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1. CRYNODEB GWEITHREDOL
1.1. Mabwysiadwyd CDLl Casnewydd ar 27 Ionawr 2015 ac mae'n nodi'r polis�au defnydd tir sy'n sail i seilio 

penderfyniadau cynllunio am ddatblygu yng Nghasnewydd yn y dyfodol.  Fel rhan o’r broses cynllunio datblygu 
statudol, mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB).

1.2. Dyma'r pedwerydd AMB i'w baratoi ers mabwysiadu'r CDLl.  Mae'n sail ar gyfer monitro effeithiolrwydd y 
polis�au o fewn y CDLl a dyma'r prif ddull o adolygu perthnasedd a pherfformiad y CDLl.  Mae hefyd yn nodi a 
oes angen unrhyw newidiadau.

1.3. Bydd yr AMB hwn yn canolbwyntio'n bennaf ar y cyfnod 1 Ebrill 2019 hyd 31 Mawrth 2020, a bydd yn adeiladu 
ar dystiolaeth a gafwyd ar gyfer y tri AMB diwethaf.

PRIF GANFYDDIADAU

1.4. Bydd yr adran ganlynol yn crynhoi'r prif ganfyddiadau a ddaeth i'r amlwg trwy gydol y broses AMB.

Newidiadau Cyd-destunol
1.5. Mae adran 3 o'r AMB yn cynnwys dadansoddiad manwl o'r newidiadau byd-eang, cenedlaethol, rhanbarthol 

a lleol sydd wedi digwydd ers mabwysiadu'r CDLl.  Mae'r Coronafeirws yn dominyddu'r newyddion ac yn dod 
� llawer o ansicrwydd. Nid yw'r effaith ar fusnesau a normau cymdeithasol o'r pandemig byd-eang yn glir o 
hyd.  Bydd angen ystyried r�l cynllunio i gynorthwyo unrhyw adferiad economaidd neu gymdeithasol yn y 
sylfaen dystiolaeth ar gyfer y CDLl.  Mae nifer y tai sy’n cael eu hadeiladu wedi gostwng eleni, ond yn dal i fod 
yn gymharol uchel o'i gymharu �'r blynyddoedd blaenorol ac ag awdurdodau eraill yng Nghymru. Rhagwelir y 
bydd ffigurau'r flwyddyn nesaf yn cael eu heffaith yn sylweddol gan y Coronafeirws ond bod nifer o safleoedd 
mawr yn barod i'w darparu neu eu cwblhau. Mae prisiau tai yng Nghasnewydd yn parhau i gynyddu'n uwch o 
lawer na'r cyfartaledd yng Nghymru, ac o ran y dangosyddion economaidd, y ddarpariaeth o dir cyflogaeth yng 
Nghasnewydd am 2018/19 yw’r uchaf ers dechrau cyfnod y cynllun.  Bu cynnydd arall hefyd yn nifer y swyddi 
a gr�wyd eleni, ac mae'r targed a bennwyd gan y CDLl ar gyfer y cyfnod hwn wedi'i ragori.  

1.6. Mae'r AMB yn cofnodi pedwar dangosydd cyd-destunol sy'n helpu i roi'r darlun amgylcheddol, cymdeithasol 
ac economaidd ehangach o Gasnewydd.  Crynhoir y prif ganfyddiadau isod:

Dangosyddion Cyd-destunol

Canlyniad cadarnhaol 1

Canlyniad cymysg 0

Canlyniad negyddol 3

 Mae'r gyfradd gweithgarwch economaidd yng Nghasnewydd wedi parhau i ostwng ers 2017 ond mae’n 
parhau'n uwch na chyfartaledd Cymru a thros gyfnod y cynllun mae tuedd gadarnhaol.

 Mae cyfraddau troseddu a gofnodwyd yng Nghasnewydd wedi gostwng am yr ail flwyddyn yn olynol.  
 Casnewydd sydd �'r ganran uchaf o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is yn y rhannau mwyaf difreintiedig o 

Gymru.
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 Yn anffodus, mae canran preswylwyr Casnewydd sy'n cymudo o Gasnewydd wedi cynyddu eleni, ond 
oherwydd lleoliad strategol Casnewydd rhwng Caerdydd a Bryste, bydd cyfran o bobl yn cymudo o'r 
awdurdod am waith trwy’r amser.    

1.7. Ac eithrio'r gostyngiad yn lefel y troseddu sy'n cael ei hadrodd, mae'r dangosyddion cyd-destunol uchod yn 
awgrymu gostyngiad bach mewn canlyniadau cymdeithasol ac economaidd i'r Ddinas. Mae hyn yn siomedig 
ac yn syndod pan fydd tystiolaeth economaidd fel prisiau tai a chreu swyddi yn dangos bod Casnewydd yn dod 
yn fwy llewyrchus.  

Dangosyddion Craidd a Lleol

1.8. Mae'r AMB yn cofnodi 35 o ddangosyddion craidd a lleol sy'n hanfodol i fonitro effeithiolrwydd y CDLl a sicrhau 
bod strategaeth y CDLl yn cael ei chyflawni.  Ceir crynodeb o'r canlyniadau isod:

Dangosyddion Craidd a Lleol

Canlyniad cadarnhaol 16

Hyfforddiant angenrheidiol 6

SPG angenrheidiol 0

Ymchwil bellach 13

Adolygiad o bolis�au 0

Adolygiad o’r cynllun 0

 Mae 78% o dai wedi'u datblygu ar dir llwyd.
 4% yn is na ffigur cyfartalog y Gofyniad Tai Blynyddol.
 Mae 5,978 o gartrefi newydd wedi cael eu darparu yn ystod cyfnod y cynllun hyd yma (575 o unedau’n llai 

na tharged y CDLl).
 Mae 1,223 o gartrefi newydd wedi cael eu darparu yn ystod cyfnod y cynllun hyd yma (78 o unedau’n llai 

na tharged y CDLl).
 Mae bron i 26 hectar o dir cyflogaeth newydd wedi'i greu yn ystod cyfnod y cynllun hyd yn hyn; mae 10.53 

ha ar ddyraniadau EM1.
 Ni chollwyd unrhyw dir maes glas na choetir gwarchodedig yn groes i'r polisi.
 Mae twf swyddi wedi gostwng ond mae'n uwch na tharged y CDLl a bennwyd ar gyfer y cyfnod hwn. 
 Cofnodwyd cwblhau adeiladau tai ar safle strategol Pentref Llanwern.
 Nid oes yr un SBCN/SoDdGA/llain las/tir lletraws wedi'i golli'n groes i bolis�au'r CDLl.
 Ni chollwyd unrhyw gyfleusterau cymunedol yn groes i’r polisi
 Yn anffodus, mae'r gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr � chanol y ddinas yn parhau.
 Nifer y dangosyddion a nodwyd fel rhai 'glas' (angen hyfforddiant) am y bumed flwyddyn yn olynol –

Diogelu mwynau a defnydd amgen o Dir Cyflogaeth.
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 Mae angen gwaith pellach gyda Llywodraeth Cymru a CNC er mwyn bod yn gyson ar geisiadau o fewn 
ardaloedd gorlifdir.

 Ni nodwyd unrhyw safle tramwy i Sipsiwn/Deithwyr.

Dangosyddion Gwerthuso Cynaliadwyedd

1.9. Mae dangosyddion gwerthuso cynaliadwyedd wedi'u cynllunio i fonitro a mesur effeithiau cymdeithasol, 
amgylcheddol ac economaidd y CDLl.  Mae 84 o ddangosyddion ac mae'r prif ganfyddiadau wedi'u crynhoi 
isod: 

Dangosyddion Gwerthuso Cynaliadwyedd

Effeithiau cadarnhaol sylweddol a ragwelir 44

Rhagwelir cymysgedd o effeithiau cadarnhaol a 
negyddol

29

Rhagwelir effeithiau negyddol sylweddol 2

Llinell sylfaen a bennwyd - dim data ar gael i'w 
gymharu

9

 Ni chollir hawliau tramwy cyhoeddus.
 Dim colli unrhyw dir amaeth gwerth uchel na choetir a ddiogelir
 Dim gwrthod unrhyw geisiadau gyda materion sy’n ymwneud � sŵn eithriadol
 Mae cyfraddau diweithdra wedi gostwng sy'n gadarnhaol, ac mae enillion wythnosol gros wedi cynyddu.
 Ni chaniateir unrhyw gynlluniau ynni adnewyddadwy newydd dim ond newidiadau i gynlluniau presennol.
 Mae nifer y disgyblion mewn Addysg Gymraeg yn cynyddu.
 Mae nifer y ceisiadau ar y Rhestr Aros am Dai wedi cynyddu.
 Mae pedwar Arfarniad Cadwraeth wedi'u cwblhau.
 Mae nifer y rhai sy’n defnyddio gorsaf drenau Casnewydd yn cynyddu
 2 gais wedi’u cymeradwyo gyda gwrthwynebiadau heb eu datrys gan ymgynghorwyr treftadaeth.
 Mae nifer y myfyrwyr sy'n aros yng Nghasnewydd ar �l astudio yn cynyddu
 Mae allyriadau carbon deuocsid wedi gostwng.
 Mae lefel yr ynni a gynhyrchir o wastraff hefyd wedi gostwng
 Mae'r gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi wedi gostwng ac mae lefel y gwastraff trefol wedi'i ailgylchu 

wedi rhagori ar y targedau.
 Mae nifer y bobl sy'n teimlo'n ddiogel yng Nghasnewydd wedi gostwng
 Mae nifer yr ymwelwyr yng nghanol y ddinas yn gostwng.
 Gwaethygodd mynediad at gyfleusterau lleol yn gymharol.
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ASESIAD A CHASGLIAD

1.10. Y casgliad cyffredinol yw bod cynnydd sylweddol yn cael ei wneud yng Nghasnewydd, yn enwedig o ran twf tai 
a thir cyflogaeth.  Mae strategaeth a phrif nodau ac amcanion y CDLl i gyd yn dal i gael eu cyflawni.  Fodd 
bynnag, bydd y CDLl yn bum mlwydd oed ym mis Ionawr 2020.  Mae Llywodraeth Cymru yn argymell y dylid 
cynnal adolygiad bob pedair blynedd.  Mae rhai o'n prif safleoedd preswyl bellach wedi'u hadeiladu neu ar fin 
cael eu cwblhau.  O ganlyniad, efallai y bydd angen cyflwyno safleoedd newydd fel rhan o adolygiad o’r CDLl. 

1.11. Felly, yr argymhelliad yw cynnal adolygiad ffurfiol o'r CDLl. 

FFIGUR: 1 FFOTOGRAFF O'R AWYR O GASNEWYDD 
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2. CYFLWYNIAD
2.1. Mabwysiadwyd cynllun Datblygu Lleol Casnewydd (rhwng 2011 a 2026) yn ffurfiol ar 27 Ionawr 2015. Mae’r 

CDLl yn nodi’r polis�au defnydd tir sy’n sail i benderfyniadau cynllunio ynghylch gwaith datblygu yng 
Nghasnewydd yn y dyfodol.

2.2. Fel rhan o broses y cynllun datblygu statudol, ar �l mabwysiadu CDLl, mae angen llunio Adroddiad Monitro 
Blynyddol (AMB). Mae'r AMB yn hanfodol i asesu cynnydd ac effeithiolrwydd y CDLl. Hwn yw’r ail AMB sydd 
wedi cael ei baratoi ers i CDLl Casnewydd gael ei fabwysiadu. Felly, mae’r AMB yn parhau i gynnig cyfle pwysig 
i’r Cyngor asesu’r effaith y mae’r CDLl yn ei chael yn ystod ei gyfnod cynnar. Bydd yr AMB hwn yn 
canolbwyntio’n bennaf ar y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020, ond mae’r llinell sylfaen a 
ddarparwyd yn AMB y llynedd wedi golygu bod tueddiadau penodol wedi dechrau dod i’r amlwg, a gaiff eu
trafod a’u dadansoddi’n fanylach drwy’r ddogfen gyfan.

GWELEDIGAETH, STRATEGAETH AC AMCANION Y CDLL

2.3. Gweledigaeth y CDLl yw:

Fel porth i Gymru, bydd Casnewydd yn ganolfan adfywio sy'n dathlu ei diwylliant a'i 
threftadaeth, wrth hefyd fod yn ganolfan ar gyfer twf economaidd amrywiol a fydd 
yn atgyfnerthu ei chyfraniad i'r rhanbarth. Bydd yn lle y bydd pobl yn ei adnabod fel 
Dinas fywiol a deinamig sy’n tyfu, gyda chymunedau sy’n byw’n gyt�n mewn 
amgylchedd naturiol unigryw.

2.4. Er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon, mae’r CDLl yn canolbwyntio ar strategaeth datblygu cynaliadwy sy’n 
rhoi pwyslais penodol ar adfywio, gan adeiladu ar ddiwylliant a threftadaeth y Ddinas, gan geisio gwneud y 
defnydd gorau posibl o dir (llwyd) a ddatblygwyd yn flaenorol. Er mwyn cyflawni nod y weledigaeth gyffredinol, 
mae’r CDLl yn diffinio 10 amcan unigol sy’n ceisio mynd i’r afael � materion allweddol, sef: 

1. Defnyddio Tir mewn Ffordd Gynaliadwy
2. Newid yn yr Hinsawdd
3. Twf Economaidd
4. Darparu Tai
5. Diogelu’r Amgylchedd Adeiledig
6. Diogelu’r Amgylchedd Naturiol
7. Cyfleusterau a Seilwaith Cymunedol
8. Diwylliant a Hygyrchedd
9. Iechyd a Lles
10. Gwastraff

2.5. Mae’r amcanion hyn a’r perfformiadau a gofnodwyd yn eu herbyn yn ffurfio prif adran yr AMB.
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FFORMAT YR AMB
2.6. Bwriedir i’r AMB fod yn ddogfen gryno a hawdd ei darllen. Mae fformat yr AMB fel a ganlyn:

Pennod 1 – Crynodeb Gweithredol – Mae’n rhoi crynodeb cyffredinol o ganfyddiadau monitro allweddol yr 
AMB.

Pennod 2 – Cyflwyniad – Mae’n cyflwyno’r adroddiad ac yn crynhoi’r diben, ynghyd � strwythur cyffredinol yr 
AMB. 

Pennod 3 – Newidiadau Cyd-destunol – Mae’n rhoi trosolwg strategol o amrywiaeth o ffactorau a allai 
ddylanwadu ar berfformiad y CDLl, megis goblygiadau economaidd byd-eang yn ogystal � deddfwriaeth 
genedlaethol neu newidiadau i bolisi lleol.

Pennod 4 – Monitro’r CDLl – Mae’n disgrifio sut y cafodd amcanion y CDLl eu monitro ac yn rhoi dadansoddiad 
manwl o fframwaith polisi’r CDLl wrth gyflawni targedau a nodwyd.

Pennod 5 – Monitro’r Arfarniad o Gynaliadwyedd – Mae’n darparu sylwebaeth ar berfformiad y CDLl ac 
asesiad ohono yn erbyn amcanion monitro’r Arfarniad o Gynaliadwyedd (gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol 
Strategol). 

Pennod 6 – Casgliadau ac Argymhellion – Mae’n rhoi trosolwg o ganfyddiadau’r AMB ac yn gwneud 
argymhellion ynghylch materion y gall fod angen eu hystyried ymhellach.

2.7. Lluniwyd yr AMB yn unol � gofynion y Rheoliadau perthnasol a Llawlyfr y CDLl. Cyflwynir y ddogfen i 
Lywodraeth Cymru a bydd ar gael hefyd ar wefan y Cyngor. 

2.8. Mae Atodiad 3 yn nodi lle mae m�n newidiadau wedi’u gwneud i’r dangosyddion ac yn esbonio’r rhesymau.
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3. NEWIDIADAU CYD-DESTUNOL
3.1. Mae'r adran hon yn nodi newidiadau cyd-destunol arwyddocaol sydd wedi digwydd ers AMB y llynedd.  Mae'n 

bwysig deall y ffactorau niferus a allai effeithio ar berfformiad y CDLl, o'r lefelau byd-eang a chenedlaethol, i 
lawr i bolis�au a chanllawiau lleol y Cyngor ei hun.  Yn amlwg, mae rhai newidiadau y tu allan i reolaeth y Cyngor 
yn llwyr, ond serch hynny, mae'n bwysig nodi beth ydynt a sut y gallant ddylanwadu ar y CDLl, er mwyn i'r 
awdurdod cynllunio lleol baratoi'n unol � hynny ac ystyried a ellid gwneud newidiadau angenrheidiol i'r CDLl.

3.2. Yn ogystal �'r adran hon, mae'r AMB yn cynnwys pedwar dangosydd cyd-destunol sy'n seiliedig ar Fynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru, cyfraddau troseddu, gweithgarwch economaidd a phatrymau cymudo, a 
drafodir yn fanylach yn adran 4.

DYLANWADAU BYD-EANG A CHENEDLAETHOL

Rhagolygon Dirwasgiad Byd-eang

3.3. Yn dilyn Etholiad Cyffredinol y DU ym mis Rhagfyr 2019, dychwelwyd Plaid Geidwadol Boris Johnson i rym gyda 
mwyafrif sylweddol ar addewid i gyflawni Brexit.  Ar 31 Ionawr 2020, gadawodd y DU yr Undeb Ewropeaidd ac 
mae bellach mewn cyfnod pontio lle mae trefniadau ar gyfer masnach a'r berthynas rhwng y DU a’r UE yn cael 
eu cynllunio.  Fodd bynnag, mae'r digwyddiad arwyddocaol hwn bellach yn ymddangos yn angof i raddau 
helaeth wrth i'r genedl a'r byd ddelio �’r pandemig Coronafeirws byd-eang.   

3.4. Cadarnhawyd achos cyntaf y Coronafeirws yn y DU ar 31 Ionawr 2020.  Cadarnhawyd marwolaethau cyntaf y 
wlad ddechrau mis Mawrth 2020 gyda'r DU wedi'i chloi i lawr yn dechrau ar 23 Mawrth 2020.  Mae'r cyfnod 
cloi wedi effeithio ar fywydau miliynau o bobl ledled y DU, a rhagwelir y bydd y canlyniadau economaidd yn 
ddifrifol, gyda gwledydd ledled y byd yn dioddef dirwasgiadau llwm yn anochel.  

3.5. O ran y diwydiant adeiladu, yn dilyn cyfnod cloi byrrach, mae adeiladwyr tai cyfaint a rhai o'r adeiladwyr mwy 
lleol bellach yn �l yn y gwaith.  Felly, eu nod yw dod ag elfen o normalrwydd i'r sefyllfa ddifrifol hon drwy 
barhau i adeiladu tai a helpu i gyflwyno'r CDLl.  Fodd bynnag, mae'n anochel y bydd y niferoedd cwblhau yn 
sylweddol is ar gyfer 2020/21.

3.6. Yn ogystal, mae'r sector manwerthu, ac eithrio archfarchnadoedd, wedi dioddef yn aruthrol.  Mae 
Dadansoddiadau Manwerthu, Springboard, wedi cyhoeddi gostyngiad o dros 80% yn nifer yr ymwelwyr ar 
draws holl ganolfannau manwerthu'r DU.  Adleisiwyd y ffigurau hyn yng Nghasnewydd, gyda nifer yr ymwelwyr 
ym mis Ebrill 2020, 77% yn is na'r hyn ydoedd ym mis Ebrill 2019.  Mae ansicrwydd mawr ynghylch a all llawer 
o siopau ar y Stryd Fawr oroesi'r argyfwng hwn.

3.7. Bydd r�l cynllunio yn hanfodol i helpu i ailadeiladu Casnewydd yn sgil yr argyfwng hwn.  Yn dilyn cyfyngiadau 
ar symud, mae'r argyfwng ei hun wedi dod � llawer i gwestiynu faint o fannau gwyrdd sydd ar gael, ynghyd � 
gweithio o arferion cartref a'r ffordd yr ydym yn teithio.  Mae'r rhain i gyd yn faterion y bydd angen eu hystyried 
wrth baratoi CDLl newydd wrth i'r byd chwilio am yr hyn sydd wedi'i gyd-daro'n 'normal newydd'.  Mae paratoi 
CDLl newydd i helpu Casnewydd i wella a hybu'r economi yn rhywbeth y mae angen ei ystyried o ddifrif.      

Y Farchnad Dai

3.8. Dengys Ffigur 2 fod gan Gasnewydd bris tŷ cyfartalog o �188,988 (ym mis Ionawr 2020), o'i gymharu � 
chyfartaledd Cymru o �161,719.  Mae'r graff yn dangos yn glir gynnydd mwy graddol ers y llynedd, gyda 
Chasnewydd ond yn cynyddu ychydig dros 3%, a Chymru'n cynyddu ychydig dros 1%. Cynnydd cyfartalog 
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Casnewydd ym mhris tai yw'r lleiaf ers 2015, ond serch hynny, mae'n dal i gynyddu'n gyflymach na chyfartaledd 
Cymru ac mae'r bwlch rhwng y ddwy duedd yn parhau i ledu. 

3.9. Yn dilyn y cynnydd sylweddol ym mhrisiau tai cyfartalog Casnewydd dros y blynyddoedd diwethaf, mae'n 
debyg ei bod yn anochel bod y lefel wedi gostwng.  Nid yw'r cynnydd o 10% a welwyd rhwng 2018 a 2019 (gyda 
dollau Pont Hafren yn ffactor sylweddol fwyaf tebygol) yn gynaliadwy o flwyddyn i flwyddyn.  Fodd bynnag, 
mae Casnewydd yn dal i fod yn lle dymunol i fyw ynddo ac mae prisiau tai o'u cymharu � chyfartaledd Cymru 
yn adlewyrchu hyn. 

FFIGUR 2: PRISIAU TAI CYFARTALOG YNG NGHASNEWYDD A CHYMRU (IONAWR 2020)

Ffynhonnell: Mynegai Prisiau Tai’r DU, Y Gofrestrfa Tir

FFIGUR 3: PRIS TŶ CYFARTALOG FESUL AWDURDOD LLEOL (IONAWR 2020)

Ffynhonnell: Mynegai Prisiau Tai’r DU (Cymru), Y Gofrestrfa Tir
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3.10. Dengys Ffigur 3 sut y mae pris tŷ cyfartalog Casnewydd yn cymharu �'r awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.  
Gellir adnabod Casnewydd wrth y lliw melynbinc yn y band �170k i �189k.  Nid yw'r band wedi newid ers y 
llynedd.  Sir Fynwy sydd �'r prisiau tai uchaf yng Nghymru o hyd, ac yna Bro Morgannwg a Chaerdydd.  Mae 
prisiau tai Powys bellach wedi cynyddu i'r band nesaf uwchben Casnewydd a dyma'r unig awdurdod o fewn y 
band �190k i �209k.  Fodd bynnag, pris cyfartalog tai yng Nghasnewydd yw �188,988, felly mae ar frig ei fand.  
Mae Casnewydd o fewn yr un band ag Ynys M�n, Ceredigion, Sir Benfro, Conwy a Sir y Fflint, ond mae'n werth 
nodi bod pris tŷ cyfartalog yng Nghasnewydd tua �10k yn fwy na'r awdurdodau hyn.  Yn AMB cyntaf 
Casnewydd, roedd yr awdurdod ar yr un lefel ag Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr (prisiau tai Ebrill 2016).  
Mae'r prisiau bellach yn sylweddol uwch nag Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr.  Mae prisiau tai yn dal yn gryf 
yng Nghasnewydd ac mae'r cynnydd canrannol yn dal i fod ymhlith yr uchaf yng Nghymru (Castell-nedd Port 
Talbot oedd yr uchaf, ac yna Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint ac yna Casnewydd sydd wedi gweld y pumed 
cynnydd uchaf yng Nghymru).

DEDDFWRIAETH A PHOLISI CENEDLAETHOL

3.11. Mae'n rhaid i'r Cyngor ystyried a fydd newidiadau i bolisi a deddfwriaeth gynllunio genedlaethol yn effeithio 
ar y CDLl.  Os yw'r goblygiadau'n sylweddol, bydd angen i'r Cyngor benderfynu sut mae'n mynd i'r afael �'r 
materion hyn.    Ers cyhoeddi AMB 2019, cafwyd amryw o ymgynghoriadau ar bolis�au a chynllunio cynllunio 
cynllunio cenedlaethol, mabwysiadu'r Cynllun Morol Cenedlaethol, cyhoeddiadau amcanestyniadau 
poblogaeth ac aelwydydd rhagamcanol, eglurhad ar faterion Polisi Cynllunio Cymru yn ogystal � dileu Nodyn 
Cyngor Technegol 1 a'r broses Astudiaeth Argaeledd Tai ar y Cyd sefydledig.

Addasiadau i’r Polisi Cynllunio Cenedlaethol

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

3.12. Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau ar y gwaith o lunio Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) a fydd yn 
haen uchaf y broses cynllunio datblygu yng Nghymru. Bydd y FfDC yn nodi'r fframwaith gofodol 20 mlynedd 
ar gyfer defnydd tir yng Nghymru, gan roi cyd-destun ar gyfer darparu seilwaith/twf newydd. Bydd yn 
canolbwyntio ar faterion datblygu a defnydd tir o bwys cenedlaethol y gall y system gynllunio ddylanwadu 
arnynt a'u cyflawni. Cyhoeddwyd y FfDC drafft ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus o 7 Awst tan 15 Tachwedd 
2019 ac mae gwaith yn cael ei wneud i ystyried yr ymatebion a wnaed. Rhagwelir y bydd y FfDC yn cael ei 
gyhoeddi ym mis Medi 2020.

