiadau i sefydliadau wneud addewidion ar eu cyfer.  Bydd 

sefydliadau hefyd yn addo lleihau siwrneiau cymudo staff, cynyddu teithiau trafnidiaeth gyhoeddus staff, 

cynyddu cyfran y staff sy'n gweithio o bell a chynyddu cyfran y cerbydau allyriadau isel iawn. 

Roedd y siarter i fod i gael ei lansio ddiwedd mis Mehefin 2020 ond mae wedi'i gohirio 

oherwydd yr ymateb brys i'r pandemig Covid-19.  Er bod hyn yn siomedig, mae'r 

pandemig wedi cael effaith gadarnhaol ar leihau teithio, gwella ansawdd aer a lleihau 

allyriadau carbon, sy'n gyfle i'r dyfodol. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Caiff lleihau tagfeydd traffig a chynyddu llwybrau teithio 

llesol fuddion hirdymor i iechyd a lles cenedlaethau'r 

presennol a'r dyfodol drwy gyfrannu at wella ansawdd aer a 

lleihau allyriadau carbon yn ardal Casnewydd.  Yn ogystal, 

bydd hyn yn cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd, y 

rhagwelir y bydd yn cael effaith negyddol sylweddol ar 

genedlaethau'r dyfodol.  Mae ansawdd aer gwael wedi ei 

gysylltu â chanser, broncitis, asthma, dementia a llawer o 

afiechydon eraill.  Bydd lleihau teithiau cymudo staff yn 

cyfrannu at wella ansawdd aer ac atal afiechyd a 

marwolaethau.  Mae'r siarter teithio yn integredig ar draws Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 gan gefnogi pump o'r nodau lles, a heb gael effaith andwyol ar y ddau arall.  Yn ogystal, mae'n 
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cefnogi tri o amcanion y Cynllun Lles.  Mae dros 30 o sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector 

ledled Gwent wedi cydweithio mewn ffordd gydweithredol i ddatblygu'r siarter ac roedd 4,373 o aelodau 

staff ledled Gwent yn cymryd rhan yn yr arolwg sylfaenol.  Gofynnwyd i'r staff sut yr oeddent yn teithio, 

yn ôl ac ymlaen i'r gwaith ac yn teithio yn ystod y diwrnod gwaith. 

Mesurau Perfformiad 

Nawr bod yr ymarfer gosod sylfaen wedi'i gwblhau bydd targedau'n cael eu pennu am y tair blynedd nesaf 

er mwyn: 

 Lleihau cyfran y siwrneiau cymudo i'r gwaith ac yn ôl a wneir mewn car 

 Cynyddu cyfran y siwrneiau i‘r gwaith ac yn ôl a wneir ar drafnidiaeth gyhoeddus 

 Cynyddu cyfran y staff sy'n gweithio gartref un diwrnod neu fwy yr wythnos 

 Cynyddu cyfran y cerbydau a ddefnyddir yn ystod y dydd sydd ag allyriadau isel iawn 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Mae cynlluniau ar y gweill i gwblhau Siarter Teithio Cynaliadwy Gwent i'w lansio ym mis Hydref fel rhan o 

Wythnos Byd-eang y Newid yn yr Hinsawdd.  Dros y tair blynedd nesaf, bydd sefydliadau'n cydweithio i 

weithredu'r addewidion yn y siarter.  Bydd cyfle hefyd i ddatblygu siarteri tebyg ar gyfer y trydydd sector 

a'r sector addysg uwch / pellach. 

Bydd hyfforddiant llythrennedd carbon hefyd ar gael i gefnogi'r gwaith hwn.  Bydd yr hyfforddiant yn 

galluogi sefydliadau ac unigolion i ddeall y cysylltiadau rhwng gweithgarwch dynol a newid yn yr hinsawdd a 

chymryd camau i leihau allyriadau carbon deuocsid a nwyon tŷ  gwydr eraill. 