3.13. Nododd y FfDC drafft Gasnewydd fel Canolfan Twf Genedlaethol ac mae'n cynnwys Polisi 28, yn benodol ar 
gyfer Casnewydd.  Noda’r Polisi  'Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi Casnewydd fel y ffocws ar gyfer twf a 
buddsoddiad rhanbarthol ac mae am weld y ddinas yn chwarae r�l strategol fwy yn y rhanbarth.  Mae'n mynd 
ymlaen i ddweud y dylai Cynlluniau Datblygu Strategol a Lleol ar draws y rhanbarth gydnabod Casnewydd fel 
ffocws ar gyfer tai strategol a thwf economaidd; gwasanaethau a chyfleusterau hanfodol; trafnidiaeth a 
seilwaith digidol; ac ystyried sut y gallant gefnogi ac elwa o r�l ranbarthol strategol gynyddol Casnewydd.  Bydd 
Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau yn y rhanbarth ac yn Lloegr i hyrwyddo r�l strategol 
Casnewydd a sicrhau bod penderfyniadau buddsoddi allweddol yng Nghymru a Lloegr yn cefnogi Casnewydd 
a'r rhanbarth ehangach. 
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Mae cynnwys Polisi 28 yn hwb mawr i Gasnewydd ac mae ystyriaeth ddifrifol i'r hyn y mae hyn yn ei olygu i'r 
Ddinas ar y gweill.  Byddai cynnwys y Polisi ar fabwysiadu'r FfDC yn sicr yn rheswm cryf dros adolygu'r CDLl.

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

3.14. Mabwysiadwyd y Cynllun Morol Cenedlaethol i Gymru (WNMP) ar 12 Tachwedd 2019. Dyma'r Cynllun Morol 
cyntaf ar gyfer moroedd Cymru. Mae'n ymdrin ag ardaloedd y cynllun morol sydd ar y glannau ac ar y m�r y 
mae Gweinidogion Cymru yn awdurdod cynllunio morol ar eu cyfer.  Mae'r CMCC yn nodi polis�au 
Gweinidogion Cymru ar gyfer datblygu moroedd Cymru yn gynaliadwy. Bydd y cynllun yn helpu i reoli'r galw 
cynyddol am ddefnyddio ein hamgylchedd morol, yn annog ac yn cefnogi datblygiad economaidd sectorau 
morol mewn lleoliadau priodol ac yn ymgorffori ystyriaethau diogelu'r amgylchedd a chymdeithasol mewn 
penderfyniadau morol. Bydd angen i fersiwn nesaf y CDLl ystyried y WNMP mabwysiedig yn llawn.

Amcanestyniadau Poblogaeth ac Aelwydydd Sylfaen (2018)

3.15. Cyhoeddwyd amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol 2018 ar 27 Chwefror 2020, a'u hailgyhoeddi ar 
11 Mehefin 2020 yn diwygio gwall a ddarganfuwyd yn y datganiad data ym mis Chwefror.  Mae'r 
amcanestyniadau'n rhoi syniad o faint ac oedran posibl y boblogaeth yn y dyfodol i awdurdodau lleol yng 
Nghymru ar gyfer y cyfnod 2018 i 2043. Casnewydd sydd �'r cynnydd mwyaf rhagamcanol yn y boblogaeth o 
5.1% dros y blynyddoedd hyn.  Yn yr un modd, cyhoeddwyd amcanestyniadau aelwydydd awdurdodau lleol 
2018 ar 27 Chwefror 2020. Mae'r amcanestyniadau'n rhoi syniad o nifer yr aelwydydd a'u cyfansoddiad yng 
Nghymru yn y dyfodol.  Unwaith eto, Casnewydd sydd �'r cynnydd mwyaf mewn aelwydydd 6.9%.  Bydd yr 
amcanestyniadau hyn yn sail i ddadansoddiad ar gyfer CDLl diwygiedig ar gyfer Casnewydd.
Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 10) a Nodiadau Cyngor Technegol

Darparu Tai

3.16. Yn dilyn 'Adolygiad o'r Modd y Caiff Tai ei Ddarparu drwy'r System Gynllunio', diwygiwyd Polisi Cynllunio Cymru
i ddileu'r polisi cyflenwi tir tai pum mlynedd.  Fe'i disodlir gan ddatganiad polisi sy'n ei gwneud yn glir mai'r 
llwybr tai, fel y nodir yn y CDLl mabwysiedig, fydd y sail ar gyfer monitro'r broses o gyflawni gofynion tai 
cynlluniau datblygu fel rhan o Adroddiadau Monitro Blynyddol CDLlau. Mae hyn hefyd yn golygu dirymu Nodyn 
Cyngor Technegol (NCT) 1: Cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai (Ionawr 2015) yn ei gyfanrwydd o 
ganlyniad i'r newid polisi i Bolisi Cynllunio Cymru. Rhaid dangos y gallu i gyflawni gofynion drwy lwybr tai. Dylid 
paratoi'r llwybr fel rhan o broses y cynllun datblygu a dylai fod yn rhan o'r cynllun.  Fodd bynnag, mae proses 
ganolradd i'r rheini nad ydynt eto wedi diwygio eu CDLlau, y bydd yn rhaid i Gasnewydd ei dilyn. 

NCT 11 - Sŵn

3.17. Bydd NCT 11 yn cael ei ddiweddaru i gynnwys ansawdd aer yn ogystal � seinlun a sŵn. Bydd y NCT newydd yn 
cefnogi ffocws llunio lleoedd Polisi Cynllunio Cymru drwy fynd i'r afael yn benodol ag ansawdd aer, seinlun a 
sŵn. Mae galwad anffurfiol am dystiolaeth i gefnogi'r gwaith o baratoi'r NCT newydd yn mynd rhagddo ar hyn 
o bryd. Bydd y NCT diwygiedig hwn yn cefnogi gweithredu'r polisi cynllunio cyfredol ym Mholisi Cynllunio 
Cymru sy'n ymwneud ag ansawdd aer, seinlun a sŵn. Nid yw'n galw am dystiolaeth i ailagor y sefyllfa bolisi 
gyhoeddedig ym Mholisi Cynllunio Cymru, a fydd yn parhau fel y'i drafftiwyd. Bydd yn rhaid i CDLl diwygiedig 
sicrhau bod y materion hyn yn cael eu hystyried fel rhan o'r cynllun a chyfeirio at y NCT newydd ar �l ei 
gyhoeddi.
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NCT 15 – Datblygu, Llifogydd ac Erydu Arfordirol

3.18. Ymgynghorwyd ar NCT 15 wedi'i ddiweddaru sy'n cynnwys dirymu NCT 14: Cynllunio Arfordirol. Nodau'r 
ymgynghoriad oedd disodli map llifogydd newydd Cymru ar gyfer y mapiau cyngor datblygu presennol; sy'n 
rhoi mwy o bwyslais ar gynlluniau datblygu a r�l yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd; integreiddio 
canllawiau ar erydu arfordirol o NCT 14 a darparu canllawiau ar gyfer mentrau adfywio sy'n effeithio ar 
gymunedau mewn ardaloedd lle mae perygl llifogydd. Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu hystyried 
gan Lywodraeth Cymru.  Mae perygl llifogydd yn ystyriaeth sylweddol yng Nghasnewydd gan fod llawer o'r 
ddinas o fewn parthau llifogydd.  Felly, mae cyhoeddi'r NCT newydd a sut y gallai effeithio ar ddyraniadau yn 
y dyfodol o ddiddordeb brwd i Gasnewydd o ran adolygu ei CDLl.

Eglurhad o Bolisi Cynllunio Cymru

3.19. Ers cyhoeddi Polisi Cynllunio Cymru (Rhagfyr 2018), gwnaed rhai pwyntiau o eglurhad gan Lywodraeth Cymru 
a fydd yn effeithio ar ffurf y CDLl diwygiedig nesaf. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Hydref 2019 – Sicrhau Gwelliannau Bioamrywiaeth. Atgoffir awdurdodau cynllunio y dylent fod yn 
rhagweithiol a sefydlu polis�au priodol mewn cynlluniau datblygu lleol i ddiogelu rhag colli 
bioamrywiaeth a sicrhau gwelliant.

 Ebrill 2019 – Mesurau atal hunanladdiad wrth gynllunio a chynllunio adeiladau.  Cynghorir y 
system gynllunio i chwarae ei rhan i helpu i greu lleoedd gwell sy'n lleihau cyfleoedd i bobl niweidio 
eu hunain neu eraill yn fwriadol.  Dylid ystyried y materion hyn yn ofalus yn ystod y camau cynigion 
datblygu.

 Gorffennaf 2019 – Cynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy drwy gynllunio. Yn dilyn canfyddiadau'r 
Adolygiad Annibynnol o'r Cyflenwad Tai Fforddiadwy, eglurwyd bod yn rhaid i awdurdodau 
cynllunio lleol, wrth adolygu CDLlau, ddarparu ar gyfer safleoedd tai fforddiadwy a arweinir gan 
dai. Bydd safleoedd o'r fath yn cynnwys o leiaf 50% o dai fforddiadwy. Yn y lle cyntaf, dylai 
safleoedd tai fforddiadwy a arweinir gan dai ddefnyddio tir cyhoeddus. Os nad oes tir cyhoeddus 
ar gael, gellir nodi tir preifat. 

Llawlyfr ar y Cynllun Datblygu Lleol, Argraffiad 3

3.20. Cyhoeddwyd y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu, Argraffiad 3, ar 26 Mawrth 2020. Mae'r Llawlyfr yn ddogfen 
gyfeirio ar gyfer ymarferwyr sy'n gyfrifol am baratoi a gweithredu cynlluniau datblygu, neu sy'n cyfrannu atynt. 
Mae'n cynnwys canllawiau ymarferol ar sut i baratoi, monitro a diwygio cynllun datblygu, wedi'i ategu gan 
dystiolaeth gadarn i sicrhau bod cynlluniau'n effeithiol ac yn cael eu cyflawni ac yn cyfrannu at lunio lleoedd, 
fel y'u diffinnir mewn polisi cenedlaethol a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru.  Mae'r Llawlyfr yn ymgorffori'r 
gwersi a ddysgwyd hyd yma, arfer gorau wrth ddatrys materion a sut i 'ddad-beryglu' cynlluniau drwy baratoi 
sylfaen dystiolaeth gadarn a phendant. Mae'r Llawlyfr yn egluro disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran y 
broses o lunio'r cynllun. Bydd hwn yn un o'r dogfennau cyfeirio allweddol ar gyfer datblygu CDLl diwygiedig.

Datblygiadau ag Arwyddoc�d Cenedlaethol

3.21. Newidiwyd y trothwy ar gyfer ceisiadau Datblygiadau o Arwyddoc�d Cenedlaethol ar 1 Ebrill 2019. Mae 
trothwyon yr DoBC o'r dyddiad hwn yn ymwneud � phob prosiect cynhyrchu ynni rhwng 10MW a 350MW. 
Bydd y CDLl yn parhau i nodi'r fframwaith polisi lleol y dylai ceisiadau DoBC gydymffurfio ag ef. Ers mis Mehefin 
2019, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 17 o ddogfennau canllaw sy'n ymwneud � cheisiadau DoBC y 
bydd angen eu hystyried wrth ddiwygio'r CDLl.
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POLISI A CHANLLAWIAU RHANBARTHOL A LLEOL

Y Cyd-destun Rhanbarthol

Datganiad Technegol Rhanbarthol, 2il Ddiwygiad

3.22. Mae'n ofynnol cynhyrchu Datganiad Technegol Rhanbarthol bob pum mlynedd ar gyfer Gweithgorau Agregau 
Rhanbarthol Gogledd Cymru a De Cymru.  Mae hyn yn un o ofynion Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1 (NCTM 
1). Mae'r DTRh yn darparu argymhellion sy'n llywio lefelau'r ddarpariaeth ar gyfer agregau adeiladu sy'n 
ofynnol gan bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru yn y dyfodol.  Cyhoeddwyd y Datganiadau gwreiddiol 
yn 2008 ac fe'u hadolygwyd gyntaf yn 2014. Roedd drafftiau ymgynghori o ddogfennau'r Ail Adolygiad ar gael 
i'w harchwilio o 30 Medi tan 25 Tachwedd 2019. Mae ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu hystyried a 
rhagwelir fersiwn derfynol cymeradwyaeth at gymeradwyaeth y Cyngor yn haf 2020. Bydd y DTRh yn rhan 
allweddol o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer CDLl diwygiedig

Datganiad Ardal y De-ddwyrain

3.23. Mae'n ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru baratoi Datganiadau Ardal o dan adran 11 o Ddeddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016. Datblygir y Datganiadau Ardal hyn i helpu i hwyluso gweithredu'r Polisi Adnoddau Naturiol 
Cenedlaethol (NRP) ac adeiladu ar y dystiolaeth a nodir yn yr Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol 
(SoNNAR). Cyhoeddwyd Datganiad Ardal De-ddwyrain Cymru (SEAS) ar 1 Ebrill 2020.  Mae wedi mynd ati ar 
raddfa tirwedd i ystyried ble a pham yr ydym am feithrin cydnerthedd ecosystemau o ran ardaloedd tirwedd 
arbennig ac unigryw De-ddwyrain Cymru. Cynhyrchwyd yr SEAS i lywio cynllunio ac mae'n helpu rhanddeiliaid 
i ystyried gwahanol ffyrdd o gydweithio i fodloni'r pedair thema strategol:

1. Cysylltu ein tirweddau – nodi cyfleoedd lleol ar gyfer safleoedd gwarchodedig, amgylcheddau naturiol ac 
adeiledig i gyfrannu at wydnwch rhwydweithiau cynefinoedd � blaenoriaeth ehangach yn y rhanbarth. 

2. Paratoi Gwent at Hinsawdd – nodi cyfleoedd tirwedd a rhanbarthol ac ymyriadau ar y cyd ar gyfer addasu 
a lliniaru yn yr hinsawdd sy'n gwella ecosystemau lleol a gwydnwch cymunedol

3. Iach Heini a Mewn Cysylltiad – nodi cyfleoedd ac ymyriadau cydweithredol sy'n diogelu ac yn gwella 
iechyd a lles

4. Ffyrdd o Weithio – nodi manteision cydweithredu rhanbarthol strategol a nodi bod angen i ni wneud ar 
raddfa ranbarthol i sicrhau'r manteision mwyaf posibl o ran darparu lleol ac adnoddau naturiol. 

3.24. Mae'n ofynnol i'r Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig ystyried y Datganiad Ardal hwn a bod yn gyson ag ef er 
mwyn bodloni prawf cadernid.

Penderfyniad ar Ffordd Liniaru'r M4

3.25. Ar 4 Mehefin 2019, cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, na fyddai Llywodraeth Cymru yn adeiladu 
ffordd liniaru gwerth �1.6 bn o amgylch Casnewydd.  Penderfynodd y gweinidogion na fyddai'r cynllun yn mynd 
yn ei flaen oherwydd ei gost a'r effaith y byddai wedi'i chael ar Wastadeddau Gwent.  Mae comisiwn o 
arbenigwyr bellach yn ystyried ffyrdd arloesol o ddatrys y materion. 
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Cyd-destun Lleol

Cydastudiaeth Argaeledd Tir Tai 2020

3.26. Mae Casnewydd wedi cynnal cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai ers mabwysiadu'r CDLl, ond mae proses 
gonfensiynol y CAATT bellach wedi'i dileu fel rhan o ddiddymu NCT 1 (gweler 3.17).  Felly, mae'r broses o fesur 
y cyflenwad tir ar gyfer tai bellach yn cael ei gwneud yn erbyn y gyfradd adeiladu flynyddol gyfartalog ofynnol 
o 690 o unedau.  Gellir gweld rhagor o wybodaeth am hyn yn adran Amcan 4 yr AMB hwn. 

3.27. Yn 2019/20, adeiladodd Casnewydd 667 o gartrefi newydd.  Cydnabyddir bod hyn yn barhad o duedd ar i lawr 
ar �l cwblhau mwy na 900 am dair blynedd rhwng 2015 a 2018.  Rydym yn rhagweld gostyngiad pellach yn 
2020/21 yn bennaf o ganlyniad i'r pandemig coronafeirws, ond credwn fod digon o geisiadau byw a 
datblygiadau y disgwylir iddynt ddod ar-lein yn y dyfodol agos a ddylai weld cwblhau llawer gwell yn 
2021/2022.  Er nad yw'r rhagolygon pum mlynedd yn rhan o'r broses fesur mwyach i bob pwrpas, mae'r Cyngor 
yn dal i gredu bod rhinwedd mewn amcangyfrif cyfraddau adeiladu yn y dyfodol, nid yn unig at ddibenion 
cynllunio, ond mae hefyd yn ddefnyddiol iawn i ddarparwyr gwasanaethau, yn enwedig Addysg, sy'n 
defnyddio'r ffigurau i ragweld y galw tebygol am leoedd mewn ysgolion.  Felly, byddwn yn parhau i weithio 
gyda'r asiantau cynllunio a datblygwyr i geisio amcangyfrif y rhai a gwblhawyd yng Nghasnewydd yn y dyfodol.

3.28. Mae'r graff isod yn dangos y cyfraddau cwblhau tai yng Nghasnewydd yn mynd yn �l i 1991.

FFIGUR: 4 CYFRADDAU CWBLHAU TAI YN Y GORFFENNOL YNG NGHASNEWYDD
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Ceisiadau Cynllunio o Bwys

Pont Gludo Casnewydd – Adfer a chreu canolfan ymwelwyr newydd

3.29. Mae Pont Gludo eiconig Casnewydd yn un o ddim ond chwe phont gludo weithredol sydd ar �l ledled y byd. 
Yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, rhoddwyd caniat�d ym mis Mawrth 
2020 ar gyfer atgyweirio ac adfer y bont ac adeiladu cyfleusterau canolfannau ymwelwyr newydd. Bydd y 
gwaith atgyweirio ac adfer arfaethedig yn ymestyn bywyd gweithredol y Bont rhwng 25 a 30 mlynedd. Yn 
ogystal, bydd y Ganolfan Ymwelwyr newydd, gyda chyfleusterau llawer gwell, yn creu'r cyfle i ddarparu 
profiadau dehongliadol ac addysgol. 

FFIGUR: 5 CANOLFAN YMWELWYR ARFAETHEDIG NEWYDD Y BONT GLUDO

Crindau – Archfarchnad Aldi 

3.30. Rhoddwyd caniat�d ym mis Chwefror 2020 ar gyfer codi archfarchnad Aldi (1,315m2 o ofod llawr manwerthu) 
ar hen iard drafnidiaeth.  Mae'r caniat�d wedi rhoi archfarchnad newydd mewn lleoliad y tu allan i'r ganolfan 
a fydd yn darparu siop fwy sy'n cynnig mwy o ddewis i'r dalgylch.  Nid ystyriwyd bod y cynnig yn effeithio ar 
fywiogrwydd a hyfywedd canol y ddinas ac roedd manteision adfywio ehangach y cynllun yn drech na'r ffaith 
y bydd hwn yn ddatblygiad manwerthu y tu allan i'r canol. 

Tiny Rebel – Warws dosbarthu newydd, swyddfeydd a llety ategol. 

3.31. Rhoddwyd caniat�d ym mis Tachwedd 2019 ar gyfer adeiladu warws dosbarthu gyda swyddfeydd a llety ategol 
ar gyfer Bragdy Tiny Rebel yn Yst�d Ddiwydiannol y Wern. Mae llwyddiant mawr Safle'r Bragdy wedi golygu 
bod angen y cynnig hwn i leddfu rhywfaint o bwysau uniongyrchol ar gyfleusterau presennol y bragdy ac i 
ddarparu ar gyfer dyhead twf Tiny Rebel. 
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FFIGUR: 6 WARWS TINY REBEL ARFAETHEDIG

Canolfan Ringland – Adfywio Ystadau

3.32. Rhoddwyd caniat�d cynllunio amlinellol ym mis Hydref 2019 ar gyfer ailddatblygu ac adfywio Canolfan 
Ringland. Mae Canolfan Ringland yn ganolfan siopa nodweddiadol o'r tu allan i'r 1960au gyda fflatiau deulawr 
uchod. Mae'r caniat�d yn caniat�u hyd at 165 o anheddau newydd a 1,500m2 o ofod masnachol a mannau 
agored. Mae'r prosiect yn faes buddsoddi � blaenoriaeth i Gartrefi Dinas Casnewydd, sydd wedi defnyddio 
proses o ymgynghori �'r gymuned i wella Ringland. Cytunwyd ar uwchgynllun ar gyfer adfywio Ringland yn 
ehangach ac mae'r cais hwn yn rhan allweddol o'r gwaith hwnnw. Bydd y cynllun hwn yn galluogi Cartrefi Dinas 
Casnewydd i ddatblygu ardal siopa fodern a masnachol hyfyw lle gall busnesau lleol a cenedlaethol ffynnu, yn 
ogystal � darparu cartrefi sy'n niwtral o ran deiliadaeth fodern o ansawdd uchel. 

FFIGUR: 7 CYNIGION ADFYWIO RINGLAND
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Hen Waith Whitehead – Datblygiad tir llwyd dan arweiniad tai

3.33. Dyraniad tai o'r Cynllun Datblygu Lleol yw hen safle Whiteheads Works. Cymeradwywyd caniat�d ar gyfer y 
Materion a Gadwyd yn �l ar gyfer 471 o anheddau, gan adael manylion i'w darparu ar gyfer gweddill elfennau 
preswyl, ysgol, hamdden a manwerthu'r cynllun.  Mae'r caniat�d hwn wedi cytuno ar fanylion mynediad, 
ymddangosiad, tirwedd, cynllun a lleoliad 471 o unedau yn unol �'r strategaeth raddol gymeradwy. Mae hwn 
yn gam cadarnhaol ymlaen o ran darparu'r safle sydd eisoes wedi'i adfer yn barod ar gyfer y datblygiad. Ystyrir 
bod y caniat�d hwn yn cynnig datblygiad o ansawdd da o safbwynt dylunio trefol a bydd yn arwain at ddarparu 
safle tai allweddol ar gyfer y CDLl yn llwyddiannus.

Hen Glwb Nos TJs – Troi’n westy

3.34. Mae rhifau 14-18 Clarence Place yn Adeiladau Rhestredig Gradd II, sy'n rhan o res o enghreifftiau da o 
ddatblygiad masnachol yr ugeinfed ganrif. Yn ogystal �'i werth pensaern�ol, mae gan y safle werth diwylliannol 
eiconig fel lleoliad cerddoriaeth fyw sydd wedi cynnal bandiau fel Oasis, Iron Maiden, Green Day a The Manic 
Street Preachers.  Ers ei gau fel lleoliad cerddoriaeth fyw, mae'r adeilad wedi'i esgeuluso ac wedi denu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ym mis Mehefin 2019, rhoddwyd caniat�d i ailddatblygu'r safle i westy 58 
gwely ac unedau masnachol llawr gwaelod. Bydd y buddsoddiad hwn yn yr eiddo yn tynnu Adeilad Rhestredig 
oddi ar y 'Gofrestr Mewn Perygl', yn sicrhau defnydd ymarferol hirdymor ar gyfer yr adeilad ac yn darparu 
gwelliannau y mae mawr eu hangen i'r amgylchedd lleol. 

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

3.35. Mabwysiadwyd pum CCA newydd yn 2019/20, ac ailfabwysiadwyd pedwar ar �l cael eu diweddaru.

3.36. O ran y CCAs newydd, cwblhawyd pedwar Arfarniad o Ardaloedd Cadwraeth a'u mabwysiadu'n ffurfiol fel CCA.  
Yr Ardaloedd Cadwraeth yw: 

 Cleidda
 The Shrubbery
 Caerllion
 Stow Park

3.37. Mae gwaith bron �'i gwblhau i ddileu rhai hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer yr ardaloedd hyn drwy ddynodi 
Cyfarwyddiadau Erthygl 4 (2) (ac eithrio Cleidda).

3.38. Mabwysiadwyd CCA newydd yn cynnig arweiniad ar storio a chasglu gwastraff hefyd.  Bydd y ddogfen hon yn 
sicrhau bod datblygiadau newydd yn gwneud lle ffisegol priodol ar gyfer cynwysyddion gwastraff mewn 
cartrefi newydd, ond hefyd y tu allan at ddibenion casglu hefyd. 

3.39. Mae diweddariadau i’r CCAau canlynol wedi codi:

 Rhwymedigaethau Cynllunio  
 Estyniadau Tai a Thai Allan Domestig 
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 Anheddau Newydd
 Addasiadau Fflatiau

3.40. Mae CCA Teithio Cynaliadwy drafft wedi bod drwy ymgynghori ac mae'n aros i gael ei gymeradwyo’n derfynol.  
Mae gwaith ar y gweill hefyd ar CCA 'Dylunio Blaen Siop', a fydd yn arbennig o ddefnyddiol wrth geisio gwella'r 
amgylchedd ffisegol yng nghanol y ddinas. 
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4. LDP MONITORINGMONITRO’R CDLL

4.1. Dyma'r pumed AMB sydd wedi’i baratoi ers i'r CDLl gael ei fabwysiadu ym mis Ionawr 2015.  Yn bennaf, roedd 
AMB 2016 yn darparu'r llinellau sylfaen ar gyfer y dangosyddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.  
Mae'r AMBau dilynol wedi tynnu sylw at unrhyw dueddiadau a fu'n digwydd dros y blynyddoedd ac yn 
dadansoddi ac yn sylwebu ar y sefyllfa

Y BROSES FONITRO

4.2. O ran y ffordd y caiff y CDLl ei fonitro, bydd pob cais cynllunio y penderfynwyd arno yn 2019/20 gan y Cyngor 
yn cael ei ystyried i ddechrau. Wedyn, c�nt eu mireinio er mwyn hepgor pob cais gan ddeiliad tŷ a’r rhan fwyaf 
o geisiadau i ddileu/adnewyddu amodau. Gadawodd hyn restr o 161 o geisiadau cynllunio perthnasol y gallai 
swyddogion polisi cynllunio gasglu gwybodaeth ohonynt er mwyn asesu’r CDLl a chasglu tystiolaeth ar gyfer yr 
AMB hwn. Cofnodwyd ceisiadau cynllunio a wrthodwyd a chanlyniadau apeliadau llwyddiannus.