Cysylltu Ein Tirweddau – Proffiliau Tirwedd - Datganiad Ardal De-ddwyrain 

Cymru 

 

      
[ 

Mae proffiliau tirwedd yn fecanwaith i sicrhau bod tystiolaeth genedlaethol a gwybodaeth dechnegol ar lawr 

gwlad gyda'i gilydd yn llywio ein dealltwriaeth o wydnwch ecosystemau yn Ne-ddwyrain Cymru.  Maent 

hefyd yn fecanwaith i ddylanwadu ar bolisi a llywio cynllunio a darparu ar sail lleoedd drwy'r Datganiad 

Ardal.  Ein huchelgais yw y bydd proffiliau tirwedd yn cael eu hintegreiddio'n llawn i'r ffordd yr ydym yn 

gweithio ar draws De-ddwyrain Cymru yn y dyfodol. 
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Roedd y dull yn defnyddio arbenigedd technegol a gofodol y 

partneriaethau presennol yn y De-ddwyrain gan gynnwys; Partneriaeth 

Grid Gwyrdd Gwent, Partneriaeth Gwent Fwyaf Wydn (drwy Gynllun 

Gweithredu Cyflwr Natur ac Adfer Natur Gwent), y Bartneriaeth 

Gwastadeddau Byw, Partneriaeth Ucheldiroedd Gwydn De-ddwyrain 

Cymru a Phartneriaeth AoHNE Dyffryn Gwy. 

Gweithiodd partneriaid gyda'i gilydd i gynhyrchu cyfres o broffiliau 

tirwedd, a atebodd y set ganlynol o gwestiynau: 

 Beth sy'n arbennig neu'n arwyddocaol am y dirwedd hon? 

 Ble rydym am feithrin gwydnwch o fewn y dirwedd a pham? 

Mae'r Proffiliau tirwedd canlynol wedi eu cynhyrchu gan bartneriaid: 

 Cymoedd y Dwyrain 

 Canol Sir Fynwy  

 Dyffryn Gwy a Wentwood 

 Gwastadeddau Gwent  

 Casnewydd  

 Bannau Brycheiniog (rhannol) 

Mae'r thema Cysylltu Ein Tirweddau yn nodi cyfleoedd lleol ar gyfer ein safleoedd gwarchodedig, ein 

hamgylcheddau naturiol ac adeiledig sy'n cyfrannu at wydnwch rhwydweithiau cynefinoedd â blaenoriaeth 

ehangach yn y rhanbarth.  Dylai'r cyfleoedd hyn i wella gwydnwch ecosystemau gefnogi cysylltedd ecolegol 

rhwng safleoedd, ar draws ffiniau ac ar raddfa tirwedd. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae'r prosiect hwn yn integredig ar draws Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 drwy gyflawni nifer 

o'r nodau lles.  Mae llawer o bartneriaid wedi bod yn 

cyfrannu ac yn cydweithio ar ddatblygu Datganiad Ardal 

y De-ddwyrain.  Mae'n enghraifft o'r gwaith y mae 

partneriaid wedi'i gyflawni yng Ngwent dros y ddwy flynedd 

ddiwethaf i gryfhau'r ffyrdd rydym yn cydweithio'n wahanol 

o fewn ein sefydliadau ein hunain ac fel partneriaid.  Mae'r 

Proffiliau Tirwedd yn darparu sylfaen dystiolaeth gyffredin, a 

fydd yn hwyluso ymyriadau ataliol dros y tymor hwy yn 

erbyn y tri phennawd a nodir isod. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Mae'r project Cysylltu Ein Tirweddau wedi nodi rhestr o gamau gweithredu ar gyfer y dyfodol sy'n dod o 

dan y tri phennawd: 

 Gwella gwydnwch ein hecosystemau ledled Gwent. 

 Cynyddu dealltwriaeth o'r angen i ddiogelu a gwella rhwydweithiau cynefinoedd craidd a chefnogi 

cysylltedd ecolegol ar ein 'safleoedd gorau' ledled Gwent a rhyngddynt. 

 Cynyddu gallu sefydliadau ac unigolion, gan sicrhau bod ganddynt yr offer, y sgiliau a'r arweiniad 

sydd eu hangen i ddiogelu a gwella ein rhwydweithiau cynefinoedd craidd ledled Gwent. 
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Project Ymgysylltu Profiad Byw â Newid yn yr Hinsawdd 

 

      
 

Nod Project Ymgysylltu Profiad Byw â Newid yn yr Hinsawdd oedd: 

 ymgysylltu â chymunedau Gwent ar ymaddasu i'r hinsawdd; 

 dysgu am brofiad byw newid yn yr hinsawdd yng nghymunedau Gwent i lywio cynllunio llesiant; a 

 chasglu tystiolaeth i ysgogi cynllunio ymaddasu yn yr hinsawdd ar lefel gymunedol a BGC. 

Mae'r project yn unigryw yng Nghymru gan fod addasu'r hinsawdd yn faes gwaith newydd sy'n datblygu i 

lawer o'r asiantaethau a'r cymunedau dan sylw.  Roedd y project yn canolbwyntio'n fwriadol ar 'brofiad 

byw' newid yn yr hinsawdd i leoleiddio effeithiau'r hinsawdd ac archwilio dulliau o ddal a chyfleu risg a 

gweithredu addasol i gymunedau a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. 

Defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau arloesol i ddatblygu trafodaethau 

gyda'r gymuned ar y mater cymhleth hwn.  Roedd hyn yn cynnwys:  

 canolbwyntio ar brofiadau'r gorffennol a'r presennol a 

blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol; ymarferion asesu risg; cymuned 

o sesiynau ymholi i nodi blaenoriaethau; cyfweliadau lled-

strwythuredig;  

 gwaith caffi'r byd i archwilio ymateb ymaddasu; 

 trafodaethau yn y Cyfarfod Llawn ar gynllunio ymaddasu.  

Cynhyrchodd y prosiect hwn naw astudiaeth achos yn darparu 

argymhellion rhanbarthol sy'n seiliedig ar leoedd ar gyfer gwella 

gwydnwch lleol yn yr hinsawdd.  Y meysydd dan sylw oedd: 

 Cyngor Cymuned Allteuryn 

 Cymuned Ffermio Gwent 

 Fforwm 50+ Blaenau Gwent   

 Uwch Gyngor Plant Blaenau Gwent 

 Cyngor Tref Blaenafon 

 Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon 

 Coedwig Cwmcarn  

 Pontio Trefynwy #1 

 Pontio Trefynwy #2 
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Mae'r astudiaeth wedi dyfnhau ein dealltwriaeth o'r risgiau i'n cymunedau o ganlyniad i newid yn yr 

hinsawdd yn ogystal â thynnu sylw at rai o'r cyfleoedd y gall atebion sy'n seiliedig ar natur eu darparu wrth 

geisio cynyddu gwydnwch cymunedol. 

Y Pum Ffordd o Weithio 

Mae tystiolaeth yn awgrymu, os methwn ag ymateb i 

effeithiau hirdymor newid yn yr hinsawdd, byddwn yn 

peryglu lles cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.  Mae 

canfyddiadau'r astudiaeth hon yn rhoi cipolwg i ni ar sut y 

gallwn gynyddu'r gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn 

y gymuned.  Mae lliniaru ac addasu i newid yn yr hinsawdd 

yn integreiddio â nifer o'r nodau lles ac nid yw'n cael 

effaith andwyol ar y lleill.  Roedd cymunedau ledled Gwent 

wedi eu cynnwys wrth lywio'r astudiaeth hon ac mae 

partneriaid fel rhan o Paratoi Gwent at Hinsawdd yn 

gweithio’n gydweithredol i sicrhau bod dysgu o'r project 

yn cael ei ddefnyddio i gynyddu gwydnwch cymunedol. 

Edrych Ymlaen at y Dyfodol 

Bydd Paratoi Gwent at Hinsawdd yn gweithio'n rhanbarthol ac yn lleol i sicrhau yr eir i'r afael â risgiau yn 

yr hinsawdd drwy gydweithio i nodi cynlluniau, strategaethau a dulliau o ddarparu gwasanaethau y mae 

angen iddynt newid er mwyn sicrhau bod y risg i genedlaethau'r dyfodol yn cael ei lleihau. 