4.3. Cafodd gwybodaeth am y 161 o geisiadau cynllunio ei chasglu a’i storio mewn taenlen ag 90 o benawdau colofn 
a luniwyd yn fwriadol. Roedd yr 90 o benawdau colofn yn seiliedig ar yr wybodaeth roedd ei hangen i gwblhau’r 
dangosyddion drwy’r AMB. Mae gan yr AMB bedair set o ddangosyddion, sef y dangosyddion Cyd-destunol, 
Craidd a Lleol a dangosyddion yr Arfarniad o Gynaliadwyedd. Nodir y sylwebaeth ar y dangosyddion hyn a’r 
dadansoddiad ohonynt yn yr adran hon ac adran 5.

DANGOSYDDION CYD-DESTUNOL

4.4. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried ei bod yn briodol i awdurdod gynnwys rhai dangosyddion cyd-destunol 
yn y fframwaith monitro er mwyn disgrifio’r cyd-destun y mae polisi’r CDLl yn gweithredu ynddo. Bydd y 
dangosyddion cyd-destunol wedi’u codio � lliw ac wedi’u hasesu gan ddibynnu ar eu canlyniad yn unol �’r tabl 
isod.

Lliw Canlyniad

Gwyrdd Canlyniad cadarnhaol – ar y trywydd cywir

Oren Canlyniad cymysg

Coch Canlyniad negyddol – ddim ar y trywydd cywir 

4.5. Mae’r dangosyddion cyd-destunol canlynol wedi’u monitro er mwyn rhoi darlun amgylcheddol, cymdeithasol 
ac economaidd ehangach o Gasnewydd a’r CDLl.
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TABL 1: DANGOSYDD CYD-DESTUNOL 1: YR ARDALOEDD MWYAF DIFREINTIEDIG YNG NGHASNEWYDD O GYMHARU � CHYMRU GYFAN

DANGOSYDDION CYD-
DESTUNOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWY

Nifer yr Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen Is 
(ACEHI) sydd ymhlith y 10% 
o Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru.

Mynegai Amddifadedd 
Lluosog Cymru

Mae nifer yr Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen Is 
yng Nghasnewydd sydd 
ymhlith y 10% o Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen Is 
mwyaf difreintiedig yng 
Nghymru yn lleihau.

Mae nifer yr Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach 
Haen Is yng 
Nghasnewydd sydd 
ymhlith y 10% o 
Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is mwyaf 
difreintiedig yng 
Nghymru yn cynyddu.

CANLYNIAD:  23 AGEHI Casnewydd yn y 10% o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru  Cynnydd o naw ers 
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014.

LLIW'R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae Ardal Gynnyrch Ehangach Is (AGEHI) yn ardal ddaearyddol y cyfeirir ati'n bennaf wrth gasglu ystadegau.  Mae 
1,909 AGEHI yng Nghymru.  Yr ACEHIau sydd wedi'u rhestru rhwng 1 a 190 yw'r 10% o ACEHIau mwyaf difreintiedig 
yng Nghymru.  Mae'r tabl isod yn nodi ACEHIau Casnewydd yn y 10% o ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru 
o MALlC 2011, MALlC 2014 a MALlC diweddaraf 2019.

ACEHIau 2011 
MALIC

Safle yng 
Nghymru

ACEHIau 2014 MALIC Safle yng 
Nghymru

ACEHIau 2019 MALIC Safle yng 
Nghymru

1.   Pillgwenlli 3 

2.   Pillgwenlli 4 

3.   Pillgwenlli 1 

4.   Parc Tredegar 2

5.   Alway 2

20

27

28

40

65

1.   Pillgwenlli 4 

2.   Pillgwenlli 1 

3.   Alway 2

4.   Parc Tredegar 2

5.   Alway 4

11

15

38

41

69

1.   Pillgwenlli 4 

2.   Pillgwenlli 1 

3.   Parc Tredegar 2

4.   Betws 1

5.   Ringland 5

10

21

39

47

69
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6.   Alway 4

7.   Ringland 5

8.   Betws 1

9.   Llyswyry 5 

10. Betws 3

11. Malpas 2

12. Ringland 4

13. Ringland 6

14. Llyswyry 2 

15. Victoria 4

74

100

126

127 

139 

142 

158 

159 

177 

179 

6.   Ringland 5

7.   Betws 1

8.   Pillgwenlli 3 

9.   Malpas 2

10. Betws 3

11. Ringland 4

12. Stow Hill 3

13. Betws 5

14. Llyswyry 2 

75

76

97

112

121 

127 

161

164

187 

6.   Alway 2

7.   Betws 3

8.   Malpas 2

9.   Pillgwenlli 3 

10. Ringland 4

11. Alway 4

12. Victoria 4

13. Shaftesbury 1

14. Llyswyry 5 

15. Stow Hill 3

16. Ringland 2

17. Victoria 2

18. Gaer 5

19. Betws 5

20. Llyswyry 2 

21. Victoria 3

22. Ringland 6

23. Allt-yr-ynn 2

72

77

79

88

102 

111 

112

119

134

135 

146

161

166

169 

171 

178

183

187

Roedd 15 AGEHI yng Nghasnewydd yn y 10% o ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru yn 2011; yn 2014 
cofnododd y MALIC 14 AGEHI1.  Cynhaliwyd y MALIC diwethaf yn 2019 gan gofnodi bod 23 o ACEHIau Casnewydd 
yn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru.  Mae hyn yn newid negyddol sylweddol.  Mae'r ffaith bod mwy o 
ACEHIau Casnewydd yn ymddangos yn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru yn ystadegyn sy'n peri pryder.    

Mae'r tabl isod yn rhoi cipolwg pellach ar yr ACEHIau a gofnodwyd yn ddiweddar yn y 10% o ardaloedd mwyaf 
difreintiedig ym MALIC 2019 (ond nad oeddent yn y 10% mwyaf difreintiedig ym MALlC 2014).

1 Fel arfer, mae MALIC yn cael ei ddiweddaru bob 3-5 mlynedd. Newidiodd mynegai 2019 nifer o feysydd (agweddau ar asesu) sy'n golygu 
y dylid bod yn ofalus wrth gymharu fersiynau blaenorol o'r mynegai.

Ffynhonnell: www.statscymru.llyw.cymru

Ffynhonnell: www.statscymru.llyw.cymru
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Bu rhai newidiadau sylweddol ar i lawr yn ffyniant yr ACEHIau hyn, sydd eto'n ystadegyn sy'n peri pryder.

AGEHI Safle yng 
Nghymru 
2019

Safle yng 
Nghymru 
2014

Gwahaniaeth

Victoria 4

Shaftesbury 1

Llyswyry 5 

Ringland 2

Victoria 2

Gaer 5

Victoria 3

Ringland 6

Allt-yr-ynn 2

112

119 

134 

146

161 

166 

178 

183 

187 

228 

227 

223 

205 

259 

211

265 

200 

327 

-116

-108 

- 89

- 59

- 98

- 45

- 87

- 17

-140

Gellir gweld map thematig o MALlC sy'n dangos yr ACEHIau mwyaf difreintiedig a lleiaf difreintiedig yng 
Nghasnewydd isod:
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Ffigur: 8 MALlC 2019 – CASNEWYDD

Byddai'r data economaidd cyffredinol sy'n cael ei gasglu ar bethau fel twf swyddi, gwerthoedd tai a chyfrannau o 
bobl economaidd weithgar yng Nghasnewydd yn awgrymu bod Casnewydd yn dod yn lle mwy llewyrchus i fyw 
ynddo.  Felly, mae cynnydd yn nifer yr ACEHIau yn y 10% o rannau mwyaf difreintiedig Cymru braidd yn syndod.  
Mae perygl bod y bwlch rhwng y tlawd a'r cyfoethog yn lledu yng Nghasnewydd, ond byddai'r tabl isod yn awgrymu 
nad yw hyn yn digwydd.

10% uchaf o ACEHIau lleiaf 
difreintiedig 2019 (a safle)

10% uchaf o ACEHIau lleiaf difreintiedig 
2014 (a safle)

Tŷ-du 1 (1890) Tŷ-du 1 (1870)

Graig 4 (1871) Allt-yr-ynn 3 (1,857)

Allt-yr-ynn 1 (1819) Tŷ-du 5 (1,840)

Tŷ-du 5 (1816) Graig 4 (1,835)

Tŷ-du 2 (1789) Malpas 1 (1,827)

Graig 2 (1774) Tŷ-du 2 (1,797)

Caerllion 3 (1762) Maerun 2 (1,790)
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Allt-yr-ynn 3 (1761) Allt-yr-ynn 5 (1,769)

Langstone 1 (1,766)

Caerllion 2 (1,764)

Allt-yr-ynn 1 (1,756)

Graig 2 (1,731)

Graig 1 (1,730)

Caerllion 5 (1722)

Yn wir, byddai'r tabl yn awgrymu, er bod gan Gasnewydd 14 AGEHI yn 2014 yn y 10% uchaf o ardaloedd lleiaf 
difreintiedig, fod hyn wedi gostwng i wyth yn 2019. 

Mae'r tabl olaf yn y dadansoddiad hwn yn dangos nifer yr ACEHIau yng Nghasnewydd yn yr 20% o ACEHIau mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru, ac yna'r 30% mwyaf difreintiedig a 50% mwyaf difreintiedig.

Yn yr 20% o 
ACEHIau mwyaf 
difreintiedig yng 
Nghymru

Yn y 30% o 
ACEHIau mwyaf 
difreintiedig yng 
Nghymru

Yn y 50% o 
ACEHIau mwyaf 
difreintiedig yng 
Nghymru

2011 
Nifer o ACEHIau yng 
Nghasnewydd 30 43 56

2014
Nifer o ACEHIau yng 
Nghasnewydd 31 39 57

2019
Nifer o ACEHIau yng 
Nghasnewydd 33 38 57

Mae'r tabl yn dangos tuedd fwy sefydlog yn y bandiau hyn dros y tri MALlC, sydd ychydig yn fwy calonogol, ond yn 
sicr nid oes gwelliant dros y blynyddoedd yn y bandiau hyn.  

At ei gilydd, nid yw MALIC 2019 yn dangos canlyniadau arbennig o gadarnhaol i Gasnewydd, sy'n siomedig o ystyried 
y duedd gyffredinol ar i fyny mewn ystadegau economaidd eraill.  Wrth gwrs, mae MALIC yn ystyried materion 
ehangach na ffactorau economaidd yn unig.  Mae'n ystyried incwm a chyflogaeth fel y prif ddau ffactor economaidd, 
ond mae hefyd yn ystyried iechyd, addysg, mynediad at wasanaethau, diogelwch cymunedol, yr amgylchedd ffisegol 
a thai.  

I gloi, mae MALlC 2019 yn dangos nad yw Casnewydd, yn anffodus, yn gwneud cynnydd digonol o ran ceisio mynd 
i'r afael ag amddifadedd.  Nid yw o reidrwydd yn wir dweud bod Casnewydd yn mynd yn fwy difreintiedig, ond 
byddai'r dystiolaeth yn awgrymu nad yw'n gwneud yr un cynnydd � rhannau eraill o Gymru.  Mae MALlC 2019 yn 
nodi mai Casnewydd sydd �'r ganran uchaf o ACEHIau mwyaf difreintiedig yng Nghymru gyfan (y rhai a restrwyd yn 
y 10%).  Mae hyn yn golygu bod 23 o'r 95 AGEHI yng Nghasnewydd yn y rhai mwyaf difreintiedig, sy'n cyfateb i 24%.  
Yn �l yn 2014, Casnewydd oedd y pedwerydd gwaethaf, gyda Blaenau Gwent waethaf, ac yna Merthyr Tudful a 
Chaerdydd.  Erbyn hyn, Casnewydd sydd yn y sefyllfa annymunol hon.  Gweler y tabl isod sy'n dangos y newidiadau 
dros y tri MALlC diwethaf.
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TABL 2: AWDURDODAU LLEOL �'R GANRAN UCHAF O ACEHIau MWYAF DIFREINTIEDIG (YN YSTOD 2011, 2014 a 2019)

SAFLE MALIC 2011 % MALIC 2014 % MALIC 2019 %
1 Merthyr Tudful 25 Blaenau Gwent 23 Casnewydd 24
2 Blaenau Gwent 23 Merthyr Tudful 22 Merthyr Tudful 22

3 Rhondda Cynon 
Taf 18 Caerdydd 18 Rhondda Cynon 

Taf 18

4 Casnewydd 16 Rhondda Cynon 
Taf 17 Caerdydd 18

5 Caerdydd 16 Casnewydd 15 Castell-nedd Port 
Talbot 15

6 Castell-nedd Port 
Talbot 15 Sir Ddinbych 14 Blaenau Gwent 13

7 Caerffili 15 Castell-nedd Port 
Talbot 13 Sir Ddinbych 12

8 Abertawe 12 Caerffili 13 Abertawe 11

9 Pen-y-Bont ar 
Ogwr 11 Abertawe 12 Caerffili 10

10 Sir Ddinbych 10 Pen-y-Bont ar 
Ogwr 10 Wrecsam 7

11 Torfaen 7 Conwy 6 Pen-y-Bont ar 
Ogwr 7

12 Wrecsam 6 Wrecsam 6 Conwy 6
13 Bro Morgannwg 6 Sir Benfro 6 Sir Benfro 6
14 Sir G�r 5 Bro Morgannwg 5 Torfaen 5
15 Gwynedd 4 Torfaen 5 Sir G�r 4

16 Sir y Fflint 4 Gwynedd 4 Bro Morgannwg 4
17 Sir Benfro 4 Sir G�r 4 Gwynedd 3
18 Conwy 3 Ynys M�n 2 Sir y Fflint 3
19 Ynys M�n 2 Sir y Fflint 2 Ynys M�n 2

&fAFFIOEDD 
YSGOL 

GYFUN 
STANWELL 

2019/2020;20

Powys 1 Ceredigion 2 Ceredigion 2

21 Ceredigion 0 Powys 1 Powys 1
22 Sir Fynwy 0 Sir Fynwy 0 Sir Fynwy 0

TABL 3: DANGOSYDD CYD-DESTUNOL 2, NIFER Y TROSEDDAU Y RHODDIR GWYBOD AMDANYNT YN �L Y MATH O DROSEDD FEL CYFANSWM

DANGOSYDDION CYD-
DESTUNOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWY

Nifer y troseddau y rhoddir 
gwybod amdanynt yn �l y 
math o drosedd fel 
cyfanswm.

Ystadegau Troseddau’r DU, 
y Swyddfa Gartref

Mae nifer y troseddau y 
rhoddir gwybod amdanynt 
yn lleihau.

Mae nifer y troseddau y 
rhoddir gwybod 
amdanynt yn cynyddu 
am ddwy flynedd neu 
fwy yn olynol.
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CANLYNIAD: Cofnodwyd 20,317 o droseddau yng Nghasnewydd rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020.  Gostyngiad o 
1,392 o’r flwyddyn flaenorol.

LLIW'R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae ffigurau troseddu Casnewydd wedi gostwng am yr ail flwyddyn yn olynol.  Yn dilyn pum mlynedd o gynyddu 
niferoedd, mae dwy flynedd yn olynol o ystadegau sy'n gostwng i'w croesawu.  Fel y nodwyd mewn AMBau 
blaenorol, nid yw'r cyfraddau troseddu yng Nghasnewydd wedi'u cysylltu mewn gwirionedd �'r Strategaeth CDLl, 
ond mae'r rhain yn ffigurau mwy cadarnhaol ar gyfer Casnewydd a gobeithio y gall y gostyngiad hwn mewn 
cyfraddau troseddu barhau i'r dyfodol.

Gweler Ffigur 9 am gyfanswm troseddau'r adroddiad yng Nghasnewydd:

FFIGUR: 9 CYFANSWM NIFER Y TROSEDDAU A GOFNODWYD YNG NGHASNEWYDD

Ffynhonnell: 
www.ukcrimestats.com                              

TABL 4: DANGOSYDD CYD-DESTUNOL 3, CYFRADDAU GWEITHGARWCH ECONOMAIDD TRIGOLION CASNEWYDD

DANGOSYDDION CYD-
DESTUNOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWY

Apr 11-
Mar 12

Apr 12-
Mar 13

Apr 13-
Mar 14

Apr 14-
Mar 15

Apr 15-
Mar 16

Apr 16-
Mar 17

Apr 17-
Mar 18

Apr 18 -
Mar 19

Apr 19-
Mar 20

Total Crimes 29,913 17,121 16,782 19,631 21,381 23,252 23,789 21,709 20,317
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Cyfraddau gweithgarwch 
economaidd preswylwyr 
Casnewydd

Ystadegau Marchnadoedd 
Llafur Rhanbarthol (SYG) a 
Stats Cymru

Mae canran y boblogaeth 
sy’n economaidd 
weithgar yn cynyddu.

Mae canran y 
boblogaeth sy’n 
economaidd weithgar 
yn gostwng am ddwy 
flynedd yn olynol.

CANLYNIAD: Cofnodir y gyfradd gweithgarwch economaidd yng Nghasnewydd yn 77. Mae'r gyfradd 
gweithgarwch economaidd yng Nghasnewydd wedi bod yn gostwng ers 2017.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae'r gyfradd gweithgarwch economaidd yn rhywbeth sy'n cael ei addasu dros amser wrth i fwy o ddata gael ei 
gasglu.  Dyna pam y gallai'r gyfradd gweithgarwch economaidd ar gyfer blynyddoedd blaenorol ymddangos yn 
wahanol i Adroddiadau Monitro Blynyddol blaenorol.  Mae'r gyfradd gweithgarwch economaidd yn cael ei chynnal 
o ddata arolwg ac yn seiliedig ar amcangyfrifon.  Y mwyaf yw'r sampl, y mwyaf cywir y mae'r data'n debygol o fod.  
Felly, mae'r ffigurau ar gyfer y DU a Chymru yn debygol o fod yn fwy cywir na sampl data llai Casnewydd.  O 
ganlyniad, nid ystyrir bod y data ar gyfer Casnewydd yn sylweddol gadarn ac felly pam y caiff newidiadau eu gwneud 
yn aml i'r data a adroddwyd mewn AMBau blaenorol.

Yn AMB y llynedd, adroddwyd bod cyfraddau gweithgarwch economaidd yng Nghasnewydd wedi bod yn cynyddu 
ers 2016.  Fodd bynnag, mae'r ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Stats Cymru yn llai cadarnhaol.  Yn dilyn 
uchafbwynt o 79.4 yn 2017, mae'r gyfradd gweithgarwch economaidd yng Nghasnewydd wedi gostwng am ddwy 
flynedd yn olynol.  

Mae Ffigur 10 yn nodi cyfraddau gweithgarwch economaidd Casnewydd yn erbyn cyfraddau Cymru a'r DU ers 
dechrau cyfnod y Cynllun.  

Y gyfradd gweithgarwch economaidd yw'r rhai a elwir yn economaidd weithgar fel canran o'r rhai 16-64 oed (ac 
eithrio myfyrwyr).  Fel y nodwyd uchod, dylid bod yn ofalus wrth y ffigurau hyn gan ei bod yn aml yn wir y gallant 
newid dros amser wrth i ddata mwy dibynadwy a chywir ar swyddi a phoblogaeth ddod ar gael.  Mae natur 
ansefydlog cyfradd Casnewydd yn fwy tebygol o fod oherwydd y samplau llai a arolygwyd yn hytrach nag adlewyrchu 
realiti gwirioneddol.  Dim ond fel arwydd y dylid ystyried cyfraddau Casnewydd.  
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FFIGUR: 10 CYFRADDAU GWEITHGARWCH ECONOMAIDD YNG NGHASNEWYDD

TABL 5: DANGOSYDD CYD-DESTUNOL 4, TRIGOLION CASNEWYDD SY’N CYMUDO I’R GWAITH MEWN LLEOLIADAU Y TU ALLAN I’R DDINAS

DANGOSYDDION CYD-
DESTUNOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWY

Nifer y preswylwyr yng 
Nghasnewydd sy’n cymudo i 
weithio mewn lleoliadau y 
tu allan i ffiniau’r ddinas

Llywodraeth Cymru: 
Ystadegau am gymudo yng 
Nghymru – y Gyfarwyddiaeth 
Ystadegol

Nifer y preswylwyr yng 
Nghasnewydd sy’n cymudo 
i weithio mewn lleoliadau y 
tu allan i ffiniau’r ddinas

Mae canran y 
preswylwyr sy’n 
cymudo i weithio y tu 
allan i’r ddinas yn 
cynyddu am ddwy 
flynedd neu fwy yn 
olynol.

CANLYNIAD:  Mae canran y preswylwyr sy'n cymudo o Gasnewydd yn 39.9%.  Mae hyn yn gynnydd bach o'r 39.4% 
a gofnodwyd yn 2018.

LLIW’R LLYNEDD: OREN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae canran y preswylwyr sy'n byw yng Nghasnewydd ond sy'n cymudo allan o'r ddinas wedi cynyddu fymryn eleni.  
Erbyn hyn mae'n 39.9%, ond roedd yn 39.4% o'r blaen, ond roedd yn 34% yn �l yn 2017.  Gan fod y ganran wedi 
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Ffynhonnell: www.statscymru.llyw.cymru

Ffynhonnell: www.statscymru.llyw.cymru
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cynyddu am ddwy flynedd yn olynol, nodwyd bod y dangosydd yn goch.  Fodd bynnag, dylid nodi mai dim ond drwy 
ddull arolwg sampl y cesglir y wybodaeth hon ac yna caiff rhagdybiaethau ac amcangyfrifon eu cymhwyso i'r ffigurau.  
Felly, rhaid bod yn ofalus eto.  

Mae canran y bobl sy'n cymudo o Gasnewydd i Fryste wedi cynyddu eto eleni, yn ogystal � chymudo i rannau eraill o 
Loegr, yn fwyaf tebygol Swydd Gaerloyw a Gwlad yr Haf, gan adlewyrchu tueddiadau cynyddol pobl yn symud i 
Gasnewydd ar �l cael gwared ar dollau Pont Hafren.  Mae'r ffigurau isod yn dadansoddi’r sefyllfa ymhellach.  Ar nodyn 
cadarnhaol, mae nifer y preswylwyr sy'n gweithio yn parhau i gynyddu. 

FFIGUR: 11 PATRYMAU CYMUDO YNG NGHASNEWYDD

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% poblogaeth Casnewydd 
sy’n gweithio o fewn 
Casnewydd

66.8 67.4 61.9 63.7 62.0 61.4 65.8 60.6 60.1

% poblogaeth Casnewydd 
sy’n gweithio y tu allan i 
Gasnewydd

33.2 32.4 38.1 36.3 38.0 38.6 34.0 39.4 39.9
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FFIGUR: 12 LLE MAE POBL SY'N BYW YNG NGHASNEWYDD YN GWEITHIO (2019)
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Ffynhonnell: 
www.statscymru.llyw.cymru

www.statscymru.llyw.cymru
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DANGOSYDDION CRAIDD A LLEOL

4.6. Mae Llawlyfr y CDLl yn nodi nifer o ddangosyddion allbwn craidd yr ystyrir eu bod yn hanfodol i asesu’r ffordd 
y mae polisi cenedlaethol yn cael ei roi ar waith.

4.7. Mae’r Cyngor hefyd wedi nodi dangosyddion lleol sy’n fwy penodol i Gasnewydd ac yr ystyrir eu bod yn bwysig 
i fonitro effeithiolrwydd y CDLl.

4.8. Mae pob dangosydd yn gysylltiedig � thargedau monitro sy’n nodi’r hyn y mae angen ei wneud er mwyn helpu 
i gyflawni Strategaeth y CDLl. Os nad yw targedau monitro yn cael eu cyflawni, mae trothwyon wedi’u cynnwys 
er mwyn asesu i ba raddau y mae’r amgylchiadau wedi gwyro oddi wrth y targed. Bydd y trothwyon yn nodi 
bod rhannau penodol o’r Cynllun yn methu � chyflawni eu canlyniadau dymunol. Os cyrhaeddir y trothwyon 
hyn, bydd yr AMB yn ystyried y camau sydd angen eu cymryd.

4.9. Mae opsiynau ar gael i’r Cyngor mewn perthynas � phob dangosydd, targed monitro a throthwy. Mae’r AMB 
yn asesu pa mor ddifrifol yw’r sefyllfa sy’n gysylltiedig � phob dangosydd a bydd yn argymell ateb priodol yn 
unol �’r tabl isod:

Parhau i Fonitro (Gwyrdd)

Pan fo’r dangosyddion yn awgrymu bod Polis�au’r CDLl yn cael eu rhoi ar waith yn effeithiol ac nad oes 
unrhyw achos dros eu hadolygu.