Hirdymor Atal Integreiddio 

   

Cydweithio Cynnwys Pobl 
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PENNOD 4: HUNANFYFYRIO 

Gwerthuso Partneriaethau 

Ers 2013, rydym ni fel y Bwrdd Gwasanaethau Lleol blaenorol a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) 

cyfredol wedi cynnal ymarferion bob dwy flynedd i hunanwerthuso ein heffeithiolrwydd ein hunain a rhai'r 

bartneriaeth ehangach wrth gyflawni'r Cynllun Integredig Sengl blaenorol a'r Cynllun Lles cyfredol. 

Yn ystod 2019, cynigiom hunanwerthusiad newydd ar ôl cwblhau blwyddyn gyntaf y Cynllun Lles.  I gefnogi 

hyn, cynhaliwyd Gweithdy Byrddau Iach ym mis Mawrth 2019 a hwyluswyd gan Academi Cymru, a 

edrychodd ar yr heriau unigryw i BGCau; beth mae bwrdd partneriaeth iach yn ei wneud; y realiti i'r rhan 

fwyaf o BGCau; a meysydd i ganolbwyntio arnynt ar gyfer gwelliant posibl. 

Mewn ymateb, ym mis Mehefin 2019 cytunon ni i seilio'r gwerthusiad ar y gweithdy hwn gan ganolbwyntio 

ar y meysydd gwella canlynol: 

 Mandad – Faint mae’r BGC yn ymrwymo ar y cyd i ddiben clir a rennir sy'n cyflawni gweledigaeth, 

gwerthoedd a strategaeth a rennir? 

 Llywodraethiant – Pa mor dda y mae'r BGC yn sicrhau bod ganddo'r cymysgedd cywir o sgiliau a 

phrofiad gyda phrosesau cryf sy'n ei alluogi i fonitro perfformiad a rheoli risg a dwyn sefydliadau ac 

unigolion i gyfrif? 

 Ymddygiadau – Pa mor dda y mae'r BGC yn ymdrin â materion yn agored, gyda thryloywder ac 

onestrwydd; ffocws cyson ar ddinasyddion a safbwynt digyfaddawd am safonau proffesiynol? 

 Cysylltiadau – Pa mor dda y mae'r BGC yn gwrando ar gymunedau, partneriaid a rhanddeiliaid ac yn 

ymgysylltu'n rymus â nhw? 

 Adnewyddu – Pa mor dda y mae'r BGC yn rhagweld heriau a chyfleoedd, gan ddysgu o lwyddiannau 

a methiannau ac ymateb iddynt yn frwdfrydig?  

Defnyddiwyd holiadur yn ein sgorio yn erbyn ystod o feini prawf yn y meysydd uchod ac amrywiaeth o 

wrth-ddangosyddion a allai gael effaith negyddol ar ein heffeithiolrwydd a'n hiechyd fel sail ar gyfer y 

gwerthusiad. 

Er mwyn ein galluogi i fynd i'r afael â'r egwyddor datblygu cynaliadwy (y pum ffordd o weithio), 

ychwanegwyd nifer o gwestiynau ychwanegol gydag atebion yn amrywio o Cytuno'n Gryf i Anghytuno'n 

Gryf ym mhob achos. 

Gwnaeth deg o’n haelodau gwblhau a chyflwyno ymatebion, gyda chonsensws ein bod yn perfformio’n dda 

yn erbyn y rhan fwyaf o’r dangosyddion.  

Cynllun Camau Datblygu Byrddau 

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru (a ailenwyd yn Archwiliad Cymru yn ddiweddar) adolygiad o BGCau 

ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, gyda'r adroddiad yn gwneud argymhellion ar feysydd i'w gwella. 

Yn gyffredinol, daeth i'r casgliad nad yw BGCau yn debygol o gyflawni eu potensial oni bai eu bod yn cael 

rhyddid i weithio'n fwy hyblyg, a meddwl a gweithredu'n wahanol. 

Gyda'i gilydd, awgrymodd ein hymarfer hunanwerthuso ein hunain ac adolygiad SAC feysydd i ni eu 

datblygu wrth symud ymlaen, gyda chynllun gweithredu ar gyfer datblygu yn cael ei gytuno ym mis Rhagfyr 

2019. 

Mae'r cynllun gweithredu sy'n cael ei arwain gan Amelia John o Lywodraeth Cymru yn mynd i'r afael ag 

argymhellion adroddiad SAC a meysydd hunanwerthusiad y BGC lle'r oedd llai o gytundeb ymysg yr 

aelodau bod y Bwrdd yn perfformio'n dda. 
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Mae'r rhain wedi'u hanelu at bob lefel y bartneriaeth gan gynnwys y BGC; ei is-grwpiau; ac aelodau a 

nodwyd, gyda'r Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yn monitro’r gwaith o weithredu’r cynllun gweithredu yn 

ystod 2020-21. 

Adolygu’r Cynllun Lles 

Roedd un o'r argymhellion a nodwyd yn y cynllun gweithredu datblygu yn cynnwys y Bwrdd Strategaeth a 

Pherfformiad yn adolygu'r Cynllun Lles yn flynyddol ac yn gwneud cynigion ar unrhyw newidiadau i'r BGC 

er mwyn sicrhau ein bod yn addasu i amgylchiadau sy'n newid. Bydd yr adolygiad hwn yn ystyried: 

a) A yw'r gwerthoedd a nodir yn y Cynllun Lles yn dal yn berthnasol? 

b) Mabwysiadu gweledigaeth gyffredinol ar gyfer y Cynllun Lles. 

c) A yw'r ymyriadau'n dal yn berthnasol? 

d) A yw'r camau ym mhob un o'r ymyriadau yn dal yn berthnasol? 

Trefnwyd i'r adolygiad cyntaf gael ei gynnal ym mis Ebrill 2020, ond mae pandemig Covid-19 wedi cael 

effaith ar yr adolygiad hwn gydag aelodau o'r BGC yn canolbwyntio ar ymateb eu sefydliadau i'r argyfwng 

iechyd cyhoeddus hwn.  Felly, mae wedi'i ohirio a chaiff ei gwblhau yn ystod 2020-21 unwaith y bydd y sir 

yn dechrau dychwelyd i’r arfer.  Mae'r pandemig nid yn unig wedi effeithio ar amserlenni'r adolygiad hwn 

ond bydd hefyd yn effeithio ar ffocws y cynllun lles mewn ymateb i'r effaith y mae'r feirws hwn wedi'i chael 

ar les cymunedol.  

Hunanwerthuso Pellach 

Yn rhan o'n proses barhaus o hunanwerthuso, roeddem wedi bwriadu nodi maes neu broject a chynnal 

dadansoddiad manwl i gael gwybod am y gwersi a ddysgwyd, ymchwilio i sut y gwnaethom ddefnyddio'r 

pum ffordd o weithio a nodi argymhellion ar gyfer projectau yn y dyfodol. 

Oherwydd nifer o ffactorau gan gynnwys effaith Covid-19, bydd y dasg hon yn digwydd yn ystod 2020-21. 
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PENNOD 5: PERFFORMIAD, LLYWODRAETHU AC ATEBOLRWYDD 

Fframwaith Cyflawni a Pherfformiad 

Bob blwyddyn datblygir Fframwaith Cyflawni a Pherfformiad yn disgrifio sut rydym yn rheoli cyflawniad a 

pherfformiad.  Yn rhan o’r fframwaith ac i gefnogi swyddogaeth y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus a’r gwaith 

o gyflawni’r cynllun, sefydlwyd strwythur partneriaeth a fanylir isod.  Nodir rolau a chyfrifoldebau’r grwpiau 

yn y fframwaith. 