Angen Hyfforddiant (Glas)

Pan fo’r dangosyddion yn awgrymu nad yw Polis�au’r CDLl yn cael eu rhoi ar waith fel y’i bwriadwyd a bod 
angen rhoi hyfforddiant pellach i swyddogion neu aelodau.

Angen Canllawiau Cynllunio Atodol (Porffor)

Mae’n bosibl bod y dangosyddion yn awgrymu bod angen darparu canllawiau pellach yn ychwanegol at y 
rhai sydd eisoes wedi’u nodi yn y Cynllun.

Ymchwil Bellach (Melyn)

Pan fo’r dangosyddion yn awgrymu nad yw Polis�au’r CDLl mor effeithiol ag y dylent fod a bod angen gwneud 
rhagor o ymchwil.

Adolygu Polis�au (Oren)

Pan fo’r dangosyddion yn awgrymu nad yw Polis�au’r CDLl yn rhoi’r Strategaeth ar waith, mae angen cynnal 
adolygiad ffurfiol o’r Polisi. Efallai y bydd angen gwneud rhagor o ymchwil cyn cadarnhau penderfyniad i 
gynnal adolygiad ffurfiol.

Adolygu’r Cynllun (Coch)

Pan fo’r dangosyddion yn awgrymu bod strategaeth y CDLl yn methu a bod angen cynnal adolygiad ffurfiol 
o’r Cynllun. Bydd angen ymchwilio’n drwyadl i’r opsiwn hwn i adolygu’r Cynllun yn llawn ac ystyried y mater 
yn ofalus cyn cynnal yr adolygiad.
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AMCAN 1 – DEFNYDD CYNALIADWY O DIR

4.10. Sicrhau bod pob datblygiad yn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o adnoddau naturiol drwy geisio lleoli 
datblygiadau yn y mannau mwyaf cynaliadwy, lleihau’r effaith ar yr amgylchedd a gwneud cyfraniad 
cadarnhaol i gymunedau lleol. 

TABL : AM1 TM1, FAINT O DIR GLAS NAD YW WEDI’I DDYRANNU YN Y CDLl A GOLLWYD I DDATBLYGIADAU 

POLIS�AU 
PERTHNASOL Y 
CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP1

SP5

SP6

SP7

H6

H12

CRAIDD

Faint o dir glas a gollir i 
ddatblygiadau (ha) nad yw 
wedi’i ddyrannu yn y 
Cynllun Datblygu neu nad 
yw’n bodloni gofynion 
Polis�au Perthnasol y 
Cynllun Datblygu Lleol.

Adran Rheoli 
Datblygu

CDC

Ni chollir unrhyw dir 
glas i ddatblygiadau 
(oni bai ei fod yn cyd-
fynd � pholis�au yn y 
Cynllun)

Caniateir un cais 
(neu fwy) ar gyfer 
gwaith datblygu 
mewn unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD:  Ni chollwyd tir glas nad yw'n cyd-fynd � pholis�au'r CDLl.

LLIW'R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Caniatawyd 11 o geisiadau a arweiniodd at golli tir glas i'w ddatblygu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. O'r cyfanswm 
o 11 caniat�d, dyrannwyd un yn y CDLl a phenderfynwyd ar y 10 cais arall yn unol � pholis�au perthnasol y CDLl. 
Roedd dau gais a oedd yn fwy cytbwys gan yr ystyriwyd bod y rhain yn cael effaith andwyol ar y dirwedd, ond o'u 
hystyried yn erbyn pob polisi yn y CDLl, ystyriwyd bod y niwed i'r dirwedd yn cael ei orbwyso gan ffactorau 
economaidd ac amgylcheddol.  Daethpwyd i'r casgliad felly bod y polis�au CDLl perthnasol yn cael eu defnyddio'n 
effeithiol ac y byddant yn parhau i gael eu monitro.

FFIGUR: 13 STRYDLUN PENTREF LLANWERN - DYRANNU CDLl H1(3)
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TABL 6: AM1 TM2, MAINT Y GOFOD AMGYLCHEDDOL A GOLLIR I WAITH DATBLYGU

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP1

CE3

CRAIDD

Maint y Gofod Amgylcheddol a 
Gollir i waith datblygu (ha)

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Ni chollir unrhyw Ofod 
Amgylcheddol i waith 
datblygu

(oni bai ei fod yn cyd-
fynd � pholis�au yn y 
Cynllun neu eithriadau a 
nodir yn NCT16 (2009))

Caniateir un cais 
(neu fwy) ar gyfer 
gwaith datblygu 
mewn unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD: Collwyd 0.58ha o Ofod Amgylcheddol yn ystod 2019/20.  0.38ha yn cydymffurfio'n llawn � pholis�au 
CDLl, ond ymddengys nad ystyriwyd Polisi CE3 mewn perthynas � cholli 0.2ha.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Caniatawyd dau gais ar dir a ddynodwyd yn Gofod Amgylcheddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Arweiniodd y 
caniat�d hwn at golli 0.58ha.  Roedd y ceisiadau am ddatblygiad preswyl ac estyniad i gyfleuster cymunedol. 
Caniatawyd y cais am ddatblygiad preswyl yn unol � gofynion polisi. Fodd bynnag, nid oedd y cais am ymestyn i'r 
cyfleuster cymunedol yn s�n am effaith colli'r Gofod Amgylcheddol yn Adroddiad y Swyddog.  Roedd yr estyniad yn 
cynnwys darparu offer chwarae newydd ac mae'n debygol y byddai Polisi CE3 wedi'i fodloni, ond dylai fod wedi'i 
gynnwys yn adroddiad y swyddog.  O ganlyniad, nodwyd bod y dangosydd hwn yn las a bydd swyddogion yn cael eu 
hatgoffa am bwysigrwydd gofod amgylcheddol.

TABL 7: AM1 TM3, FAINT O DDATBLYGIADAU A GANIATAWYD YN ARDALOEDD GORLIFDIR C1 AC C2

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP1

SP3

GP1

CRAIDD

Faint o ddatblygiadau (yn �l 
NCT15, paragraff 5.1, categori 
datblygu) a ganiatawyd yn 
ardaloedd gorlifdir C1 ac C2 
ac nad oeddent yn bodloni 

Cyfoeth Naturiol 
Cymru

Ni ganiateir unrhyw gais 
ar gyfer datblygiadau 
sy’n agored iawn i 
niwed yn ardaloedd 
gorlifdir C1 ac C2 nad 

Caniateir un cais 
(neu fwy) nad yw 
(ydynt) yn bodloni 
gofynion NCT15
mewn unrhyw 
flwyddyn
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holl brofion NCT15 (2004) 
(paragraff 6.2 i-v)

ydynt yn bodloni holl 
brofion NCT15

(oni bai ei fod yn cyd-
fynd � NCT15)

CANLYNIAD:  Argymhellir ymchwil bellach.  Mae chwe enghraifft o geisiadau'n cael eu cymeradwyo nad ydynt yn 
bodloni holl brofion NCT 15.  Mae rhan helaeth o Gasnewydd ar y gorlifdir ac, o ganlyniad, mae Casnewydd yn 
delio � nifer sylweddol o geisiadau y mae perygl llifogydd yn effeithio arnynt.  Y gobaith yw y bydd y diweddariad 
i NCT 15 yn rhoi eglurhad ychwanegol ac yn dileu rhai o'r anghysondebau o ran penderfynu ar geisiadau cynllunio 
mewn parthau llifogydd.

LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Caniatawyd 62 o geisiadau ar dir o fewn parthau perygl llifogydd C1 a C2 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Roedd 
wyth o'r 62 caniat�d wedi'u lleoli yng ardaloedd perygl llifogydd C2, ac ystyriwyd bod un caniat�d yn agored iawn i 
niwed. Roedd y 54 o geisiadau eraill a ganiatawyd mewn parth perygl llifogydd C2, ac ystyriwyd bod 20 o’r ceisiadau 
hyn a ganiatawyd mewn perygl mawr o niwed. 

Yr un cais am ddatblygiad agored iawn i niwed a ganiatawyd ym ardaloedd perygl llifogydd C2 oedd at ddefnydd 
parc gwyliau. Dim ond ar ran o'r llwybr mynediad i'r safle y mae'r perygl o lifogydd ac mae'r llety o fewn parth 
llifogydd A. Hyd yn oed yn y senarios perygl llifogydd, mae mynediad diogel i gerddwyr o'r safle ac nid oes llifogydd 
yn y llety. 

O'r 20 o ddatblygiadau mewn perygl mawr a ganiatawyd mewn parth perygl llifogydd C1, nid oedd chwech yn 
bodloni'r holl brofion a nodir yn NCT 15.. Roedd pedwar cais yn gallu bodloni profion NCT 15 yn llawn ac nid oedd 
pum cais yn berthnasol gan eu bod yn ymwneud � cheisiadau am faterion a gadwyd yn �l lle'r oedd mater perygl 
llifogydd wedi'i ystyried ar y cam amlinellol.  Roedd y pump arall ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth lle ystyriwyd nad oedd 
y ceisiadau hyn ar gyfer llety hunangynhwysol ychwanegol ac roedd digon o le i loches yn yr eiddo. 

I grynhoi, dros y flwyddyn ddiwethaf, mae 62 o ddatblygiadau wedi'u lleoli o fewn Parth Perygl Llifogydd.  Roedd un 
cais datblygu agored iawn i niwed wedi'i leoli'n rhannol yn Ardal Perygl Llifogydd C2 nad oedd yn effeithio ar y llety 
arfaethedig.  O'r rhai a leolir yn Ardal Perygl Llifogydd C1, caniatawyd 20 cais am ddefnydd agored iawn i niwed na 
allai chwech ohonynt fodloni'r profion a nodir yn NCT15. Daeth i'r casgliad felly fod y dystiolaeth yn awgrymu nad 
yw'r polis�au'n cael eu gweithredu fel y bwriadwyd a bod angen hyfforddiant swyddogion ac ymchwil bellach. 
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FFIGUR: 14 AMDDIFFYNFEYDD RHAG LLIFOGYDD YM MHARC JIWBIL� (H1(54)) YN DILYN STORM DENNIS YM MIS CHWEFROR 2020

TABL 8: AM1 TM4: FAINT O DDATBLYGIADAU SYDD MEWN ARDAL DIOGELU MWYNAU

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP1

SP21

M1 

P2

LLEOL

Faint o ddatblygiadau sydd 
mewn ardal diogelu mwynau

Polisi Cynllunio 
CDC

Ni chaniateir unrhyw 
ddatblygiadau 
sterileiddio parhaol 
mewn ardal diogelu 
mwynau (oni bai ei fod 
yn cyd-fynd � pholis�au 
yn y Cynllun).

Caniateir un cais 
(neu fwy) ar gyfer 
gwaith datblygu 
mewn unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD: Roedd naw cais ar gyfer safleoedd mewn ardaloedd diogelu mwynau.  O'r naw cais hyn, nid oedd tri 
yn ystyried Polisi M1: Diogelu Adnoddau Mwynau.

LLIW’R LLYNEDD: GLAS

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:
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Caniatawyd naw cais mewn ardaloedd diogelu mwynau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd tri o'r naw caniat�d 
heb grybwyll nac yn dadansoddi mater diogelu mwynau o fewn adroddiad y swyddog. Er hynny, roedd y tri chais ar 
gyfer datblygiadau nad ystyriwyd eu bod yn effeithio ar yr adnodd mwynau e.e. adeiladau newydd. Mae'n amlwg 
bod y rhan fwyaf o'r datblygiadau a ganiateir yng Nghasnewydd dros y flwyddyn ddiwethaf sydd wedi'u lleoli mewn 
safleoedd diogelu mwynau wedi cael eu hadrodd gan roi ystyriaeth briodol i ddiogelu mwynau. Daeth i'r casgliad 
felly bod y polis�au CDLl perthnasol yn cael eu gweithredu fel y bwriadwyd ac i'r ychydig a ddylai fod wedi s�n am y 
dynodiad, y nodiadau atgoffa a'r hyfforddiant bydd eu hangen.  

TABL 9:OB1 MT5, CYDYMFFURFIO � CHYNLLUN MOROL CENEDLAETHOL CYMRU

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLL

DANGOSYDDION CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL 
GWYBODAETH

TARGED MONITRO PWYNTIAU 
SBARDUNO

SP1

CE9

LLEOL

Datblygiad a ganiateir nid yn 
unol � Chynllun Morol 
Cenedlaethol Cymru

Polisi Cynllunio 
CDC

Ni chaniateir unrhyw 
ddatblygiad o fewn y 
Parth Arfordirol 
mabwysiedig nac ar 
hyd Afon Wysg oni bai 
ei fod yn cyd-fynd � 
Chynllun Morol 
Cenedlaethol Cymru.

1 (neu fwy) cais 
yn cael ei 
ganiat�u ar gyfer 
datblygu mewn 
unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD: Penderfynwyd ar un cais perthnasol heb ystyried Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn llawn.

LLIW’R LLYNEDD: Dd/B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae hwn yn ddangosydd newydd yr ydym wedi penderfynu ei gyflwyno er mwyn monitro'r defnydd o Gynllun 
Morol Cenedlaethol Cymru a gyhoeddwyd yn ffurfiol ym mis Tachwedd 2019.  

Caniatawyd 54 o geisiadau cynllunio o ddyddiad mabwysiadu'r Cynllun Morol tan 31 Mawrth 2020.  Roedd gan 
bump ohonynt ofyniad i ystyried y Cynllun Morol Cenedlaethol oherwydd eu lleoliad o fewn Parth Arfordirol 
mabwysiedig Casnewydd neu'r ffaith bod angen Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd oherwydd ei effaith bosibl ar 
Afon Wysg. O'r pum cais, ni wnaeth un ystyried y Cynllun Morol.  Ystyriodd y pedwar arall y Cynllun Morol, a 
rhestrwyd diffyg cydymffurfio �'r Cynllun Morol fel un o'r rhesymau dros wrthod un cais, ond penderfynodd y 
Pwyllgor Cynllunio fod manteision adfywio economaidd yn drech na'r mater hwn.  

AMCAN 2 – NEWID YN YR HINSAWDD

4.11. Sicrhau bod datblygiadau a defnydd tir yng Nghasnewydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i leihau’r ffactorau 
sy’n achosi newid yn yr hinsawdd a’i effeithiau, ac addasu neu liniaru’r ffactorau hynny drwy ymgorffori 
egwyddorion dylunio cynaliadwy, newidiadau i’r dulliau teithio a ddefnyddir, rheoli risgiau a chanlyniadau 
llifogydd, a gwella effeithlonrwydd o ran y defnydd o ynni, gwastraff a dŵr.
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TABL 10: AM2 TM1, NIFER A CHAPASITI’R DATBLYGIADAU YNNI ADNEWYDDADWY A GANIATAWYD

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

GP1

CE10

LLEOL

Nifer a chapasiti’r datblygiadau 
ynni adnewyddadwy a 
ganiateir

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Cynnydd yn nifer y 
cynlluniau ynni 
adnewyddadwy a 
ganiateir

Dim trothwy 
wedi’i nodi

Canlyniad: Mae 2 chynllun ynni adnewyddadwy wedi'u cymeradwyo gyda chyfanswm capasiti o 3.66 MW

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Cymeradwywyd dau gais cynllunio ar gyfer datblygu ynni adnewyddadwy yn ystod 2019/20, y ddau amrywiad i 
gynlluniau a gymeradwywyd yn flaenorol.  Roedd y cais cyntaf ar gyfer y cynnydd yn uchder un tyrbin gwynt a 
gymeradwywyd yn 2018.  Daw'r cynnydd uchder o gynnydd yn hyd y llafn tyrbin, ac mae'n cynyddu potensial 
cynhyrchu'r cynllun. Yr ail gais oedd ymestyn amser caniat�d cynllunio 14/0233 (paneli solar) i ganiat�u gweithredu'r 
cynllun cymeradwy. Er eu bod ar raddfa fach, mae pob ffurf ar ddatblygu ynni adnewyddadwy gyda’n gilydd yn 
cyfrannu at amcanion ynni adnewyddadwy. 

Roedd nifer a chapasiti'r ceisiadau a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn hon yn ostyngiad o gymharu �'r rhai a 
gymeradwywyd y llynedd, a oedd yn cynnwys fferm solar Datblygu Arwyddoc�d Cenedlaethol, ond mae'r canlyniad 
wedi'i gofnodi fel gwyrdd gan fod dyfarnu dau gynllun yn dal i gael eu hystyried yn ganlyniad cadarnhaol.  

Blwyddyn Nifer y Ceisiadau Cyfanswm Capasiti Ynni (MW)

2015/16 4 21.060

2016/17 1 0.998

2017/18 1 0.231

2018/19 3 54.400

2019/20 2 3.660
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TABL 11: AM2 TM2: NIFER Y CEISIADAU A GANIATAWYD YN GROES I GYNGOR GAN CNC

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP1

SP2

SP9

GP1

GP5

LLEOL

Nifer y ceisiadau cynllunio a 
ganiatawyd yn groes i gyngor 
Cyfoeth Naturiol Cymru am 
resymau amgylcheddol

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Ni chaniateir unrhyw 
geisiadau cynllunio os 
oes gwrthwynebiad heb 
ei ddatrys gan Cyfoeth 
Naturiol Cymru

Cofnodir un cais 
(neu fwy) mewn 
unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD: Mae tri chais cynllunio wedi cael gwrthwynebiad heb eu datrys gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Cymeradwywyd tri chais cynllunio gyda gwrthwynebiad heb ei fodloni gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Estyniad Terfynell Cludo Nwyddau Ar y Rheilffyrdd – roedd y safle o fewn Parth Llifogydd C1 ond ni chyflwynodd yr 
ymgeisydd asesiad o ganlyniadau llifogydd ac o ganlyniad gwrthwynebodd Cyfoeth Naturiol Cymru gan na allent 
asesu effeithiau posibl llifogydd.  Roedd y Cyngor o'r farn bod y derfynfa cludo nwyddau ar y rheilffyrdd yn strwythur 
sy'n bodoli eisoes a bod opsiynau cyfyngedig ar gael i gyfyngu ar y perygl o lifogydd a byddai ei adleoli allan o berygl 
llifogydd yn anghymesur o ddrud.  O ystyried ei fod yn ddefnydd llai agored i niwed ynghyd � manteision economaidd 
y cynnig, rhoddodd y Cyngor ganiat�d.

Archfarchnad Aldi newydd yn Crindau – Nid oedd yr Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd (FCA) yn dangos y gellid rheoli 
canlyniadau llifogydd yn dderbyniadwy yn unol � NCT 15.  O ganlyniad, gwrthwynebodd Cyfoeth Naturiol Cymru.  
Argymhelliad y swyddog oedd gwrthod y cais hwn, gyda llifogydd yn un o'r rhesymau.  Fodd bynnag, penderfynodd 
y Pwyllgor Cynllunio fod manteision economaidd ac adfywio archfarchnad newydd yn y lleoliad hwn yn drech na'r 
materion sy'n ymwneud � pherygl llifogydd.

Adeiladu unedau diwydiannol newydd ar �l dymchwel unedau presennol – gwrthwynebodd Cyfoeth Naturiol Cymru 
y cynnig ar y sail bod yr FCA wedi methu � dangos y gellir rheoli canlyniadau llifogydd yn dderbyniol.  Ar y cyfan, 
ystyriwyd bod yr unedau diwydiannol yn agored iawn i niwed eu natur, ynghyd � manteision adfywio'r cynnig, 
ystyriwyd bod y datblygiad yn dderbyniol yn amodol ar gyflwr yn cyfyngu ar lefel isaf llawr yr adeiladau. 
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Nodwyd y canlyniad fel 'angen ymchwil pellach' melyn.  Mae'r Cyngor wedi pwyso a mesur y peryglon llifogydd a'r 
canlyniadau posibl ar bob un o'r tri chais a rhoddwyd cyfiawnhad dros y penderfyniadau.  Felly, yn sicr nid yw'n fater 
o beidio � rhoi llawer o ystyriaeth i'r gwrthwynebiadau gan Gyfoeth Naturiol Cymru.  Ni fydd y Cyngor yn 
gwrthwynebu Cyfoeth Naturiol Cymru ar chwarae bach.  Mae NCT 15 yn cael ei adolygu ar hyn o bryd felly mae'r 
Cyngor yn aros yn eiddgar am ganlyniad yr adolygiad.

TABL 12: AM2 TM2: NIFER Y CEISIADAU A GANIATAWYD YN GROES I GYNGOR GAN CNC

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP4 LLEOL

Nifer y ceisiadau cynllunio a 
ganiatawyd yn groes i gyngor y 
cyflenwr dŵr sy’n ymwneud � 
sicrhau cyflenwad digonol o 
ddŵr o ansawdd digonol a 
darpariaeth ar gyfer dŵr 
gwastraff

Dŵr 
Cymru/Cyfoeth 
Naturiol Cymru

Ni ganiateir unrhyw 
geisiadau cynllunio lle 
mae gwrthwynebiad heb 
ei ddatrys gan y cyflenwr 
dŵr sy’n ymwneud � 
sicrhau cyflenwad 
digonol o ddŵr o 
ansawdd digonol a 
darpariaeth ar gyfer dŵr 
gwastraff.

Cofnodir un cais 
(neu fwy) mewn 
unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD: Nid oes unrhyw geisiadau wedi'u cymeradwyo yn groes i gyngor y cyflenwr dŵr. 

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Nid oes unrhyw geisiadau wedi'u cymeradwyo yn groes i gyngor Dŵr Cymru neu Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch 
lefelau digonol o ansawdd a maint dŵr a darparu dŵr gwastraff.  

.  
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AMCAN 3 – TWF ECONOMAIDD

4.12. Galluogi economi amrywiol sy’n diwallu anghenion pobl Casnewydd a rhanbarth economaidd ehangach De-
ddwyrain Cymru.

TABL 13: AM3 TM1: TIR CYFLOGAETH NET YCHWANEGOL

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP17

EM1

CRAIDD

Tir cyflogaeth net a 
ddatblygir (ha) h.y. faint o 
dir mewn hectarau a 
gymerir bob blwyddyn at 
ddibenion cyflogaeth 

Gwasanaethau 
Busnes CDC

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Cymerir o leiaf 2.3ha o 
dir bob blwyddyn ar 
ddyraniadau EM1 

Datblygir llai nag 
1.4ha o dir ar 
ddyraniadau 
EM1 mewn 
unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD:

Mae Casnewydd wedi dyfarnu cynnydd net o 24.6158ha o dir cyflogaeth eleni.

Ers dechrau cyfnod y Cynllun, mae dros 26 hectar o dir cyflogaeth newydd wedi'i greu.  O'r 26ha hwn, mae 10.53ha 
ar ddyraniadau EM1.  O ran dyraniadau EM1, mae hyn yn cyfateb i 1.17ha y flwyddyn, sy'n is na'r 1.4ha sy'n 
seiliedig ar yr Adolygiad o Dir Cyflogaeth a'r CDLl.  

Mae bron i 3.1ha o dir cyflogaeth newydd wedi'i greu eleni, gan gynnwys datblygu ar Safle Solutia a Safle Dociau 
EM2 Casnewydd.  Mae cynnydd da yn cael ei wneud o ran darparu tir cyflogaeth ac felly ystyrir y dylai'r dangosydd 
hwn barhau'n wyrdd, er bod y ddarpariaeth EM1 yn is na'r disgwyl.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Cymeradwyodd y Cyngor 27.1468 ha o dir cyflogaeth ychwanegol eleni, ond rhoddodd ganiat�d ar gyfer defnydd 
nad oedd yn ymwneud � chyflogaeth ar 2.531 ha o dir cyflogaeth oedd eisoes yn bodoli.  Felly, y cynnydd net mewn 
tir cyflogaeth yng Nghasnewydd ar gyfer eleni, o ran ceisiadau cynllunio a roddwyd yn unig, yw 24.6158.  Mae'n 
werth nodi hefyd bod y 24.6ha yn cynnwys 13.1ha a roddwyd at ddefnydd B1 (stiwdio ffilm) dros dro ar hen Gampws 
Caerllion.  Mae'r hen Gampws wedi cael ei ddefnyddio fel set ffilm ac fel canolfan ar gyfer y cwmni cynhyrchu 
cyfryngau 'Netflix'.  Nid yw'r AMB wedi cyfrif y 13.1ha fel gofod cyflogaeth sydd newydd ei greu gan mai dim ond 
dros dro am y tro y mae.  Mae cais cynllunio ar gyfer defnydd preswyl ar y safle yn cael ei ystyried ar hyn o bryd. 

Ac eithrio'r caniat�d dros dro ar Gampws Caerllion, y cais mwyaf am dir cyflogaeth eleni oedd 4.6ha ym Mharc 
Busnes Celtic EM1 (vii).  Cymeradwywyd dau gais arall am gynllun amgen ar gyfer cam 4 y safle hwn eleni, wrth i'r 
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datblygwr geisio cynnig hyblygrwydd i ddarpar fuddsoddwyr.  Erbyn hyn mae sawl cynllun gwahanol wedi'u 
cymeradwyo ar gyfer y parsel penodol hwn o dir.  Mae'r tabl isod yn dangos bod dros 11ha o dir yn cael caniat�d 
llawn ym Mharc Busnes Celtic, ond mewn gwirionedd, mae nifer o geisiadau cynllunio cymeradwy sy'n cwmpasu'r 
un arwynebedd o dir yn fras.  Mewn termau real, mae gan uchafswm arwynebedd o 4.6ha ganiat�d cynllunio llawn 
ar y safle hwn.  Yn ogystal � hyn, cymeradwywyd 3.92ha ar gyfer adeiladu cyfleuster cymysgu asid yn Yst�d 
Ddiwydiannol Stephenson Street a ddiwydiannwyd yn helaeth a hefyd cymeradwywyd 3.14ha ar gyfer parc lor�au 
B8 a seilwaith cysylltiedig yn nyraniad y CDLl, i'r Dwyrain o Queensway Meadows (EM1 ii).  Dyma'r cais cyntaf i gael 
ei gymeradwyo ar y dyraniad tir cyflogaeth hwn. 