Strwythur Darparu Partneriaeth  

Mae’r strwythur hwn yn dangos y trefniadau llywodraethu ar gyfer darparu mewn partneriaeth yn 2019-20. 
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Mesur Cynnydd 

Yn ystod ail flwyddyn y broses gweithredu, rydym yn parhau i nodi mesurau perfformiad priodol fel y gall 

cynnydd a chanlyniadau go iawn gael eu sicrhau.  Mae cipolwg o’r mesurau hyn wedi’i gynnwys ym 

Mhennod 3 ond nid ydym bob amser yn dangos darlun llawn o’r gwaith sy’n cael ei wneud. 

Wrth symud ymlaen byddwn yn ceisio mireinio’r mesurau a ddefnyddir i ddangos cynnydd er mwyn deall 

yn well sut mae’r ymyriadau a roddwyd ar waith yn cael effaith ar les pobl. 

Mynegai Lleoedd Ffyniannus Cymru 

Yn Adroddiad Blynyddol y llynedd cytunom i fesur lles Casnewydd yn ei chyfanrwydd trwy adolygu’r 

Mynegai Lleoedd  Ffyniannus Cymru yn flynyddol. 

Mae’n defnyddio ystod eang o fesurau sy’n adlewyrchu’r ddealltwriaeth gynyddol fod lles yn gysyniad aml-

ddimensiynol, wedi’i bennu gan lawer o ffactorau amrywiol.  Mae’r ffactorau hyn yn tueddu i fod wedi’u 

cysylltu’n achosol â’i gilydd i greu ‘gwe’ o amodau sy’n effeithio ar les pobl. 

Mae Lleoedd Ffyniannus Cymru’n offeryn ymarferol ar gyfer gweithredu polisi a chamau gweithredu lleol 

sy’n cyflawni lles.  Mae’n darparu ffordd gyson a chymaradwy o gytuno, mesur a thracio cynnydd tuag at 

nodau a rennir, ‘arian cyffredin’ ar draws a rhwng sectorau a daearyddiaeth. 

Cyhoeddir y mynegai yn flynyddol ers mis Ebrill 2018 cyn cyhoeddi’r Cynllun Lles.  Ddwy flynedd yn 

ddiweddarach, mae’n rhy gynnar o hyd i weld effaith hirdymor y Cynllun Lles, fodd bynnag, gall y mynegai 

amlygu lle y mae pethau’n gwella a meysydd i’w datblygu.  Rhestrir y mynegai ar gyfer Casnewydd o 

gwmpas tri dimensiwn.  Nodir y dimensiwn cyntaf, amodau lleol, yn y tabl isod: 

AMODAU LLEOL 
2018 2019 2020 

4.37 4.41 4.42 

  Lle ac Amgylchedd 3.84 3.55 3.47 

   Trafnidiaeth 5.12 4.91 4.63 

   Diogelwch 2.42 2.31 2.26 

   Tai 3.86 3.28 4.15 

  Yr Amgylchedd Lleol 3.95 3.69 2.82 

  Iechyd Meddwl a Chorfforol 5.10 4.78 4.74 

   Ymddygiadau Iach a Pheryglus 6.16 6.12 5.77 

   Statws Iechyd yn Gyffredinol 4.85 3.67 4.39 

   Marwolaethau a disgwyliad oes 4.38 4.34 4.18 

    Iechyd meddwl 5.00 5.00 4.62 

  Addysg a Dysgu 4.81 5.19 4.76 

   Oedolyn 3.91 4.52 4.76 

    Plant 5.71 5.85 4.76 

  Gwaith ac Economi Leol 4.04 4.45 4.82 

   Diweithdra 4.23 4.28 4.33 

   Swyddi Da 2.70 6.54 6.89 

   Amddifadedd 5.52 2.72 3.44 

   Busnes lleol 3.71 4.26 4.61 

  Pobl a Chymuned 4.09 4.07 4.30 

   Cyfranogiad 3.83 3.86 4.57 

   Diwylliant 4.17 4.17 4.17 

   Allgáu cymdeithasol 4.58 4.47 4.47 

    Cydlyniad cymunedol 3.78 3.78 4.00 
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Mae’r dimensiwn amodau lleol yn dangos ychydig o welliant yn gyffredinol o 4.37 yn 2018 i 4.42 yn 2020.  