O ran tir cyflogaeth wedi'i gwblhau, mae 2.13ha o dir cyflogaeth newydd wedi'i greu ar safle Solutia, ond nid yw'n 
dod o fewn y dyraniad EM1 (iv) ac felly nid yw'n cyfrif tuag at ddarpariaeth EM1.  Mae'r safle hwn i'r gorllewin o
ddatblygiad presennol Solutia, tra bod y tir dyrannu ehangu i'r dwyrain.  Serch hynny, mae hwn yn ddatblygiad 
sylweddol i'r cwmni cemegion ac mae tir cyflogaeth yn y lleoliad hwn yn cael ei gyflwyno ar gyfradd resymol.  Yn 
ogystal, bu cynnydd o 0.2ha hefyd ar safleoedd Dociau Casnewydd.  Mae Island Steel yn arbenigo mewn mewnforio 
a dosbarthu cynhyrchion dur stribed oer sy'n cael eu cyflenwi i amrywiaeth eang o gwsmeriaid gweithgynhyrchu.  
Roedd y 0.2ha newydd yn ehangu i'w cyfleuster presennol yn y Dociau. 

O ran cyflogaeth tir a gollwyd, mae dros 5ha o dir cyflogaeth wedi'i gymeradwyo ar gyfer defnyddiau nad ydynt yn 
rhai cyflogaeth.  Un o'r cynlluniau mwyaf oedd colli 0.93ha o iard adeiladu/cludiant o blaid datblygiad defnydd 
cymysg yn cynnwys preswyl C2 a C3 a siop goffi gyrru.  Yn yr un modd, bydd 0.63ha ar gyfer parc lor�au yn cael ei 
golli pan fydd Aldi yn adeiladu eu harchfarchnad newydd yng Nghrindau.

Yn gyffredinol, er nad yw tir cyflogaeth o reidrwydd yn cael ei gyflwyno'n gyflym ar dir EM1, mae safleoedd 
cyflogaeth eraill sy'n bodoli eisoes yn ehangu a dim ond i'r economi leol y gall hyn fod yn gadarnhaol.

Mae'r tabl isod yn rhoi crynodeb defnyddiol o gynlluniau sydd � chaniat�d a'r hyn sydd wedi'i ddatblygu mewn 
gwirionedd ers dechrau cyfnod y Cynllun.  Mae'r tabl hefyd yn cynnwys safle dociau Casnewydd EM2.

Dyraniad Cynnig Arwynebedd 
(ha)

Statws

I’r Dwyrain o 
Queensway 
Meadows

Creu parc lor�au 24 awr diogel, strwythur 
canopi ac unedau swyddfa

3.14 Rhoddwyd caniat�d.  Heb 
ei weithredu. 

EM1(v) Europark 
Gwent

Estyn yr amser a newid defnydd i ganiat�u B1 
a B2 (o B8).

15.00 Rhoddwyd caniat�d.  Heb 
ei weithredu. 

EM1 (iv) Solutia Newid defnydd i B8: Storio a Dosbarthu. 1.46 Cwblhawyd 2011/12
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EM1 (iv) Solutia Codi offer gwres a phŵer cyfunol ynghyd � 
chorn simnai 15m o uchder.

0.10 Cwblhawyd 2012/13

EM1 (iv) Solutia Ehangu cynhyrchiant Therminol trwy adeiladu 
gwaith Therminol 3.

1.00 Cwblhawyd 2016/17

EM1 (vii) Parc 
Busnes Celtic

Cam 1 y Parc Busnes Celtaidd ym mhen 
dwyreiniol safle adfywio Glan Llyn.  Meddiannir 
gan Amazon.

1.90 Cwblhawyd 2015/16

EM1 (vii) Parc 
Busnes Celtic

Cam 2 y Parc Busnes Celtaidd ym mhen 
dwyreiniol safle adfywio Glan Llyn.

2.50 Rhoddwyd caniat�d.  Heb 
ei weithredu. 

EM1 (vii) Parc 
Busnes Celtic

Cam 4 y Parc Busnes Celtaidd ym mhen 
dwyreiniol safle adfywio Glan Llyn

4.20 Rhoddwyd caniat�d.  Heb 
ei weithredu.   Mae 2 
gynllun cymeradwy ar 
gyfer y cam hwn, ac mae 
gan Uned 2 hefyd 
ganiat�d o dan gyf. 
15/1219 (2.5 ha a nodir 
uchod). 

EM1 (vii) Parc 
Busnes Celtic

Cam 4 y Parc Busnes Celtaidd ym mhen 
dwyreiniol safle adfywio Glan Llyn

4.6 Rhoddwyd caniat�d.  Heb 
ei weithredu.   Cynlluniau 
amgen ar gyfer 
datblygiadau 
hapfasnachol.

EM1 (vii) Parc 
Busnes Celtic

Ffatri Drenau CAF ym Mharc Busnes Celtaidd 
yn adran ogleddol safle adfywio Glan Llyn.

6.07 Cwblhawyd 2018/19

EM2 Dociau 
Casnewydd

Newid defnydd safle i ganolfan logi aml-
wasanaeth Speedy (cyfleuster storio, cynnal a 
chadw a dosbarthu B1/B2/B8) yn gyflym.

5.00 Cwblhawyd 2015/16

EM2 Dociau 
Casnewydd

Estyniad i'r cyfleuster cynhyrchu/prosesu dur 
presennol

1.5 Rhoddwyd caniat�d.  Heb 
ei weithredu. 

EM2 Dociau 
Casnewydd

Estyniad i'r cyfleuster cynhyrchu/prosesu dur 
presennol (Island Steel)

0.2 Cwblhawyd 2019/20

EM2 Dociau 
Casnewydd

Cwblhau 1 sied storio dur a gwresogydd biomas 0.08 Cwblhawyd 2016/17

I grynhoi, mae 10.53 ha o dir cyflogaeth EM1 wedi cael ei ddatblygu ers dechrau cyfnod y cynllun (15.81ha yn sg�l 
cynnwys EM2 Dociau Casnewydd).  Ar gyfartaledd, mae hyn yn cyfateb i 1.17 hectar y flwyddyn sydd yn is na'r 1.4 
ha a ragwelwyd gan yr adolygiad o dir cyflogaeth a’r CDLl, ond os caiff Dociau Casnewydd eu cynnwys, y cyfartaledd 
yw 1.95 ha y flwyddyn.  Mae'n werth nodi hefyd pe bai'r ehangu 2.13ha Solutia a gwblhawyd yn ddiweddar mewn 
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gwirionedd ar ddyraniad EM1 (iv) Solutia (yn hytrach na parsel llai o dir i'r gorllewin o'r safle), yna byddai'r gyfradd 
gyflenwi EM1 gyfartalog ar y trywydd iawn.

FFIGUR: 15 SAFLE SOLUTIA OCHR YN OCHR AG EM1 (IV) SOLUTIA

TABL 14: AM3 TM2: Y CYFLENWAD O DIR CYFLOGAETH

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP17

EM1

EM2

EM3

CRAIDD

Y cyflenwad o dir cyflogaeth 
net (ha) h.y. faint o dir mewn 
hectarau sydd ar gael at 
ddibenion cyflogaeth yng 
Nghasnewydd.

Gwasanaethau 
Busnes CDC

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Cynhelir cyflenwad pum 
mlynedd o dir at 
ddibenion cyflogaeth 
drwy gydol cyfnod y 
Cynllun

Mae llai na 
chyflenwad pum 
mlynedd o dir 
cyflogaeth ar 
gael (53ha)

CANLYNIAD: Ar gyfer ychydig dros 13 mlynedd mae'r cyflenwad tir cyflogaeth ar gael. 

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Gan nad oes tir EM1 wedi'i ddatblygu eleni, 161ha yw swm y tir EM1 sydd ar gael o hyd i'w ddatblygu.  Ar ben y 
10.53ha o dir EM1 sydd wedi'i ddatblygu, mae gan 22.74ha ychwanegol (nid yw hyn yn cynnwys y 2.5ha a 4.2 ha ym 
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mharc busnes Celtaidd oherwydd byddai hyn yn cael ei ystyried yn cyfrif ddwywaith) o EM1 ganiat�d cynllunio llawn 
nad yw wedi'i ddatblygu eto.  Felly, mae bron i 139ha o dir cyflogaeth EM1 yn dal ar gael nad yw wedi'i ddatblygu ac 
nid oes ganddo ganiat�d cynllunio ar waith.    Mae'r cyflenwad tir cyflogaeth yn parhau'n iach dros 13 mlynedd.

TABL 15: AM3 TM 3: CREU SWYDDI DROS GYFNOD Y CYNLLUN

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL 
YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP17
EM1
EM3

LLEOL
Creu swyddi yn ystod cyfnod y 
Cynllun.

Ystadegau 
Marchnadoedd 
Llafur 
Rhanbarthol 
(SYG) a Stats 
Cymru

Creu 7,400 o swyddi yng 
Nghasnewydd yn ystod 
cyfnod y Cynllun 

Y sylfaen yw 74,400 o swyddi 
(StatsCymru 2011)

2012 +272 o swyddi  (74,672)
2013 +470 o swyddi  (74,202)
2014 +460 o swyddi  (74,662)
2015 +621 o swyddi  (75,283)
2016 +670 o swyddi  (75,953)
2017 +650 o swyddi  (76,603)
2018 +580 o swyddi  (77,183)
2019 +710 o swyddi  (77,893)
2020 +661 o swyddi  (78,554)
2021 +501 o swyddi  (79,055)
2022 +501 o swyddi  (79,556)
2023 +501 o swyddi  (80,057)
2024 +511 o swyddi  (80,568)
2025 +591 o swyddi  (81,159)
2026 +641 o swyddi  (81,800)

Mae cyfraddau 
creu swyddi yn 
is na’r lefelau 
cronnol a 
ddisgwylir am 
ddwy flynedd 
yn olynol. 

CANLYNIAD: Mae nifer y swyddi'n parhau i fod yn uwch na'r gyfradd a ragwelir.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Amcangyfrifwyd mai 79,700 yw nifer wirioneddol y swyddi, sy'n dal yn uwch na'r nifer a ragwelwyd o 77,183 ar y 
pwynt hwn.  Cofnodwyd cynnydd sydyn yn 2017, lle cododd y nifer i 86,000, ond mae wedi gostwng bron mor serth 
ar gyfer 2018.  Fel y nodwyd yn AMB y llynedd, mae ffigurau economaidd yn agored i newid a dylid bod yn bwyllog. 

O ran colli swyddi rhwng 2017 a 2018, mae'r ystadegau'n awgrymu y bu colledion yn y sector cynhyrchu, 
cyfanwerthu/manwerthu/trafnidiaeth/gwesty/bwyd, a gweinyddiaeth gyhoeddus/amddiffyn/iechyd ac addysg.  
Mae cynnydd wedi digwydd yn y sector adeiladu, ynghyd � gweithgareddau technegol.

At ei gilydd, mae lefel y twf mewn swyddi yng Nghasnewydd yn parhau'n gadarnhaol.  Fel y nodwyd mewn 
blynyddoedd blaenorol, ers 2011, mae nifer y swyddi wedi bod yn eithaf anghyson, ond mae’r duedd at cyfeiriad 
iawn yn awr.  Mae'r CDLl yn rhagweld 81,800 erbyn diwedd cyfnod y Cynllun yn 2026, sef cynnydd o 7,400 o swyddi 
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newydd.  Dangosodd yr ystadegyn hwn fod y ffigur hwn wedi'i fodloni y llynedd, ond mae'n ymddangos bod nifer y 
swyddi wedi disgyn yn is na'r ffigur hwn eto.  Yr hyn sydd efallai'n bwysicach, o ran darparu CDLl, yw bod y twf 
gwirioneddol mewn swyddi yn parhau'n uwch na'r duedd a ragwelir. 

Ni fydd ffigurau 2018 ar gael tan fis Hydref 2019 ac felly byddant yn ymddangos yn yr AMB nesaf.    

FFIGUR: 16 NIFER Y SWYDDI YNG NGHASNEWYDD (2018)

TabL 16: AM3 TM4, TIR CYFLOGAETH DOSBARTH B SY’N BODOLI EISOES A GOLLWYD I DDEFNYDDIAU ERAILL

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

EM1

EM3

LLEOL

Faint o dir cyflogaeth dosbarth 
B sy’n bodoli eisoes neu dir 
dyraniad EM1 a gollwyd i 
ddefnyddiau eraill

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Ni chollir unrhyw 
Safleoedd Cyflogaeth 
Dosbarth B sy’n bodoli 
eisoes nac unrhyw 
ddyraniadau EM1 i 
ddefnydd nad yw’n 
gysylltiedig � chyflogaeth 
oni bai ei fod yn cyd-fynd 
� Pholisi EM3

Cofnodir un cais 
(neu fwy) mewn 
unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD: Mae 12 cais cynllunio wedi'u cymeradwyo sy'n cynnwys colli tir cyflogaeth.  O'r 12 cais, roedd saith 
yn ystyried polisi EM3 yn llawn sy'n golygu na wnaeth pump ohonynt.
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Mae angen hyfforddiant pellach.

LLIW’R LLYNEDD: GLAS

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Cymeradwywyd 12 cais cynllunio sydd wedi'u cymeradwyo sydd wedi arwain at golli tir cyflogaeth gwerth cyfanswm 
o 2.531ha.  Nid oes unrhyw dir EM1 wedi'i golli i ddefnyddiau nad ydynt yn rhai cyflogaeth.

O'r 12 cais cynllunio hyn, nid oedd pum cais yn ystyried polisi EM3.  Y rhain yn bennaf ar gyfer trosi swyddfeydd ar 
raddfa fach yn ddefnyddiau eraill, preswyl yn bennaf.  Yn �l pob tebyg, byddai'r cynlluniau hyn bron yn sicr wedi 
bodloni polisi EM3, ond mae'r diffyg ystyriaeth yn parhau i fod yn bryder. Dim ond ar raddfa fach mae’r cynlluniau, 
ond mae'n rhaid eu hystyried o hyd yn erbyn EM3.  Dyma'r neges sy'n cael ei chyfleu i swyddogion bob hydref pan 
fydd swyddogion polisi'n cyflwyno canfyddiadau'r AMB i'r Gwasanaeth, ond mae'n ymddangos bod y polisi'n dal i 
gael ei anwybyddu mewn rhai achosion.  Efallai yr ystyrir bod Polisi EM3 yn rhy feichus i gynlluniau bach, ac mae hyn 
yn rhywbeth y gellir ei ystyried yn ystod yr adolygiad o'r CDLl, ond tan y cyfnod hwn, dylid ei ystyried o hyd ar gyfer 
pob cais sy'n ymwneud � cholli tir cyflogaeth, waeth pa mor fach y gallent fod.   

TABL 17: AM3 TM5: UNEDAU MASNACHOL GWAG YNG NGHANOL Y DDINAS

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

A1

A2

A3

LLEOL

Cyfanswm yr unedau 
masnachol gwag yng Nghanol 
y Ddinas (a gofnodir ym mis 
Ebrill bob blwyddyn)

Arolwg Adfywio 
Canol y Ddinas

Datblygu 
Economaidd

Mae cyfraddau unedau 
gwag yng Nghanol y 
Ddinas yn gostwng

(Cyfradd sylfaenol Ebrill 
2014: mae 25% o 
unedau masnachol yng 
Nghanol y Ddinas yn 
wag)

Cofnodir 
cynnydd mewn 
cyfraddau 
unedau gwag am 
ddwy flynedd yn 
olynol

CANLYNIAD: Ni fu'n bosibl arolygu cyfraddau swyddi gwag Canol y Ddinas oherwydd cyfnod cloi’r Coronafeirws.

LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae'r cyfraddau safleoedd gwag ar gyfer Canol y Ddinas fel a ganlyn:

2014 
(Blwyddyn 

Sylfaen)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Canran yr unedau gwag o 
fewn Ardal Siopa Canol y 
Ddinas

25% 22% 25% 24% 27% 24% Ddim ar 
gael

Ni fu'n bosibl casglu'r wybodaeth hon oherwydd yr achosion o’r Coronafeirws. Mae cofnodion yr arolwg ar gyfer 
2019 yn dangos gostyngiad mewn cyfraddau swyddi gwag, ond mae pryder na fydd rhai siopau ar y Stryd Fawr yn 
ailagor unwaith y bydd y feirws wedi dod i ben.

TABL 18: AM3 TM6: CEISIADAU A GANIATAWYD AR GYFER DEFNYDDIAU ANFANWERTHOL MEWN PRIF FFRYNTIAD A FFRYNTIAD EILAIDD

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

A1

A2

A3

A4

LLEOL

Nifer y ceisiadau a 
ganiatawyd ar gyfer defnydd 
nad yw’n ymwneud � 
manwerthu mewn prif 
ffryntiad a ffryntiad eilaidd 
heb fodloni’r gofynion a 
nodir ym mholis�au 
perthnasol y CDLl

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Nifer y ceisiadau a 
ganiatawyd ar gyfer 
defnydd nad yw’n 
ymwneud � 
manwerthu mewn prif 
ffryntiad a ffryntiad 
eilaidd heb fodloni’r 
gofynion a nodir ym 
mholis�au perthnasol y 
CDLl

Caniatawyd un 
cais manwerthol 
ar gyfer defnydd 
nad yw’n 
ymwneud � 
manwerthu 
mewn prif 
ffryntiad a 
ffryntiad eilaidd 
heb fodloni 
gofynion 
polis�au 
perthnasol y 
CDLl.

CANLYNIAD: Mae tri chais am ddefnydd nad yw’n ymwneud � manwerthu wedi'u cymeradwyo yn y prif 
ffryntiadau manwerthu neu’r rhai eilaidd.  Mae canol y ddinas mewn cyfnod o newid ac ystyrir y bydd angen 
gwneud mwy o ymchwil i'r polis�au manwerthu CDLl yn ystod cam adolygu'r cynllun.  Nid oes angen newid y 
polis�au hyn ar unwaith ar y cam hwn.

LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Ceisiadau am ddefnyddiau nad ydynt yn ymwneud � manwerthu mewn ffryntiadau cynradd ac eilaidd sy'n methu bodloni R2 
ac A3

Ap Safle Cynnig Ffryntiad Cydymffurfiaeth �’r Polisi
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19/0645 38, Commercial 
Street

NEWID 
DEFNYDD Y 
LLAWR 
GWAELOD A'R 
LLAWR CYNTAF 
O A1 I A1/A3 
(SIOP GOFFI)

Grangetown Yn methu cydymffurfio'n llwyr 
� pholisi R2.  Mae’r adroddiad 
yn dod i'r casgliad bod 
manteision y cynllun, yn 
enwedig wrth feddiannu uned 
wag, yn gorbwyso'r 
methiannau yn erbyn y polisi.

19/0127 Morris Cowan 
(Newport) Ltd, 135, 
Commercial Street, 

NEWID 
DEFNYDD Y 
LLAWR 
GWAELOD O 
A1/A2 CYMYSG I 
SUI GENERIS 
(CLINIG 
HARDDWCH)

Uwchradd Yn methu cydymffurfio'n llwyr 
� pholisi R3.  Mae’r adroddiad 
yn dod i’r casgliad bod 
manteision adfywio ac 
economaidd y cynllun yn 
gorbwyso'r methiannau yn 
erbyn y polisi i raddau 
sylweddol.

19/0414 23, Skinner Street, NEWID 
DEFNYDD O'R 
LLAWR 
GWAELOD UNED 
MANWERTHU 
BRESENNOL (A1) 
I A3 (BWYD 
POETH)

Uwchradd Yn methu cydymffurfio'n llwyr 
� pholisi R3.  Mae’r adroddiad 
yn dod i’r casgliad bod 
manteision adfywio ac 
economaidd y cynllun yn 
gorbwyso'r methiannau yn 
erbyn y polisi i raddau 
sylweddol.

Blwyddyn Nifer y ceisiadau a gymeradwyir at ddefnyddiau nad 
ydynt yn ymwneud � manwerthu mewn prif 
ffryntiadau a rhai eilaidd heb fodloni’r gofynion a 
nodir yng ngofynion perthnasol y polisi.

2015/16 2 gais

2016/17 3 chais

2017/18 2 gais

2018/19 2 gais

2019/20 3 chais

Cymeradwywyd tri chais yn ystod 2019/20 ar gyfer defnydd manwerthu y tu allan i A1 yn y prif ffryntiad (un cais) 
neu'r ffryntiad eilaidd (dau gais) heb fodloni gofynion y polisi manwerthu angenrheidiol.  Yn y tri achos, fodd bynnag, 
ystyriwyd bod y manteision adfywio neu ystyriaethau materol eraill, megis nifer y swyddi gwag yng nghanol y ddinas, 
yn gorbwyso y gofynion polisi ar gyfer prif ffryntiadau a rhai eilaidd.  Mae hyn yn batrwm a brofwyd ers dechrau'r 
AMB, gyda Chasnewydd yn wynebu pwysau parhaus ar gyfer defnydd manwerthu y tu allan i A1 yn ei prif ffryntiad 
a’i ffryntiad eilaidd.  Ymddengys fod pwysau tebyg yn cael eu profi'n genedlaethol, wrth i ganolfannau manwerthu 
addasu i newidiadau yn y sector manwerthu a cheisio arallgyfeirio'r defnyddiau a gynigir.  Mae agor Friars Walk yn 
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2015 hefyd wedi cyfrannu at newid arferion siopa a ffocws gweithgarwch manwerthu craidd, yn ogystal � chynnydd 
cyffredinol yn yr unedau A1 sydd ar gael.  

O ystyried y pwysau parhaus ar gyfer defnyddiau nad ydynt yn rhai A1 a lefel y cyfraddau swyddi gwag yng Nghanol 
y Ddinas, comisiynodd y Cyngor Astudiaeth Manwerthu a Hamdden (Nexus Planning, Tachwedd 2019) a 
argymhellodd "Gellir annog datblygiad addas yng Nghanol y Ddinas hefyd drwy fabwysiadu dull hyblyg sy'n osgoi 
polis�au rhy gyfyngol er mwyn galluogi'r ganolfan i addasu'n well i ofynion y farchnad a denu buddsoddiad yng 
Nghanol y Ddinas. Gallai polis�au o'r fath fod yn gefnogol i arferion gweithio hyblyg ac annog cyfleoedd newydd drwy 
gyfuno neu isrannu unedau a gweithle presennol canol trefi (lle mae datblygiad o'r fath yn arwain at golli ychydig, 
neu ymylol, o arwynebedd llawr net), ac ar gyfer newid y defnydd o unedau gwag hirsefydlog i annog buddsoddiad 
(5. 49)".  Bydd argymhellion Adroddiad Cynllunio Nexus yn ystyriaethau allweddol ar gyfer adolygu'r CDLl.

TABL 19: AM3 TM7: DATBLYGIADAU MANWERTHU Y TU ALLAN I GANOL Y DDINAS

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

A1

A6

R10

R11

LLEOL

Nifer y datblygiadau 
manwerthu a ganiateir y tu 
allan i Ganol y Ddinas nad 
ydynt yn cyd-fynd ag asesiad o 
angen na’r prawf dilyniannol a 
gymhwyswyd yn llym.

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Ni chaniateir unrhyw 
ddatblygiadau 
manwerthu y tu allan i 
Ganol y Ddinas yn ystod 
cyfnod y Cynllun

(oni bai eu bod yn cyd-
fynd ag asesiad o angen 
na’r prawf dilyniannol a 
gymhwyswyd yn llym)

Caniateir un 
datblygiad 
manwerthu y tu 
allan i Ganol y 
Ddinas mewn 
unrhyw flwyddyn 
nad yw’n cyd-
fynd ag asesiad o 
angen a’r prawf 
dilyniannol a 
gymhwyswyd yn 
llym.

CANLYNIAD: Cymeradwywyd un cais am ddefnydd a leolir orau mewn canolfan ddiffiniedig – ystyriwyd y polis�au 
manwerthu perthnasol yn y penderfyniad, ond barnwyd bod ystyriaethau perthnasol eraill yn drech na nhw.

LLIW’R LLYNEDD: GLAS

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Dengys cofnodion fod un cais cynllunio wedi'i gymeradwyo yn ystod 2019/20 a oedd yn cynnwys defnydd a oedd 
wedi'i leoli orau mewn canolfan ddiffiniedig.  Argymhellwyd bod y cais yn cael ei wrthod gan Swyddogion Cynllunio 
ond fe'i gwrthdroi gan y Pwyllgor Cynllunio, a ystyriodd ystyriaethau perthnasol eraill yn drech na'r methiannau yn 
erbyn y polis�au manwerthu perthnasol. Roedd y cynnig fel a ganlyn:
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Cyf. y Cais 
*

Cyfeiriad Cynnig Dosbarth 
Defnydd

Manylion Eraill

19/0111 R J Mason Transport 
Ltd, Albany Street,

DYMCHWEL 
ADEILADAU A 
CHODI SIOP FWYD 
DOSBARTH A1 GYDA 
MYNEDIAD 
CYSYLLTIEDIG

A1 Ystyriwyd polis�au 
manwerthu perthnasol, 
ond cymeradwywyd y 
cais gan y Pwyllgor 
Cynllunio.