Mae’r dimensiwn wedi’i rannu’n bum parth a gwelwyd y gwelliannau cryfaf ar gyfer y porth gwaith ac 

economi leol, sy’n cynnwys is-barthau diweithdra, swyddi da, amddifadedd a busnesau lleol.  Fodd bynnag, 

mae’r parth lle ac amgylchedd, sy’n cynnwys is-barthau trafnidiaeth, diogelwch, tai a’r amgylchedd lleol yn 

faes sy’n peri pryder. 

Dangosir yr ail ddimensiwn, cynaliadwyedd yn y tabl isod: 

CYNALIADWYEDD  
2018 2019 2020 

4.50 4.89 5.48 

   Allyriadau CO2 3.42 4.91  

   Ôl-troed ecolegol/ Seilwaith Gwyrdd 5.93 5.93 5.86 

   Ailgylchu/gwastraff y cartref 3.86 5.33 4.31 

    Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy / Defnyddio ynni 4.80 3.39 6.07 

 

Mae’r dimensiwn cynaliadwyedd yn dangos gwelliant cyffredinol o 4.50 yn 2018 i 5.48 yn 2020 ond gallai 

hyn fod oherwydd newidiadau yn y dangosyddion a ddefnyddir.  

Dangosir y trydydd dimensiwn, cydraddoldeb, yn y tabl isod: 

CYDRADDOLDEB  
2018 2019 2020 

4.68 4.43 5.10 

   Iechyd  4.59 4.59 5.47 

   Incwm  5.36 5.38 4.67 

    Lles  4.09 4.26  

  Cyflogaeth   5.59 

 

Mae’r dimensiwn cydraddoldeb yn dangos gwelliant cyffredinol o 4.68 yn 2018 i 5.10 yn 2020 ond gallai hyn 

fod oherwydd y newid o ran dangosyddion sy’n cael eu defnyddio. 

Yn gyffredinol wrth adolygu'r sgoriau ar gyfer Casnewydd, cofiwch eu bod yn cael eu dylanwadu gan y 

ffordd yr ydym wedi’n graddio yng Nghymru.  Felly mae cysylltiad uniongyrchol rhwng ein sgoriau a'r ffordd 

y mae awdurdodau lleol eraill yn gwella neu'n dirywio ac nid ydynt yn seiliedig ar berfformiad unigol 

Casnewydd yn unig. 

Gellir dod o hyd i restr lawn o ddangosyddion 2020 yma. 

Dangosyddion Cenedlaethol 

Roedd y Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru asesu cynnydd tuag at gyflawni’r nodau lles.  

O fis Medi 2015 tan fis Ionawr 2016 cynhaliodd Llywodraeth Leol ymgynghoriad cyhoeddus eang i nodi pa 

gyfres fach o ddangosyddion a ddylai gael eu datblygu i fesur cynnydd orau yn erbyn y nodau lles.  

Cyhoeddwyd y dangosyddion cenedlaethol hyn ym mis Mawrth 2016 a’u gosod gerbron Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru.  

Mae 46 o ddangosyddion cenedlaethol, a gynlluniwyd i gynrychioli’r canlyniadau ar gyfer Cymru, a’u phobl a 

fydd yn helpu i ddangos cynnydd tuag at y 7 nod lles.  Ni fwriedir iddynt fod yn ddangosyddion perfformiad 

ar gyfer sefydliad unigol. 

Gellir gweld y data a’r crynodebau diweddaraf o bob dangosydd ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Mae’r dangosyddion hyn yn parhau i gefnogi ein monitro perfformiad ehangach er mwyn asesu lles 

ehangach Cymru a lles ein cymuned leol. 
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Rheoli Risgiau Hirdymor 

Rydym hefyd yn llunio ffordd o nodi risgiau hirdymor y dyfodol ar y cyd â’r pedwar BGC arall yng 

Ngwent.  Bydd hyn yn ein galluogi fel BGC a phartneriaid eraill ledled Gwent i asesu a monitro risgiau 

hirdymor (hyd at 25 mlynedd) a chyfleoedd i’n cymunedau.  Gall risgiau hirdymor fod yn anodd eu diffinio 

ac yn anodd cynllunio ar eu cyfer, a’u rheoli, ond mae’r buddion a geir o wneud hynny yn glir.   