Roedd y cais ar gyfer archfarchnad Aldi y tu allan i ganolfan ddiffiniedig, a oedd yn cynnwys dymchwel yr adeilad 
diwydiannol mawr presennol a'r tu mewn i'r stand galed. Penderfynodd y Pwyllgor Cynllunio ar y cais.  Cyfeiriodd 
Adroddiad y Swyddog at yr angen i fodloni Polis�au SP19 ac A10 a daeth yr adroddiad i'r casgliad na chydymffurfir � 
pholisi manwerthu cenedlaethol a lleol ac argymhellwyd gwrthod. Trafodwyd y materion hyn yn y Pwyllgor Cynllunio 
a phenderfynodd y Pwyllgor fod manteision adfywio ac economaidd y cynllun yn drech na'r methiannau yn erbyn y 
polis�au manwerthu a phleidleisiodd i gymeradwyo'r cais.  O ganlyniad, cofnodwyd bod y dangosydd hwn yn felyn 
oherwydd bod y polis�au wedi'u hystyried yn llawn, ond ystyriwyd bod materion eraill yn bwysicach.  

AMCAN 4 – DARPARU TAI

4.13. Sicrhau bod digon o dir ar gael ar gyfer tai yn y lleoliadau mwyaf cynaliadwy, a sicrhau bod nifer, ansawdd, ac 
amrywiaeth y tai yn diwallu anghenion y boblogaeth. Yn ogystal, hybu creu lleoedd sy’n cyfrannu at 
nodweddion unigryw lleol a chymunedau llewyrchus. 

TABL 20: AM4 TM1: DARPARU TAI AR DIR A DDATBLYGWYD YN FLAENOROL

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H1

SP1

CRAIDD

Nifer y datblygiadau tai newydd 
mawr (mewn unedau) a 
ddatblygir ar dir a ddatblygwyd 
yn flaenorol (ailddatblygu tir 
llwyd ac addasiadau) wedi’i 
mynegi fel % o’r holl 
ddatblygiadau tai a ddatblygir
bob blwyddyn.

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Cyd-astudiaeth 
Argaeledd Tir ar 
gyfer Tai

Cwblheir o leiaf 80% o’r 
holl dai ar dir a 
ddatblygwyd yn 
flaenorol.

Cwblheir llai nag 
80% o’r tai ar dir 
a ddatblygwyd 
yn flaenorol 
mewn unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD: Roedd 78% o'r safleoedd a gwblhawyd ar safleoedd dros 10 uned neu fwy ar dir llwyd eleni, fodd 
bynnag, ers dechrau cyfnod y Cynllun, mae 94% o'r safleoedd mawr wedi'u cwblhau ar dir llwyd.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD
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SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Nid yw'r targed monitro o 80% o'r tai a gyflenwir ar dir llwyd wedi'i gyflawni'n hollol (78%) eleni.  Cwblhau nifer fawr 
o eiddo ar safle Cwrs Golff Parc Tredegar (safle maes glas wedi'i ddynodi) ynghyd � Phentref Llanwern (safle maes 
glas wedi'i ddyrannu) yw'r prif reswm dros y gostyngiad mewn canrannau cwblhau tir llwyd.  Fodd bynnag, nodir 
bod nifer y tai a gyflenwir ar safleoedd tir llwyd yw 94%, felly ystyrir ei bod yn anghyfiawn cofnodi'r dangosydd hwn 
unrhyw liw arall ac eithrio gwyrdd.

TABL 21: AM4 TM2: Y CYFLENWAD O DIR AR GYFER TAI AR GYFER YR ASTUDIAETH BRESENNOL O ARGAELEDD TIR AR GYFER TAI

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H1

SP1

CRAIDD

Y cyflenwad o dir ar gyfer tai a 
nodir yn yr Astudiaeth 
bresennol o Argaeledd Tir ar 
gyfer Tai (NCT 1) (2006)

Polisi Cynllunio 
CDC

Cynhelir cyflenwad pum 
mlynedd o dir ar gyfer 
datblygiadau preswyl 
drwy gydol cyfnod y 
Cynllun

Cofnodir llai na 
chyflenwad pum 
mlynedd o dir 
preswyl ar gyfer 
unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD: Mae NCT 1 bellach wedi'i ddirymu ac mae'r broses ar gyfer monitro'r cyflenwad tir ar gyfer tai bellach 
wedi newid.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Yn dilyn diwygio Polisi Cynllunio Cymru 10, diddymu NCT 1: Astudiaethau Argaeledd Tir ar y Cyd ar gyfer Tai a 
chyhoeddi'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu newydd (argraffiad 3) ar 26 Mawrth 2020, nid yw'r broses cyflenwi tir 5 
mlynedd yn ofyniad mwyach.  Mae'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn esbonio, ar gyfer ACLlau sydd � CDLl 
mabwysiedig, y dylem fonitro'r modd y caiff tai eu darparu yn erbyn y Gofyniad Blynyddol Cyfartalog a nodir yn y 
CDLl. Mae AAR Casnewydd yn 690 o unedau a gwblhawyd bob blwyddyn (10,350 o unedau (gofyniad CDLl) wedi'u 
rhannu � 15 mlynedd (cyfnod y Cynllun CDLl).

Cyfanswm y rhai a gwblhawyd 
2019/20 667
Gwahaniaeth o’r Rhif AAR -23
% Gwahaniaeth o AAR -3.33%

Ceir rhagor o fanylion am fonitro'r gwaith o gwblhau tai Casnewydd yn erbyn yr AAR yn OB4 MT3 isod.
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TABL 22: AM4 TM3: NIFER YR ANHEDDAU YN Y CDLl A GWBLHAWYD BOB BLWYDDYN

POLIS�AU 
PERTHNASOL Y 
CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H1

SP1

LLEOL

Nifer yr Anheddau a 
Gwblhawyd Bob 
Blwyddyn – Strategaeth 
y CDLl

Polisi Cynllunio

CDLl

Cyflenwi cyfanswm o 
10,350 o unedau dros 
gyfnod y Cynllun. Caiff yr 
anheddau eu cyflenwi yn 
unol �’r dadansoddiad a 
nodir isod. Mae’r 
cyfraddau cyflenwi yn 
seiliedig ar ragolygon 
economaidd/twf sydd 
wrth wraidd y Cynllun, ond 
sydd wedi’u hailalinio er 
mwyn ystyried cyfraddau 
cyflenwi disgwyliedig. Mae 
cyfraddau cyflenwi 
disgwyliedig yn seiliedig ar 
JHLAS 2013 a bwriadau 
datblygwyr.

2011 – 358 
2012 – 717 (+359)
2013 – 1,290 (+573)
2014 – 1,955 (+665)
2015 – 2,837 (+882)
2016 – 3,773 (+936)
2017 – 4,678 (+905)
2018 – 5,641 (+963)
2019 – 6,553 (+912)
2020 – 7,325 (+772)
2021 – 8,008 (+683)
2022 – 8,687 (+679)
2023 – 9,307 (+620)
2024 – 9,881 (+574)
2025 – 10,350 (+469)

Mae nifer yr
anheddau a 
gyflenwir yn 
gostwng islaw’r 
nifer gronnol a 
nodwyd am 
ddwy flynedd yn 
olynol.

CANLYNIAD:  Mae'r gyfradd gyflenwi 9% yn is na'r llwybr amcangyfrifedig CDLl a 4% yn is na'r Gofyniad Blynyddol 
Cyfartalog.  Oherwydd Coronafeirws, disgwylir i'r cyfraddau cyflawni ar gyfer 2020 fod yn isel, ond gobeithir y 
bydd adferiad llawn yn cael ei wneud yn 2021 gyda chyfraddau cyflawni'n dal i fyny ac yn cyrraedd y targed o 
10,350 erbyn diwedd cyfnod y Cynllun.
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LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Bydd yr AMB yn awr yn mesur cwblhau tai yn erbyn dau ddangosydd.  Yn ystod archwiliad CDLl, ffurfiwyd 
amcangyfrif o lwybr CDLl.  Fodd bynnag, nid yw hyn yr un fath �'r Gyfradd Adeiladu Flynyddol a Rhagwelir (AABR) 
fel y cyfeirir ati yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (rhifyn 3).  Roedd y llwybr a dynnwyd yn ystod archwiliad CDLl 
Casnewydd yn dilyn methodoleg wahanol i'r AABR ac felly dim ond at ddibenion cyfeirio y defnyddir mesurau yn 
erbyn y llwybr CDLl amcangyfrifedig.  Cynlluniwyd y llwybr CDLl i geisio adlewyrchu cyfradd gyflenwi fwy realistig, 
gyda dechrau arafach, uchafbwynt yn y blynyddoedd canol, ac yna diwedd arafach.  Mae'r gyfradd gyflenwi o'i 
chymharu �'r llwybr CDLl amcangyfrifedig isod:   

Cyfradd cyflawni CDLl o gymharu �'r llwybr CDLl amcangyfrifedig

Blwyddyn Cyfraddau 
Gofynnol - yn 
seiliedig ar 
amcangyfrif o 
lwybr CDLl

Darpariaeth 
Flynyddol 
Wirioneddol

Cyflawni yn 
erbyn y 
Cyfraddau 
Gofynnol 
Blynyddol

Cyfanswm 
Cyfredol

Cyflawni yn 
erbyn y 
Cyfraddau 
Gofynnol 
Cronnol

% Cyflawni 
yn erbyn y 
Cyfraddau 
Gofynnol 
Cronnol

2011 358 402 +44 402 +44 +12%

2012 717 (+359) 403 +44 805 +88 +12%

2013 1290 (+573) 389 -184 1194 -96 -7% 

2014 1955 (+665) 595 -70 1789 -166 -9% 

2015 2837 (+882) 908 +26 2697 -140 -5% 

2016 3773 (+936) 952 +16 3649 -124 -3% 

2017 4678 (+905) 951 +46 4600 -78 -2% 

2018 5641 (+963) 711 -252 5311 -330 -6% 

2019 6553 (+912) 667 -245 5978 -575 -9% 

2020 7325 (+772)

2021 8008 (+683)
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2022 8687 (+679)

2023 9307 (+620)

2024 9881 (+574)

2025 10,350 (+469)

Mae 5,978 o gartrefi newydd wedi'u creu yng Nghasnewydd hyd at 31 Mawrth 2020.  O'i gymharu �'r llwybr CDLl 
amcangyfrifedig, mae Casnewydd  575 o gartrefi yn brin sy'n cyfateb i 9%.  Mae'r duedd gyffredinol yn gymharol 
gymaradwy, ond dim ond tair blynedd y mae'r uchafbwynt o ran darparu tai yn para, tra bod llwybr y CDLl yn 
seiliedig ar gyfnod o bum mlynedd rhwng 2015 a 2019.  Mewn gwirionedd, mae cyfraddau cyflawni wedi gostwng 
ddwy flynedd yn gynharach na'r amcangyfrif.  Gyda'r achosion o’r Coronafeirws, nid ydym yn rhagweld niferoedd 
uchel ar gyfer 2020, ac felly mae'n anochel ein bod yn disgwyl syrthio ymhellach ar ei h�l hi.  Fodd bynnag, o 2021 
ymlaen, rydym yn obeithiol y bydd cyfraddau llawer iachach a fydd yn uwch na'r cyfraddau llwybrau blynyddol 
amcangyfrifedig.  Mae cynnydd mawr yn cael ei wneud ar safleoedd strategol Glan Llyn a Phentref Llanwern.  Mae 
ceisiadau materion a gadwyd yn �l am y ddau safle yn parhau i gael eu cymeradwyo ac mae trydydd datblygwr ar 
fin symud i Lan Llyn.  Felly, rydym yn rhagweld y bydd y diffyg yn dechrau gostwng eto o 2021, a bydd y gyfradd 
gyflenwi yn dechrau dal i fyny �'r llwybr ac mae'n realistig disgwyl iddo fod yn agos iawn a gobeithio taro'r ffigur 
o 10,350 erbyn diwedd cyfnod y Cynllun.

FFIGUR: 17 TAI NEWYDD YM MHARC JIWBIL�

Cyfradd cyflenwi CDLl o gymharu �'r Gyfradd Flynyddol Gyfartalog (AAR) o 690 o anheddau a gwblhawyd bob 
blwyddyn

Blwyddyn Cyfradd 
Flynyddol
Gyfartalog o 
690 y flwyddyn

Darpariaeth 
Flynyddol 
Wirioneddol

Cyflawni yn 
erbyn AAR 
o 690 y 
flwyddyn

Cyfanswm 
Cyfredol

Cyflawni yn 
erbyn AAR 
Cronnol o 
690 y 
flwyddyn

% Cyflawni 
yn erbyn 
AAR 
Cronnus

2011 690 402 -288 402 -288 -42%
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2012 1380 (+690) 403 -287 805 -575 -42%

2013 (690,247) 389 -301 1194 -876 -42%

2014 2760 (+690) 595 -95 1789 -971 -35%

2015 3450 (+690) 908 +218 2697 -753 -22%

2016 4140 (+690) 952 +262 3649 -491 -12%

2017 4830 (+690) 951 +261 4600 -230 -5% 

2018 5520 (+690) 711 +21 5311 -209 -4% 

2019 6210 (+690) 667 -23 5978 -232 -4% 

2020 6900 (+690)

2021 7590 (+690)

2022 8280 (+690)

2023 8970 (+690)

2024 9660 (+690)

2025 10,350 (+690)

O'i gymharu �'r AAR o 690 o anheddau y flwyddyn, mae perfformiad bob blwyddyn yn llawer mwy ansefydlog.  
Mae'r amrywiadau hyn yn dangos pam nad yw cyfradd adeiladu gyfartalog wastad yn llwybr realistig yn y byd go 
iawn.  Ar ddechrau cyfnod y Cynllun, roedd cyfraddau cyflawni dros 40% ar ei h�l hi.  Yna rhagorwyd yn sylweddol 
ar gyfradd yr AAR am bedair blynedd rhwng 2015 a 2018 ac erbyn hyn dim ond 4% yn brin o dai newydd.  Dywed 
yr AAR y dylai Casnewydd fod wedi darparu 6,210 o dai, tra'r ydym wedi darparu 5,978.  Ond mae 232 o unedau’n 
brini yn gyflawniad cryf.  

Fel y nodwyd uchod, mae'n anochel ein bod yn disgwyl cofnodi llai o gwblhau yn 2020 oherwydd pandemig y 
Coronafeirws ac rydym yn disgwyl syrthio ymhellach ar ei h�l hi, ond rydym yn rhagweld cyfraddau iachach o 2021 
a thu hwnt ac yn disgwyl i gyfraddau cyflawni wella.  Rydym yn dal mewn sefyllfa gref o ran cwblhau tai, a gobeithio 
y byddwn yn cyrraedd y targed o 10,350 erbyn diwedd cyfnod y Cynllun.       

Mae'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Newydd (DPM) (rhifyn 3) yn ei gwneud yn ofynnol i ACLlau sydd � CDLl wedi'i 
fabwysiadu cyn cyhoeddi'r DPM (Argraffiad 3) ychwanegu gwybodaeth fwy cadarn mewn AMRs am amseriad a 
chyflwyno safleoedd a dyraniadau banc tir yn raddol. Mae llwybr cyflenwi tir ar gyfer tai wedi'i gynhyrchu ar y cyd 
�'r Grŵp Rhanddeiliaid Tai ac fe'i crynhoir isod:
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U/C 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Safleoedd Mawr a Safle CDLl 
Mabwysiedig 320 108 758 765 688 643 312 
Cyflenwad Safle Bach 54 54 54 54 54 54
Cyfanswm 162 812 819 743 967 366

Mae'r tablau sy'n nodi'r Amseru a Chyflwyno Dyraniadau'n raddol ac Amseru a Threfnu Graddedig yn Atodiad 2 
am ddyraniadau Safleoedd � Chaniat�d Cynllunio (tabl 76) a chyfranogiad y Grŵp Rhanddeiliaid Tai yn Atodiad 2.

Mae Ffigur 19 drosodd yn dangos sut mae cyfradd gyflenwi wirioneddol Casnewydd yn cymharu �'r AAR a'r llwybr 
CDLl amcangyfrifedig.
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FFIGUR 18:    CYFRADDAU CYFLENWI TAI CASNEWYDD
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TABL 23: AM4 TM4: CYFRADDAU CWBLHAU BLYNYDDOL YM MHENTREF LLANWERN

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H1 (H3) LLEOL

Nifer yr Anheddau a Gwblheir 
Bob Blwyddyn ar Safle Tai 
Strategol – Pentref Llanwern

Polisi Cynllunio 
CDC

Cyflenwi cyfanswm o 
1,100 o unedau dros 
gyfnod y Cynllun. Caiff yr 
anheddau eu cyflenwi yn 
unol �’r dadansoddiad a 
nodir isod.

2011 – 0
2012 – 0
2013 – 0
2014 – 0 
2015 – 40 (+40)
2016 – 120 (+80)
2017 – 240 (+120)
2018 – 360 (+120)
2019 – 480 (+120)
2020 – 600 (+120)
2021 – 720 (+120)
2022 – 840 (+120)
2023 – 960 (+120)
2024 – 1,080 (+120)
2025 – 1,100 (+20)

Mae nifer yr 
anheddau a 
gyflenwir yn 
gostwng islaw’r 
nifer gronnol a 
nodwyd am ddwy 
flynedd yn olynol. 
Os methir y 
trothwy hwn, 
bydd difrifoldeb y 
camau 
gweithredu yn 
dibynnu ar 
berfformiad yn 
erbyn y 
dangosydd 
cyflenwi tai 
cyffredinol AM4 
TM3.

CANLYNIAD: Dyraniad tai H1 (3) – Nid yw Pentref Llanwern wedi darparu'r unedau a ragwelir ond mae cynnydd 
sylweddol yn cael ei wneud yn awr gydag adeilad Redrow ar y safle.

LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Nid yw'r dyraniad tai H1(3) Pentref Llanwern wedi darparu'r unedau a ragwelir ers mabwysiadu'r CDLl.  Fodd bynnag, 
mae Redrow bellach wedi cwblhau 31 ar gyfer Cam 1 ac mae'r rhan fwyaf o Gam 1 bellach yn cael ei adeiladu.  Mae'r 
gwaith adeiladu hefyd wedi dechrau ar Gam 2.  Er bod darpariaeth y safle yn sylweddol is na'r amserlen (fel y'i 
lluniwyd yn ystod cam archwilio CDLl), mae cynnydd yn cael ei wneud yn awr ac rydym yn amcangyfrif y bydd Pentref 
Llanwern yn cyfrannu tua 480 o unedau dros y pum mlynedd nesaf (gweler y tabl isod am fanylion).

Cam Cwb U/C 2020 2022 2023 2024 2025

Cam 1 - 85 uned 31 49 5 0 0 0 0

Cam 2 - 112 0 12 15 40 45 0 0

Camau sy’n weddill - 1015 uned 0 0 0 60 55 100 100
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TABL 24: AM4 TM5: CYFRADDAU CWBLHAU BLYNYDDOL YNG NGLAN LLYN

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H1 (H47) LLEOL

Nifer yr Anheddau a Gwblheir 
Bob Blwyddyn ar Safle Tai 
Strategol – Glan Llyn (Hen 
Safle Gwaith Dur Llanwern)

Polisi Cynllunio 
CDC

Cyflenwi cyfanswm o 
2,262 o unedau dros 
gyfnod y Cynllun. Caiff yr 
anheddau eu cyflenwi yn 
unol �’r dadansoddiad a 
nodir isod.

2011 – 10    
2012 – 45 (+35)  
2013 – 115 (+70) 
2014 – 225 (+110)  
2015 – 410 (+185)  
2016 – 598 (+188)
2017 – 782 (+184)
2018 – 967 (+185)
2019 – 1,152 (+185)
2020 – 1,337 (+185)
2021 – 1,522 (+185)
2022 – 1,707 (+185)
2023 – 1,892 (+185)
2024 – 2,077 (+185)
2025 – 2,262 (+185)

Mae nifer yr 
anheddau a 
gyflenwir yn 
gostwng islaw’r 
nifer gronnol a 
nodwyd am ddwy 
flynedd yn olynol. 
Os methir y 
trothwy hwn, 
bydd difrifoldeb y 
camau 
gweithredu yn
dibynnu ar 
berfformiad yn 
erbyn y 
dangosydd 
cyflenwi tai 
cyffredinol AM4 
TM3.

CANLYNIAD:  Mae'r gyfradd gyflenwi yn llithro ymhellach o'r gyfradd ofynnol.  Mae'r 67 uned a gofnodwyd yn 
2019/20 yn siomedig, yn enwedig o ystyried y 154 a gofnodwyd y flwyddyn flaenorol.  Disgwylir i drydydd 
datblygwr ddod ar y safle'n fuan a ddylai gynyddu cyfraddau cwblhau.    

LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae'r gyfradd adeiladu ofynnol yn erbyn y gyfradd adeiladu wirioneddol yng Nglan Llyn fel a ganlyn:

Blwyddyn Cyfraddau 
Gofynnol

Darpariaeth 
Flynyddol 
Wirioneddol

Cyflawni yn 
erbyn y 
Cyfraddau 
Gofynnol 
Blynyddol

Cyfanswm

Nifer yr 
unedau a 
gwblhawyd ar 
y safle

Cyflawni yn 
erbyn y 
Cyfraddau 
Gofynnol 
Cronnol

2011 10 10 0 10 0
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2012 45 (+35) 35 0 45 0

2013 115 (+70) 112 +42 157 +42

2014 225 (+110) 76 -34 233 +8

2015 410 (+185) 127 -58 360 -50

2016 598 (+188) 75 -113 435 -163

2017 782 (+184) 124 -60 559 -223

2018 967 (+185) 154 -31 713 -254

2019 1,152 (+185) 67 -118 780 -372

2020 1,337 (+185)

2021 1,522 (+185)

2022 1,707 (+185)

2023 1,892 (+185)

2024 2,077 (+185)

2025 2,262 (+185)

Mae nifer yr unedau a gwblhawyd hyd yma ar safle Glan Llyn wedi disgyn islaw'r nifer cronnus a nodwyd yn yr AMB 
am bum mlynedd yn olynol.  Er nad yw'r ddarpariaeth mor gyflym ag y rhagwelwyd yn wreiddiol, mae'r safle'n 
cyfrannu flwyddyn ar �l blwyddyn at gyflenwad tai Casnewydd ac amcangyfrifir y bydd yn cyfrannu 660 o unedau 
eraill dros y 5 mlynedd nesaf.  Mae tri chais cynllunio wedi'u cymeradwyo'n ddiweddar (cyf: 18/1254, 18/1168 & 
19/1074), sy'n cwmpasu dau ddatblygwr ac yn darparu 559 o unedau. Mae gan drydydd datblygwr gais am ddau 
gam sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd (cyf: 19/1267), a fyddai'n darparu 500 o unedau eraill).  Ystyrir hefyd bod 
dileu tollau pontydd Hafren a chwblhau ysgol gynradd Gorllewin Glan Llyn yn 2019 yn ffactorau pwysig wrth i'r safle 
allu parhau i gyflawni. 

Cam U/C 2021 2022 2023 2024 2025
Cam 2A (Bellway) 2 0 2 0 0 0
Glan Llyn (St Modwen) - 2B 4 0 0 0 0 0
Glan Llyn (Bellway) - 2C 0 20 40 40 42 0
Glan Llyn (St Modwen) - 3A 0 27 40 40 40 40
Glan Llyn (St Modwen) - 3B &D 0 0 25 40 40 40
Glan Llyn (Gweddill) 0 0 25 40 40 65
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FFIGUR: 19 TAI NEWYDD YNG NGLAN LLYN H1(47)
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FFIGUR 20: CYFRADDAU CYFLAWNI GLAN LLYN

0

500

1000

1500

2000

2500

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26

U
ne

da
u 

a 
gw

bl
ha

w
yd

Required Delivery Rate

Actual Delivery Rate



Cyngor Dinas Casnewydd | Adroddiad Monitro Blynyddol 2019-20
69

TABL 25: AM4 TM6: ANHEDDAU FFORDDIADWY YCHWANEGOL NET A ADEILADWYD

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H1

H4

H5

SP10

CRAIDD

Nifer yr anheddau fforddiadwy 
ychwanegol net a adeiladwyd 
yn ardal y CDLl (NCT2) (2006)

Polisi Cynllunio 
CDC

Darparu 2,061 o unedau 
fforddiadwy dros gyfnod 
y Cynllun, yn seiliedig ar: 

2011-2016 = 531

2016-2021 = 963 

2021-2026 = 567

Darparu llai o 
gartrefi 
fforddiadwy na:

531 erbyn 2016

963 erbyn 2021

567 erbyn 2026

CANLYNIAD: Mae 1,223 o unedau fforddiadwy wedi'u cwblhau yn ystod cyfnod naw mlynedd y CDLl.  Dim ond 78 
uned yn brin o'r ffigur targed yw hyn.

LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae darparu tai fforddiadwy fel a ganlyn:

Blwyddyn Tai Fforddiadwy

(safleoedd 10+ 
uned)

Lwfans 
Safle Bach

Cyfanswm

2011 – 12 75 1 76

2012 – 13 57 1 58

2013 – 14 17 1 18

2014 – 15 97 1 98

2015 – 16 149 1 150 

2016 – 17 170 5 175

2017 – 18 166 2 168 

2018 – 19 203 10 213 

2019 – 20 267 0 267 

Cyfanswm 1,201 22 1,223
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Mae cofnodion y Cyngor o'r tai a gwblhawyd yn dangos bod 1,223 o unedau tai fforddiadwy wedi'u cwblhau yn ystod 
y cyfnod o naw mlynedd rhwng 2011 a 2020.  Mae hyn yn arwain at ddiffyg o 78 unedau o'i gymharu �'r targed o 
1,301 o unedau ar gyfer yr un cyfnod.  Er bod hynny’n is na'r targed, mae’r cofnodion o’r anheddau a gwblhawyd yn 
2019-20 yn dangos cynnydd nodedig yn nifer y cartrefi fforddiadwy a gwblhawyd am yr eildro o’r bron, sef 30% o'r 
holl anheddau a gwblhawyd yn 2018-19 a 40% yn 2019-20  Mae hyn yn adlewyrchu'r cynnydd yn y cynlluniau a yrrir 
gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, gyda darpariaeth fforddiadwy.

Mae angen ymchwil bellach i fonitro lefel y tai fforddiadwy a ddarperir, yn enwedig gyda chynlluniau landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig i ddeall yn llawn y gwahanol ddiffiniadau o dai fforddiadwy a'u heffaith ar gofnodion 
cwblhau.
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FFIGUR 21:   CYFRADD CYFLENWI TAI FFORDDIADWY
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TABL 26: AM4 TM7: GWERTHOEDD GWEDDILLIOL AR DRAWS YR ARDALOEDD IS-FARCHNAD DAI

POLIS�AU 
PERTHNASOL Y 
CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H4

SP10

LLEOL

Newidiadau mewn 
gwerthoedd gweddilliol 
yn ardaloedd is-farchnad 
dai:

 Caerllion ac 
Ardaloedd Gwledig 
Casnewydd

 Tŷ-du a Gorllewin 
Casnewydd

 Dwyrain Casnewydd
 Malpas a Betws

Mynegai Prisiau Tai 
Cofrestrfa Tir EM.

Prisiau Tendro 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth am 
Gostau Adeiladu 
RICS. 

Pecyn Cymorth 
Arfarnu 
Datblygiadau

Cyflenwi’r nifer 
mwyaf bosibl o Dai 
Fforddiadwy yr 
ystyrir ei bod yn 
ddichonadwy.

Cynnydd neu 
ostyngiad o 5% 
mewn gwerth 
gweddilliol 
mewn unrhyw 
ardal is-farchnad 
mewn blwyddyn.

CANLYNIAD: Mae gwerthoedd gweddilliol amcangyfrifedig eiddo newydd yn ardaloedd is-farchnad Casnewydd 
wedi cynyddu mwy na'r targed o 5%; fodd bynnag, mae'r dystiolaeth am niferoedd gwirioneddol y tai fforddiadwy 
a sicrhawyd yn awgrymu nad oes angen adolygiad polisi ar hyn o bryd.  Caiff ei adolygu'n drylwyr yn ystod yr 
adolygiad ffurfiol o'r CDLl

LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Is-farchnad
LLINELL SYLFAEN - Ebrill 2015 (Av 

eiddo p�r)
CYNNYDD O'R 

LLINELL SYLFAEN DIWEDDARWYD EBRILL 2018

Prisiau
Amcan 

gost
Gweddilli

ol

% 
Prisiau 
Newid

% 
Costau 
Newid

Prisiau 
Wedi'u 

Diweddar
u

Costau 
Wedi'u 

Diweddar
u

Rhai 
Gweddilli
ol Wedi'u 
Diweddar

u
% 

Newid

Caerllion �189,01
1 �78,000 �111,011 18.19 18.73 �223,388 �92,608 �130,780 17.81

Casnewydd 
Wledig

�187,00
0 �78,000 �109,000 22.71 18.73 �229,462 �92,608 �136,854 25.55

Tŷ-du �176,26
1 �78,000 �98,261 19.44 18.73 �210,522 �92,608 �117,914 20.00
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Gorllewin 
Casnewydd

�158,38
3 �78,000 �80,383 26.19 18.73 �199,869 �92,608 �107,261 33.44

Dwyrain 
Casnewydd

�142,18
1 �78,000 �64,181 27.95 18.73 �181,916 �92,608 �89,308 39.15

Malpas a 
Betws

�129,95
0 �78,000 �51,950 19.57 18.73 �155,377 �92,608 �62,769 20.83

Ffynhonnell: Newidiadau cyfartalog ym mhrisiau tai (%) – Zoopla ar gyfer gwahanol godau post ym mhob ardal is-
farchnad

% y newid mewn costau adeiladu – Mynegai BCIS (2Q 2020)

Mae'r dangosydd hwn yn ceisio archwilio'r berthynas rhwng prisiau tai cyfartalog ym mhob ardal is-farchnad a 
chostau adeiladu.  Mae'r gydberthynas rhwng y ddwy yn effeithio ar lefelau hyfywedd ac, yn ei dro, nifer y tai 
fforddiadwy y gellir eu cyflawni.  Os yw'r gwerth gweddilliol (y gwahaniaeth rhwng cost adeiladu'r eiddo a'r pris 
gwerthu ar y diwedd) wedi cynyddu mwy na 5%, gallai awgrymu bod cynlluniau'n fwy hyfyw ac y gallent o bosibl 
ddarparu mwy o dai fforddiadwy, neu i'r gwrthwyneb os bu gostyngiad mewn gwerth gweddilliol.

Mae'r tabl uchod yn dangos y bu cynnydd o 18.73% mewn costau adeiladu yn seiliedig ar fynegai BCIS o'i gymharu
�'r dyddiad sylfaenol.  Mae prisiau tai hefyd wedi cynyddu ar draws yr holl ardaloedd is-farchnad gan amrywio o 
18.19% - 27.95% ers y dyddiad sylfaen, sef Ebrill 2015.   Mae ardal is-farchnad Dwyrain Casnewydd yn parhau i 
brofi'r cynnydd mwyaf ym mhris tai o 27.95%, sy'n debygol o fod oherwydd y cannoedd o gartrefi newydd sy'n 
cael eu hadeiladu yng Nglan Llyn a Phentref Llanwern, gan lusgo costau eiddo cyfartalog yr ardal.  Mae'n anochel 
bod diddymu Tollau Pont Hafren hefyd wedi arwain at brisiau tai uwch yn fwy felly yn yr ardal benodol hon yng 
Nghasnewydd nag yn unman arall. 

Mae pob ardal is-farchnad wedi gweld cynnydd mewn gwerth gweddilliol, yn amrywio o 17.81% i 39.15%.  Mae 
pob un ohonynt yn fwy na'r pwynt sbarduno dangosyddion o gynnydd o 5% o'i gymharu � ffigurau dyddiad sylfaen 
Ebrill 2015.   

Er bod y sbardun 5% wedi'i gyrraedd, ac y gallai awgrymu bod cynlluniau yn fwy hyfyw ac felly o bosibl yn gallu 
darparu nifer uwch o dai fforddiadwy, byddai cofnodion y Cyngor yn awgrymu nad yw hyn yn wir mewn 
gwirionedd.  Gweler Amcan 16B am ragor o wybodaeth.  Caiff canran y tai fforddiadwy ei hadolygu'n drylwyr fel 
rhan o'r adolygiad llawn o'r CDLl.  

FFIGUR: 22 TAI FFORDDIADWY POBL YN GLEBELANDS H1(5) 
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TABL 27: AM4 TM8: TAI A GWBLHAWYD AR SAFLEOEDD H1

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H1 CRAIDD

Canran y datblygiadau tai a 
gwblhawyd ar safleoedd tai H1.

Polisi Cynllunio 
CDC

Mae safleoedd Tai H1 yn 
cyfrif am 85% o’r 
safleoedd tai mawr a 
gyflenwyd. Mae 
safleoedd ar hap (10 
uned neu fwy) yn cyfrif 
am 15% o’r safleoedd 
mawr a gyflenwyd.

Datblygir llai nag 
85% o’r 
safleoedd tai 
mawr ar 
safleoedd tai H1 
dros ddwy 
flynedd olynol.

CANLYNIAD: Roedd dyraniadau H1 yn cyfrif am 63% o'r tai a gwblhawyd ar safleoedd o 10+ uned yn ystod 2019/20.  
Dyma'r flwyddyn gyntaf iddynt ddisgyn yn is na 85%.  Yn gyffredinol, ers mabwysiadu'r CDLl, mae'r gwaith o 
ddarparu safleoedd H1 yn 86%.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Er mwyn cynnig adolygiad ystyrlon o ganran y tai a gwblhawyd ar safleoedd dyrannu H1, defnyddiwyd dyddiad 
sylfaenol o 2014/15 i gyfateb i flwyddyn fabwysiadu'r CDLl.  Cyn y dyddiad hwn, cafodd y tabl H1 ei ddiweddaru a'i 
newid yn rheolaidd i adlewyrchu safbwyntiau a materion a godwyd fel rhan o broses ac archwiliadau'r cynllun.  
Diweddarwyd y tabl H1 ddiwethaf yn ystod y Cyfnod Codi Materion, gan gynnwys ychwanegu safleoedd newydd 
gyda chaniat�d cynllunio diweddar.  Am y rheswm hwn, mae'r gwaith o fonitro'r targed hwn wedi dechrau yn 
2014/15 gan adlewyrchu dyddiad mabwysiadu'r CDLl.

Blwyddyn Cyfanswm y 
safleoedd 
mawr a 
gwblhawyd

Cwblhau 
dyraniadau 
H1

Cwblhau 
dyraniadau 
H1 %

Cwblhau o Flaen 
Amser

Cwblhau o 
Flaen Amser 
%

2014 – 15 540 536 99.3% 4 0.7%

2015 – 16 871 747 86% 124 14% 

2016 – 17 897 798 89% 99 11% 

2017 – 18 898 812 90% 86 10% 

2018 – 19 660 579 88% 81 12% 

2019 – 20 595 376 63% 219 37% 

Cyfanswm 
Cyfredol

4461 3848 86% 613 14%
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Dim ond 63% o'r tai a gwblhawyd ar safleoedd o 10+ o unedau oedd yn gyfrifol am ddyraniadau H1 yn ystod 2019-
20.  Dyma'r flwyddyn gyntaf i fod wedi disgyn yn is na gofynion y dangosydd. Ystyrir mai dau gynllun fflatiau gwynt 
mawr a gyfrannodd 119 o unedau i'r cyflenwad cyffredinol, ynghyd �'r cyfraddau cyflenwi isel ar gyfer Glan Llyn eleni 
yw'r prif ffactorau sydd wedi arwain at yr ystadegyn hwn.  Gyda materion pellach a gadwyd yn �l yn cael eu cytuno 
ar safleoedd dynodedig Pentref Llanwern a Glan Llyn, disgwylir y bydd y canrannau lefel gyflenwi o safleoedd a 
ddyrannwyd yn cynyddu eto y flwyddyn nesaf.  Er mai dim ond 63% o'r tai a gwblhawyd sy'n dod o safleoedd a 
ddyrannwyd eleni, y ffigur cyffredinol ers mabwysiadu'r CDLl yw 86% sy’n swm iach.   Cofnodwyd bod y canlyniad 
yn wyrdd gan mai dim ond yn y flwyddyn gyntaf y cofnodwyd bod y ffigur yn llai na 85%.

TABL 28: AM4 TM9: DWYSEDD CYFARTALOG DATBLYGIADAU TAI A GANIATAWYD

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H3 CRAIDD

Dwysedd cyfartalog 
datblygiadau tai a ganiateir 
sy’n cynnwys 10 annedd neu 
fwy.

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Bydd gan 
ddatblygiadau sy’n 
cynnwys 10 annedd neu 
fwy ddwysedd o 30 
fesul hectar o leiaf 

(oni bai eu bod yn cyd-
fynd �’r meini prawf a 
nodir ym Mholisi H3)

Rhoddir 1 
caniat�d (neu 
fwy) � dwysedd 
o <30 o 
anheddau fesul 
hectar ar 
gyfartaledd

CANLYNIAD: Mae Cam 2 Pentref Llanwern ar gyfer eiddo mwy ar wah�n ac nid yw'n bodloni eu polisi dwysedd 
H3.

LLIW’R LLYNEDD: GLAS

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Rhoddwyd caniat�d cynllunio i 16 o gynigion yn ystod 2019/20 yn ymwneud � datblygiad preswyl o ddeg annedd 
neu fwy.  Cymeradwyodd un o'r un ar bymtheg o gynigion gynllun preswyl gyda dwysedd o lai na 30 o anheddau yr 
hectar: 19/0023 - Materion a Gadwyd yn �l ar gyfer Safle Datblygu Pentref Llanwern Cam 2.

Roedd y cais ar gyfer Cam 2 Safle Pentref Llanwern ac i ddechrau roedd yn cynnwys safle mwy (6.83ha) yn ogystal � 
rhan o'r ganolfan leol arfaethedig a fyddai wedi cynnwys 28 o fflatiau ychwanegol mewn bloc tri llawr ac adeilad a 
fyddai wedi bod yn fasnachol ar y llawr gwaelod (751 m2) gyda’r 12 o fflatiau uchod. Tynnwyd yr elfennau hyn o'r 
cyflwyniad yn ystod y cais. 
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Wrth benderfynu ar y cais, cyfeiriwyd at Bolisi H3 – Cymysgedd a Dwysedd Tai yn adran bolisi'r adroddiad cais ac 
roedd cyd-destun y safle, dylunio, graddfa, ffurf, tirwedd ac effaith ar yr anheddau presennol ar Cot Hill a Cham 1 i 
gyd yn ystyriaethau allweddol wrth benderfynu ar y ceisiadau.  Mae'r adroddiad yn nodi "bydd y rhan fwyaf o'r tai 
yn cael eu darparu fel tai preifat mwy ar wah�n ... mae'r gerddi'n adlewyrchu hyn, gan fod yn llawer mwy na'r norm 
ar ystadau modern."  Nid yw Polisi H3 – Cymysgedd a Dwysedd Tai – yn atal datblygiadau o lai na 30 o anheddau yr 
hectar, ond lle mae hynny'n wir, mae angen cyfiawnhau hynny.  Trafodwyd digon o dystiolaeth sy'n berthnasol i 
ofynion Polisi H3 mewn perthynas �'r ddau gais ond, yn anffodus, nid o fewn cyd-destun y polisi.  Fodd bynnag, pe 
bai Polisi H3 wedi'i drafod, ystyrir y byddai'r cynlluniau wedi bodloni'r gofynion polisi ac felly byddai'r canlyniad wedi 
bod yr un peth.  Yn ogystal, dros gyfanswm cynllun Pentref Llanwern, disgwylir i'r dwysedd fod yn uwch mewn rhai 
ardaloedd ac yn is mewn ardaloedd eraill, a disgwylir i'r cynllun cyfan gydymffurfio � pholisi H3. 

FFIGUR 23:   CARTREFI ARFAETHEDIG REDROW YNG NGHAM 2 PENTREF LLANWERN

TABL 29: AM4 TM10: ANHEDDAU A GANIATAWYD Y TU ALLAN I FFIN YR ANHEDDIAD

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H5

SP10

LLEOL

Nifer yr anheddau a ganiateir 
bob blwyddyn y tu allan i ffiniau 
diffiniedig yr anheddiad nad 
ydynt yn bodloni gofynion 
Polis�au’r CDLl.

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Ni chaniateir unrhyw 
anheddau y tu allan i 
ffiniau diffiniedig yr 
anheddiad nad ydynt yn 
bodloni gofynion y 
Cynllun

Cofnodir un 
caniat�d (neu 
fwy) y tu allan i 
ffin ddiffiniedig yr 
anheddiad nad 
yw (ydynt) yn 
bodloni gofynion 
y Cynllun mewn 
unrhyw flwyddyn
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Nid yw hyn yn cynnwys 
anheddau cyfnewid nac 
anheddau a addaswyd

CANLYNIAD: Ni chymeradwywyd unrhyw anheddau newydd y tu hwnt i ffiniau'r anheddiad neu’r pentrefi yn groes 
i'r polisi.   

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Caniatawyd tri chais sy’n ymwneud � defnydd tir preswyl C3 y tu allan i ffiniau’r anheddiad neu’r pentref yn ystod 
y cyfnod monitro, sef 2019/20.  Roedd y cyntaf ar gyfer (ail) newydd Annedd Gweithwyr Menter Wledig i alluogi 
trosglwyddo rheolaeth y busnes amaethyddol o'r rhiant i'r plentyn (olyniaeth deuluol). Yr ail oedd trosi adeilad 
allanol domestig presennol i lety atodiad yr ystyriwyd ei fod yn ategol i'r prif dŷ annedd. Roedd y trydydd yn gais 
am faterion a gadwyd yn �l ar gyfer tair annedd newydd. Rhoddodd y caniat�d amlinellol a gymeradwywyd ym 
mis Tachwedd 2017 (16/0481) yr egwyddor o ddatblygu ac roedd yn cynnwys amod sy'n ei gwneud yn ofynnol i 
anheddau neu adeiladau fod o fewn ffin yr anheddle. O fewn y cais a gadwyd yn �l, mae'r holl adeiladau o fewn 
ffin yr anheddiad, ond mae cwrtil plot 3 yn ymestyn i gefn gwlad a cymhwyswyd amod yn cyfyngu ar yr hawliau 
datblygu a ganiateir o ran estyniadau ac adeiladau allan.

Ym mhob un o'r tri chynnig, ystyriwyd a phwyso a mesurwyd polis�au perthnasol y CDLl a'r canllawiau cenedlaethol 
yn unol � hynny. 

TABL 30: AM4 TM11: CYFLENWI HARTRIDGE FARM ROAD FEL SAFLE SIPSIWN/TEITHWYR

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H16 LLEOL

Cyflenwi Hartridge Farm Road 
(H16) fel safle preswyl parhaol 
i Sipsiwn a Theithwyr.

Polisi Cynllunio 
CDC

Gwasanaeth Tai 
CDC

Cyflenwi 23 o leiniau 
erbyn 2016 er mwyn 
diwallu’r angen 
uniongyrchol.

Wedyn tua

10 llain erbyn 2021 a

10 llain erbyn 2026.

Mae llai na 23 o 
leiniau wedi’u 
datblygu ar 
Hartridge Farm 
Road erbyn 
2016.

CANLYNIAD: Mae 3 llain wedi'u cwblhau erbyn hyn.

LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Cafodd cais cynllunio llawn ar gyfer 35 o leiniau ar safle Hartridge Farm Road ei gymeradwyo ym mis Awst 2016.
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Cwblhawyd cam cyntaf (3 llain) y safle gan gontractwr yn ystod gwanwyn 2019. Mae'r safle bellach wedi’i enwi’n 
Ellen Ridge.  Mae'r 3 llain hyn yn ddigon i fodloni'r angen presennol am leiniau ar y safle hwn.  Mae chwe llain arall 
wedi'u paratoi i lefel slab, ond ar hyn o bryd nid oes unrhyw gynlluniau i'w hadeiladu unedau ar y rhain eto.  

Ffigur: 24 LLEINIAU A BLOC AMWYNDER YN ELLEN RIDGE

TABL 31: AM4 TM12: DARPARU LLETY AR GYFER SIPSIWN/TEITHWYR

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H16

H17

LLEOL

Nifer y Safleoedd 
Sipsiwn/Teithwyr ar gyfer 
llety preswyl

Polisi Cynllunio 
CDC

Gwasanaeth Tai 
CDC

Gwneir darpariaeth 
briodol ar gyfer 
Sipsiwn/Teithwyr y mae 
gan y Cyngor 
ddyletswydd statudol i 
ddarparu llety ar eu 
cyfer.

Caiff 
Sipsiwn/Teithwyr 
sydd wedi’u 
cofrestru fel pobl 
ddigartref eu 
hasesu a’u 
hychwanegu at 
Restr Aros am Dai’r 
Cyngor



Cyngor Dinas Casnewydd | Adroddiad Monitro Blynyddol 2019-20
80

CANLYNIAD: Mae tair llain wedi'u darparu yn Ellen Ridge (Hartridge Farm Road) gyda'r seilwaith yn mynd am 
chwech ychwanegol.  Nid yw'r angen a nodwyd yn yr asesiad o lety Sipsiwn/Teithwyr wedi cynyddu o'r hyn a 
ddyfynnir yn y CDLl.

LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae'r Asesiad o Lety Sipsiwn/Teithwyr (GTAA) 2015-2020 yn rhagweld y bydd angen 27 llain erbyn 2026.  Mae'r CDLl 
yn gwneud darpariaethau ar gyfer hyd at 43 o leiniau erbyn 2026 ar safle Hartridge Farm Road, felly bydd y CDLl yn 
sicrhau y gwneir darpariaeth ddigonol.  Nid oes angen neilltuo safleoedd ychwanegol ar gyfer Sipsiwn/Teithwyr ar 
hyn o bryd.  Mae tair llain wedi eu darparu yn Ellen Ridge ac ystyrir hyn yn ddigon i ateb y galw presennol. 

TABL 32: AM4 TM13: DARPARU SAFLE TRAMWY SIPSIWN/TEITHWYR

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

H15 LLEOL

Yr angen am safle tramwy 
Sipsiwn/Teithwyr

Polisi Cynllunio 
CDC

Darparu safle a all 
ddiwallu angen 
Casnewydd am hyd at
saith llain erbyn diwedd 
2019.

Methiant i nodi 
safle erbyn 
dechrau 2018. 
Methiant i gael 
caniat�d 
cynllunio erbyn 
dechrau 2019.

CANLYNIAD: Nid yw safle wedi'i nodi eto.  Mae cynnydd yn cael ei wneud ar Gynllun Datblygu Strategol 
rhanbarthol ar gyfer rhanbarth De-ddwyrain Cymru, sy'n debygol o gynnwys safle (oedd) tramwy 
Sipsiwn/Teithwyr.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Nid yw'r Cyngor wedi dechrau chwilio eto am safle a fyddai'n addas i sefydlu safle tramwy yng Nghasnewydd.  
Gwnaed rhywfaint o waith cychwynnol gyda Chyngor Caerdydd i drafod y posibilrwydd o sefydlu safle tramwy 
rhanbarthol, ond ni wnaed unrhyw gynnydd pellach.  Mae Cynllun Datblygu Strategol yn cael ei lunio ar hyn o bryd 
ac mae safle tramwy rhanbarthol yn debygol o fod yn rhan o gwmpas y cynllun.

TABL 33: AM4 TM14, NIFER Y SAFLEOEDD SIPSIWN/TEITHWYR AR GYFER LLETY TRAMWY

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON
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H15

H17

LLEOL

Nifer y Safleoedd 
Sipsiwn/Teithwyr ar gyfer llety 
tramwy

Polisi Cynllunio 
CDC

Gwasanaeth Tai 
CDC 

Gwneir darpariaeth 
ddigonol i ddiwallu 
angen Sipsiwn/Teithwyr 
am lety tramwy

Cofnodir cynnydd 
yn nifer y 
safleoedd 
diawdurdod (na 
ellir darparu ar eu 
cyfer ar y safle 
tramwy) gan y 
Cyfrif 
Sipsiwn/Teithwyr 
chwe-misol o 
flwyddyn i 
flwyddyn dros 
gyfnod o ddwy 
flynedd

CANLYNIAD: Mae nifer y safleoedd diawdurdod wedi cynyddu o 3 ers arolwg Ionawr 2013.  Nid yw'r safle tramwy 
wedi’i ddarparu eto.

LLIW’R LLYNEDD: MELYN

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae nifer y safleoedd Sipsiwn/Teithwyr diawdurdod yng Nghasnewydd wedi amrywio rhwng mis Ionawr 2013 a 
mis Ionawr 2020. Rhwng mis Ionawr 2013 a mis Ionawr 2020, mae nifer y safleoedd diawdurdod wedi cynyddu o 
3.  

Safleoedd 
Awdurdodedig

Safleoedd 
Diawdurdod

Ionawr 13 6 4

Gorffennaf 
13

5 5

Ionawr 14 6 4

Gorffennaf 
14

6 4

Ionawr 15 5 5

Gorffennaf 
15

5 6

Ionawr 16 5 5

Gorffennaf 
16

5 10

Ionawr 17 6 8

Gorffennaf 
17

6 9
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Ion 18 6 10

Gorffennaf 
18

6 8

Ionawr 19 7 10

Gorffennaf 
19

6 9

Jan 20 5 7

Ffynhonnell: Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr Ionawr 2020

Nid yw'r safle tramwy wedi’i ddarparu eto ac o ganlyniad mae'r dangosydd wedi’i nodi’n felyn.  

AMCAN 5 – DIOGELU’R AMGYLCHEDD ADEILEDIG

4.14. Sicrhau nad yw datblygiadau na’r defnydd o dir yn amharu ar ansawdd yr amgylchedd hanesyddol ac adeiledig 
a’u bod/a’i fod yn ceisio diogelu neu wella’r amgylchedd hwnnw. 

TABL 34: AM5 TM1: CEISIADAU A GANIATEIR SY’N AMHARU AR SAFLEOEDD � GWERTH HANESYDDOL

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP9 LLEOL

Nifer y ceisiadau a 
ganiatawyd a fydd yn 
amharu ar Henebion 
Cofrestredig, parciau a 
gerddi hanesyddol 
cofrestredig, Adeiladau 
Rhestredig neu ardaloedd 
cadwraeth.