Y sbardunau o fewn y broses yw problemau, tueddiadau a datblygiadau newydd sydd ar ymylon y gwaith 

cynllunio presennol ac a allai newid marchnadoedd, agweddau at wasanaethau a’r galw amdanynt. 

Mae siart risgiau, cofrestr a bwrdd gwaith y dyfodol wedi’i ddylunio sy’n canolbwyntio ar ragweld risgiau’r 

dyfodol drwy nodi ffactorau risg posibl ac olrhain eu datblygiad.  Mae hwn yn meithrin dealltwriaeth 

systematig ddyfnach ledled y bartneriaeth ac yn galluogi partneriaid i baratoi a chydlynu ymateb cyfunol. 

Atebolrwydd 

Er mwyn sicrhau atebolrwydd democrataidd mae angen i bwyllgor craffu llywodraeth leol dynodedig yr 

awdurdod lleol perthnasol graffu ar waith y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus.  

Yng Nghasnewydd, y pwyllgor craffu sy’n gyfrifol am graffu ar waith y BGC yw’r Pwyllgor Craffu ar 

Berfformiad – Partneriaethau a gadeirir gan y Cynghorydd James Clarke.  Mae naw aelod i’r pwyllgor, ac i 

sicrhau cysondeb, mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Craffu yn adlewyrchu’r hyn a gytunwyd gan y BGC. 

Oherwydd amgylchiadau nas rhagwelwyd yn ystod 2019-20, nid oedd y Pwyllgor yn gallu craffu ar y 

diweddariad canol blwyddyn yn ystod mis Ionawr fel y cynlluniwyd yn wreiddiol. 

Caiff ail Adroddiad Blynyddol y Cynllun Lles ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu ar ôl ei gyhoeddi er mwyn eu 

galluogi i graffu ar waith y BGC yn llawn.  

Er mwyn cefnogi’r broses graffu, cyhoeddodd Swyddfa’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Fframwaith 

Craffu Cenedlaethau’r Dyfodol.  Mae’r fframwaith hwn yn cefnogi penderfyniadau a chraffu ac yn gyfres o 

sbardunau a allai helpu unrhyw un sy’n awyddus i ofyn cwestiynau am sut mae penderfyniad wedi’i wneud.  

Wrth i ni barhau i weithio gyda’r pwyllgor craffu byddwn yn defnyddio’r fframwaith fel adnodd ar gyfer 

herio’n briodol a gwella’n barhaus. 
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Rhagor o wybodaeth 

Datblygwyd nifer o ddogfennau ategol fel a ganlyn: 

Proffil Lles Cymunedol (Asesiad o Les Lleol) 

Cynllun Lles Casnewydd 2018-23 (fersiwn Cymraeg) 

Cynllun Lles Casnewydd 2018-23 (fersiwn Saesneg) 

Fideo wedi ei animeiddio ar Les – Saesneg / Cymraeg 

Dewis Blaenoriaethau sy’n Dod i’r Amlwg 

Dadansoddiad o Ymatebion (RA1) – Deall Canlyniadau 

Dadansoddiad o Ymatebion (RA2)  - Cysylltu Ymyriadau â Chanlyniadau 

Cynllun Lles (Crynodeb hawdd ei ddarllen) – drafft  

Adroddiad Blynyddol Cynllun Lles 2018-19 

 

Am ragor o wybodaeth am BGC Casnewydd yn Un, y Cynllun Lles Lleol neu drefniadau partneriaeth yn y 

ddinas ewch i’n gwefan yn http://onenewportlsb.newport.gov.uk. 

Manylion Cyswllt 

Tîm Polisi, Partneriaeth ac Ymglymiad Casnewydd yn Un 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Canolfan Ddinesig 

Casnewydd NP20 4UR 

Ffôn: (01633) 656656 

E-bost: one.newport@newport.gov.uk 

Twitter: @OneNewport 

Instagram: @oneNewportPSB 
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