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

CADW

Swyddog 
Cadwraeth CDC

YAMG

Ni chaniateir unrhyw 
ddatblygiad dros 
gyfnod y Cynllun lle 
mae gwrthwynebiad 
heb ei ddatrys gan 
gynghorwyr 
treftadaeth statudol.

Ymchwilio 
ymhellach i 1 cais 
am ganiat�d 
cynllunio (neu 
fwy) a roddwyd 
lle mae 
gwrthwynebiad 
heb ei ddatrys 
gan gynghorwyr 
treftadaeth 
statudol dros 
unrhyw flwyddyn.

CANLYNIAD: Cymeradwywyd dau gais gyda gwrthwynebiad heb ei fodloni gan y Swyddog Cadwraeth 

LLIW’R LLYNEDD: GLAS

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Caniatawyd dau gais a oedd � gwrthwynebiad heb ei fodloni gan gynghorydd treftadaeth statudol. Ystyriwyd bod y 
ceisiadau'n cael effaith andwyol ar Adeiladau Rhestredig. Daeth y swyddogion achos i'r casgliad bod y dyluniad yn 
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briodol ar un cais ac y gallai'r broses Caniat�d Adeilad Rhestredig ymdrin �'r newidiadau mewnol ar y cais arall.  
Awgrymir y dylid cofnodi'r dangosydd fel un glas. 
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AMCAN 6 – DIOGELU’R AMGYLCHEDD NATURIOL

4.15. Diogelu a gwella ansawdd yr amgylchedd naturiol, gan gynnwys y dirwedd, cynefinoedd gwarchodedig a 
rhywogaethau pwysig iawn o ran bioamrywiaeth yng Nghymru (p’un a oes gan safleoedd statws maes glas neu 
dir llwyd) a gwarchod dyfroedd a reolir.

TABL 35: AM6 TM1: DATBLYGIADAU SY’N ARWAIN AT GOLLI SODdGA NEU SAFLE O BWYSIGRWYDD I GADWRAETH NATUR

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP9

GP5

LLEOL

Rhoddir caniat�d ar gyfer 
datblygiadau sy’n arwain at 
golli SoDdGA neu Safle o 
Bwysigrwydd i Gadwraeth 
Natur nad ydynt yn bodloni 
gofynion Polis�au’r CDLl.

Gwasanaethau 
Gwyrdd CDC / 
Rheoli Datblygu 
CDC

Dim colled net o ran 
arwynebedd Safle o 
Bwysigrwydd er 
Cadwraeth Natur i waith 
datblygu  

(oni bai ei fod yn cyd-
fynd � pholis�au yn y 
Cynllun)

Unrhyw golled 
net o SoDdGA 
neu Safle o 
Bwysigrwydd er 
Cadwraeth Natur 
i waith datblygu 
nad yw’n bodloni 
gofynion y 
Cynllun a 
gofnodir yn ystod 
unrhyw flwyddyn

CANLYNIAD: Ni chollwyd unrhyw SBCN neu SoDdGA yn groes i bolis�au'r CDLl.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Caniatawyd pedwar cais o fewn dynodiadau SoBCN neu SoDdGA yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ystyriwyd nad oedd 
yr un cais a ganiatawyd wedi arwain at golli SoDdGA neu SBCN heb fodloni gofynion polisi'r CDLl. Daethpwyd i'r 
casgliad felly bod y polis�au CDLl perthnasol yn cael eu defnyddio'n effeithiol ac y byddant yn parhau i gael eu 
monitro.

TABL 36: AM6 TM2: COETIR A CHOED GWARCHODEDIG A GOLLIR I WAITH DATBLYGU

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP9

GP5

LLEOL

Faint o goetiroedd a choed a 
ddiogelir sy’n cael eu colli i 
waith datblygu bob blwyddyn 
(ha).

Gwasanaethau 
Gwyrdd CDC

Dim colled net o goetir na 
choed a ddiogelir 

Colli unrhyw 
goetiroedd a 
warchodir a 
Gorchmynion 
Diogelu Coed a 
gofnodir mewn 
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(oni bai ei fod yn cyd-fynd 
� pholis�au yn y Cynllun)

unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD: Ni chollwyd unrhyw goetir na choed gwarchodedig yn groes i'r polisi.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Ni chafwyd unrhyw geisiadau a arweiniodd at golli coetir neu goed gwarchodedig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
Daethpwyd i'r casgliad felly bod y polis�au CDLl perthnasol yn cael eu defnyddio'n effeithiol ac y byddant yn parhau 
i gael eu monitro. 

TABL 37: AM6 TM3: NIFER Y DATBLYGIADAU A GANIATAWYD O FEWN Y LLAIN LAS NEU’R LLETEM LAS

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL YR 
WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP5

SP6

SP7

LLEOL

Nifer y datblygiadau a 
ganiateir o fewn y Llain Las 
neu’r Lletem Las nad ydynt 
yn cyd-fynd � Pholis�au 
Perthnasol y Cynllun 
Datblygu Lleol.

Adran Rheoli 
Datblygu CDC

Ni chaniateir unrhyw 
ddatblygiadau 

(oni bai ei fod yn cyd-
fynd � pholis�au yn y 
Cynllun)

Caniateir un cais 
(neu fwy) ar gyfer 
gwaith datblygu 
mewn unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD:  Nid oes unrhyw geisiadau wedi cael eu cymeradwyo ar y llain las a’r lletem werdd sydd wedi bod yn 
groes i'r polisi.

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Caniatawyd tri chais o fewn y llain las a’r lletem las yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd un o'r caniatadau wedi'i 
leoli yn y Llain Las ac roedd dau wedi'u lleoli yn y Lletem Las. Caniatawyd pob un ohonynt yn unol � pholis�au'r CDLl. 
Daethpwyd i'r casgliad felly y cydymffurfiwyd ag amcan y polisi dros y flwyddyn ddiwethaf ac y parheir i'w fonitro.
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FFIGUR: 25 GORLLEWIN O ARDAL DIRWEDD ARBENNIG RHIWDERIN GYDA LLAIN LAS CASNEWYDD/CAERDYDD YN Y CEFNDIR

AMCANION 7, 8 A 9 – CYFLEUSTERAU A SEILWAITH CYMUNEDOL (7), DIWYLLIANT A 

HYGYRCHEDD (8), IECHYD A LLES (9)
4.16. Mae Amcanion 7, 8 a 9 yn helpu i sicrhau y darperir cyfleusterau cymunedol priodol newydd a/neu well a fydd 

yn dod � manteision diwylliannol. Bydd yr amcanion cyfunol hefyd yn ceisio gwella gallu pobl i fanteisio ar 
wasanaethau allweddol, yn arbennig drwy gerdded a beicio a fydd yn helpu i wella iechyd a lles. 

TABL 38: AM7 TM1: CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL A GOLLIR I FATHAU ERAILL O DDATBLYGIADAU

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP12

SP13

LLEOL

Nifer y cyfleusterau cymunedol 
a gollwyd i fathau eraill o 
ddatblygiad nad ydynt yn 
bodloni gofynion polis�au 
perthnasol y CDLl.

Polisi Cynllunio 
CDC

Ni chollir unrhyw 
gyfleusterau cymunedol 
yn ystod cyfnod y 
Cynllun oni all y 
fframwaith polisi ei 
gyfiawnhau.

Cofnodir bod un 
cyfleuster 
cymunedol 
wedi’i golli 
mewn unrhyw 
flwyddyn

CANLYNIAD:  Nid oes unrhyw geisiadau wedi'u cymeradwyo sydd wedi golygu colli cyfleuster cymunedol sydd 
wedi bod yn groes i Bolisi CF12.

LLIW’R LLYNEDD: GLAS

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Cafwyd chwe cais yn 2019/20 lle mae cyfleuster cymunedol wedi'i golli.  Y rhain oedd:-

 Llyfrgell
 Cartref gofal



Cyngor Dinas Casnewydd | Adroddiad Monitro Blynyddol 2019-20
87

 Meddygfa:
 Swyddfa’r Post
 Canolfan Gymunedol gyda meithrinfa (x2)

Fodd bynnag, ystyrir nad oes unrhyw gyfleusterau cymunedol wedi'u colli yn groes i Bolisi CF12.  Yn y rhan fwyaf o 
achosion, mae adeilad y cyfleuster cymunedol eisoes yn ddiangen gan fod y busnes wedi methu neu adleoli.  

Fel y nodwyd mewn AMBau blaenorol, mae cartrefi gofal yn benodol, er y gellid dadlau eu bod yn gyfleusterau 
cymunedol, yn cael eu rhedeg fel busnesau hefyd.  Byddai hyn hefyd yn berthnasol i Swyddfa Bost a chyfleusterau 
tebyg eraill.  Felly, os nad yw'r busnes yn gynaliadwy mwyach, mae cwestiwn ynghylch faint y gall Polisi CF12 ei 
gyflawni ac mae hyn yn rhywbeth y bydd angen ei ystyried ymhellach pan gaiff y CDLl ei adolygu.  

TABL 39: AM7 TM2: CYNYDDU DULLIAU TEITHIO CYNALIADWY

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A 
LLEOL

FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP1

SP13

SP14

SP15

T5

T6

T7

T8

LLEOL

Cynyddu dulliau teithio 
cynaliadwy drwy annog 
cerdded a beicio

Cynllunio CDC

Priffyrdd

Polisi

Ni chaniateir unrhyw 
ddatblygiad lle mae 
gwrthwynebiad heb ei 
ddatrys gan yr Adran 
Briffyrdd ynghylch 
gorddibyniaeth ar geir 
modur preifat a/neu 
ddiffyg mentrau teithio 
cynaliadwy.

Caniateir un cais 
cynllunio (neu 
fwy) lle mae 
gwrthwynebiad 
heb ei ddatrys gan 
yr Adran Briffyrdd 
1 ar y sail nad yw’r 
datblygiad yn 
gynaliadwy.

CANLYNIAD: Ni chymeradwywyd unrhyw geisiadau gyda gwrthwynebiad heb ei ddatrys gan yr Adran Briffyrdd ar 
y sail nad oedd y datblygiad yn gynaliadwy. 

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae nifer bach o geisiadau wedi'u gwrthwynebu gan yr Adran Briffyrdd ar sail diffyg parcio a diogelwch priffyrdd, 
ond ni chymeradwywyd unrhyw geisiadau gyda gwrthwynebiad heb ei ddatrys gan yr Adran Briffyrdd ar y sail nad 
yw'r datblygiad yn gynaliadwy.
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FFIGUR: 26 BWS TRYDAN YNG NGHASNEWYDD

AMCAN 10 – GWASTRAFF

4.17. Sicrhau bod dewisiadau o ran rheoli gwastraff yn seiliedig ar yr egwyddor agosatrwydd lle y bo’n briodol a bod 
hierarchaeth o leihau, ailddefnyddio, adfer a gwaredu gwastraff yn ddiogel ar waith, a bod cyfleusterau digonol 
ar gael i alluogi hyn.

TABL 40: AM10 TM1: ADNODDAU TRIN GWASTRAFF CASNEWYDD

POLIS�AU 
PERTHNASOL 
Y CDLl

DANGOSYDD CRAIDD A LLEOL FFYNHONNELL 
YR WYBODAETH

TARGED MONITRO TROTHWYON

SP20

W1

Cynnal digon o dir a 
chyfleusterau er mwyn trin 
gwastraff Casnewydd

Adran Wastraff 
CDC

Cynnal digon o 
gyfleusterau i drin 
gwastraff Casnewydd (i’w 
gadarnhau ar lefel 
ranbarthol yn unol � 
NCT21)

Dim Trothwy

CANLYNIAD: Ni nodwyd sbardun

LLIW’R LLYNEDD: GWYRDD

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae NCT 21 yn nodi y bydd adnoddau a thargedau trin gwastraff yn cael eu gosod ar lefel ranbarthol. Cafodd 
argraffiad cyntaf Adroddiad Monitro Gwastraff De-ddwyrain Cymru ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2016.  Daw'r adroddiad 
i'r casgliad nad oes angen pellach am gyfleusterau tirlenwi o fewn rhanbarth y De-ddwyrain.  Mae'n ychwanegu y 
dylai unrhyw gynigion am ragor o gyfleusterau trin gwastraff gweddilliol gael eu hasesu'n ofalus i sicrhau na fyddai'r 
cyfleuster yn arwain at ddarpariaeth ormodol.
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O ran trefniadau gwastraff trefol Casnewydd, mae'r Cyngor yn cynnig gwasanaethau gwastraff gwahanol i drigolion 
a busnesau i ddelio �'r gwahanol ffrydiau gwastraff:

 Deunyddiau ailgylchadwy: Caiff casgliadau ailgylchu eu cynnal mewn partneriaeth � Wastesavers, sefydliad lleol 
nid er elw, a chaiff deunyddiau sy'n cael eu didoli yn y lleoliad gwreiddiol eu hanfon yn uniongyrchol at 
ailbroseswyr gwahanol i'w hailgylchu. Cynhelir casgliadau bob wythnos.

 Gwastraff bwyd: Mae casgliadau bwyd hefyd yn cael eu gwneud gan Wastesavers, ac anfonir gwastraff bwyd i'r 
safle treulio anaerobig ym Mryn Pica, Aberd�r. Mae'r prosiect yn cael ei reoli ar y cyd ag awdurdodau lleol 
cyffiniol, sef Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, gyda chontract 15 mlynedd a gychwynnodd ym mis 
Gorffennaf 2015. Cynhelir casgliadau bob wythnos

 Gwastraff gwyrdd: Mae'r Cyngor yn gweithredu casgliadau mewnol ar wah�n ac mae'r holl wastraff gwyrdd a 
gesglir yn cael ei anfon i'r cyfleuster compostio a weithredir gan y Cyngor yn ei gyfleuster yn Docks Way. Mae 
casgliadau'n cael eu trefnu bob pythefnos ac yn dod i ben am 3 mis dros gyfnod y gaeaf.

 Gwastraff gweddilliol: Yn y gorffennol, roedd yr holl wastraff gweddilliol trefol yn cael ei anfon i safle tirlenwi'r 
cyngor yn y dociau. Fodd bynnag, mae'r Cyngor bob amser yn chwilio am ddewisiadau eraill i ddargyfeirio 
gwastraff o safleoedd tirlenwi wrth i'r hierarchaeth wastraff gael ei gosod gan y ddeddfwriaeth wastraff, ac 
ymunodd � Chaerdydd, Caerffili, Bro Morgannwg a Sir Fynwy mewn contract 25 mlynedd uchelgeisiol i adeiladu 
a gweithredu cyfleuster troi gwastraff yn ynni. Dechreuodd y safle ym Mharc Trident, Caerdydd, weithredu ar 
sail dros dro yn 2014 a dechreuodd y contract ar 1 Ebrill 2016.  Mae'r Cyngor bellach yn anfon y rhan fwyaf o'i 
wastraff gweddilliol i'r gwaith llosgi. Mae safle tirlenwi Docksway yn dal i fod ar waith, yn bennaf ar gyfer 
cleientiaid masnachol ond hefyd fel safle gwaredu amgen ar gyfer y gwastraff gweddilliol nad yw'n cael ei anfon 
i gyfleuster Troi Gwastraff Yn Ynni. Mae casgliadau o wastraff gweddilliol o gartrefi wedi'u trefnu bob pythefnos.

 Casgliadau eraill: Mae'r Cyngor hefyd yn darparu gwasanaethau eraill megis casgliadau arbennig ar gyfer 
eitemau swmpus y gall preswylwyr eu harchebu drwy wefan y cyngor neu drwy gysylltu �'r ganolfan gyswllt 
neu'r orsaf wybodaeth; hefyd mae gwasanaeth casglu gwastraff masnach ac ailgylchu ar gael i fusnesau

 Canolfan ailgylchu gwastraff y cartref: Mae'r cyfleuster ailgylchu ar safle'r dociau yn darparu cyfleusterau i 
breswylwyr gyflwyno ystod eang o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a'u hailddefnyddio, mwy o wybodaeth am 
y deunyddiau derbyniol, amseroedd agor ac ati ar:

http://www.newport.gov.uk/en/Waste-Recycling/Household-Waste-Recycling-Centre/Household-Waste-
Recycling-Centre.aspx

Mewn partneriaeth �'r Cyngor, mae Wastesavers yn rhedeg siop domen elusennol yn Docks Way, yn gwerthu 
dodrefn cartref a gardd, trydan, teganau a beiciau ac ati a fyddai fel arall yn cael eu gwaredu i safleoedd tirlenwi. 

http://www.newport.gov.uk/en/Waste
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FFIGUR: 27 SAFLE ARBED GWASTRAFF CASNEWYDD

5. MONITRO’R ARFARNIAD O GYNALIADWYEDD

5.1. Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Strategol wedi’u cynnal fel rhan o broses y CDLl. 
Diben y rhain yw arfarnu effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd cynigion a pholis�au’r CDLl er 
mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd ag egwyddor datblygu cynaliadwy.

5.2. Nododd yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol 26 o amcanion ac 84 o ddangosyddion 
y bwriedir iddynt fonitro a mesur effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y CDLl. C�nt eu hasesu 
gan ddefnyddio’r lliwiau a nodir yn y tabl isod.

5.3. Defnyddiwyd y flwyddyn goladu gyntaf (2015-2016) yn bennaf i bennu’r llinell sylfaen ar gyfer monitro. Y 
flwyddyn hon bu’n bosibl i’r Cyngor ychwanegu ail flwyddyn o ddata a fydd yn helpu i ddechrau nodi 
tueddiadau.

Lliw Dynodiad

Gwyrdd Rhagwelir effeithiau cadarnhaol sylweddol

Oren Rhagwelir cymysgedd o effeithiau cadarnhaol a negyddol

Coch Rhagwelir effeithiau negyddol sylweddol

Gwyn Llinell sylfaen wedi’i phennu – Dim data ar gael at ddibenion 
cymharu
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AMCAN 1 YR AG – GWARCHOD NEU WELLA TIRWEDDAU A MANNAU AGORED GWARCHODEDIG NEU

BWYSIG AC ANNOG EU DEFNYDDIO, EU MWYNHAU A’U RHEOLI’N GYNALIADWY

TABL 41: AMCAN 1 yr AG

Dangosydd Monitro Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llyned
d

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A % y ceisiadau ar 
gyfer ceisiadau 
preswyl newydd ar 
safleoedd o fewn 
3km i Fan Glas 
Naturiol Hygyrch

100% T�m Gwyrdd 
ac Adran 
Rheoli 
Datblygu 
CDC 

2015/16 = 98%

2016/17 = 100%

2017/18 = 100%

2018/19 = 100%

2019/20 = 
100%

100%

B Ceisiadau wedi’u 
cymeradwyo gyda 
gwrthwynebiad heb 
ei ddatrys yn sgil 
colli Hawl Dramwy 
Gyhoeddus. 

Sero T�m Gwyrdd 
ac Adran 
Rheoli 
Datblygu 
CDC 

2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2018/19 = 0

2019/20 = 0 0

C Maint y Gofod 
Amgylcheddol a 
gollir i ddatblygiadau 
newydd nad ydynt yn 
cyd-fynd � 
pholis�au’r CDLl

Lleihau –
targed o 
ddim

Adrannau 
Hamdden a 
Rheoli 
Datblygu 
CDC 

2015/16 = 0.15 ha

2016/17 = 0.01 ha

2017/18 = 0 ha

2018/19 = 0

2019/20 = 0.2 
ha

0.2ha

D Nifer y ceisiadau 
mawr � 
strategaethau tirlunio 
a gymeradwywyd fel 
rhan o’r caniat�d

Cynnydd T�m Gwyrdd 
ac Adran 
Rheoli 
Datblygu 
CDC 

2015/16 = 19

2016/17 = 12

2017/18 = 17

2018/19 = 15

2019/20 = 15 18 cais

E Nifer y datblygiadau 
newydd a fydd yn 
effeithio ar Ardal 
Tirwedd Arbennig 
(ATA) 

Lleihau T�m Gwyrdd 
ac Adran 
Rheoli 
Datblygu 
CDC 

2015/16 = 6

2016/17 = 3

2017/18 = 4

2018/19 = 2

2019/20 = 0 2 gais

A

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae pob datblygiad sy'n cynnwys anheddau preswyl newydd a gymeradwywyd yn ystod 2019/20 o fewn 3km i 
fannau gwyrdd naturiol hygyrch.
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B

C

D

E

Ni chymeradwywyd unrhyw geisiadau gyda gwrthwynebiad heb ei ddatrys oherwydd colli hawl tramwy cyhoeddus.

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o OB1 MT2 (tudalen 33).  

O'r 31 o geisiadau mawr a ganiatawyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, nid oedd gan 13 ohonynt gynllun tirlunio 
ond roedd cynllun gan 18 ohonynt.  O'r 13 caniat�d heb gynlluniau tirlunio, nid oedd gan wyth amodau na 
strategaethau tirlunio am eu bod yn faterion a gadwyd yn �l ceisiadau neu'n cael eu rhyddhau ar geisiadau am 
amodau. Roedd pedwar cais am newid defnydd ac felly nid oedd tirlunio'n berthnasol. Roedd un cais mewn lleoliad 
diwydiannol ac nid oedd tirlunio'n briodol nac yn angenrheidiol. Mae'n amlwg, o'r prif ddatblygiadau a ganiatawyd 
yng Nghasnewydd dros y flwyddyn ddiwethaf, lle bu angen strategaeth tirwedd, cytunwyd arni fel rhan o'r 
caniat�d. 

Caniatawyd deg cais ar dir a ddynodwyd yn Ardal Dirlunio Arbennig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yr holl hawliau 
a grybwyllwyd ac a aseswyd y dynodiad Ardal Tirwedd Arbennig yn adroddiad y swyddog. Daeth dau o'r deg cais 
i'r casgliad bod niwed i'r CLG ond bod y polisi cenedlaethol yn drech nag un ar derbynioldeb cynlluniau ynni 
adnewyddadwy a chaniatawyd y llall mewn ap�l yn dilyn gwrthodiad a argymhellwyd gan swyddog achos.  Daeth 
yr wyth cais arall i'r casgliad nad yw'r datblygiadau arfaethedig yn amharu ar y CLG.  Er bod tebygolrwydd y bydd 
dau gais yn arwain at rywfaint o niwed, ystyrir y bydd y dangosydd hwn yn cael ei gofnodi fel oren a bod y polisi 
wedi'i gymhwyso a'i ystyried yn unol � hynny.

FFIGUR: 28 I'R GORLLEWIN O ARDAL TIRWEDD ARBENNIG RHIWDERIN
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AMCAN 2 YR AG – GWARCHOD, RHEOLI A GWELLA BIOAMRYWIAETH

TABL 42: AMCAN 2 yr AG

Dangosydd Monitro Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llyned
d

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlynia
d

A Faint o goetiroedd a 
choed a ddiogelir 
sy’n cael eu colli i 
waith datblygu bob 
blwyddyn (ha)

Dim 
colled net 
o goetir a 
choed 
gwarchod
edig

Gwasanaethau 
Gwyrdd CDC / 
Rheoli 
Datblygu CDC 

2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0.1 ha

2018/19 = 0

2019/20 = 0 0

B Nifer y datblygiadau 
newydd sy’n cael 
effaith negyddol ar 
ddynodiadau 
Ardaloedd o 
Bwysigrwydd er 
Cadwraeth Natur 

Sero Gwasanaethau 
Gwyrdd CDC / 
Rheoli 
Datblygu CDC 

2015/16 = 0

2016/17 = 0.01 ha

2017/18 = 0.01 ha

2018/19 = 0

2019/20 = 0 0

C Ardal o gynefin 
bywyd gwyllt pwysig 
wedi’i cholli i 
ddefnyddiau eraill 

Sero Gwasanaethau 
Gwyrdd CDC / 
Rheoli 
Datblygu CDC 

2015/16 = 0 ha

2016/17 = 0 ha

2017/18 = 0 ha

2018/19 = 0 ha

2019/20 = 0 
ha

0ha

D Nifer y cynlluniau 
rheoli ecolegol sy’n 
gysylltiedig � 
datblygiad newydd

Cynnydd Gwasanaethau 
Gwyrdd CDC / 
Rheoli 
Datblygu CDC 

2015/16 = 10

2016/17 = 6

2017/18 = 4

2018/19 = 0

2019/20 = 5 5

E Ardal o dir wedi’i 
wella ar gyfer gwerth 
bioamrywiaeth trwy 
ddefnyddio cytundeb 
a106

Cynnydd Gwasanaethau 
Gwyrdd CDC / 
Rheoli 
Datblygu CDC 

2015/16 = 2ha

2016/17 = 0.91 ha

2017/18 = 0 ha

2018/19 = 0 ha

2019/20 = 0 
ha

0 ha 
wedi'i 
greu

A

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o OB6 MT2 (tudalen 66).
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B

C

D

E

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o OB6 MT1 (tudalen 66).

Caniatawyd tri chais o fewn dynodiadau SBCN neu SoDdGA yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ystyriwyd nad oedd yr 
un cais a ganiatawyd wedi arwain at golli SoDdGA heb fodloni gofynion polisi'r CDLl. Daeth i'r casgliad felly bod 
polis�au perthnasol y CDLl yn cael eu defnyddio'n effeithiol a rhagwelir effeithiau cadarnhaol. Ni chafwyd unrhyw 
geisiadau gyda Gwarchodfa Natur Genedlaethol na Lleol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Daeth i'r casgliad felly y 
bydd polis�au perthnasol y CDLl yn cael effaith gadarnhaol a ragwelir. 

Caniatawyd pum cais gyda chynllun rheoli ecolegol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn yn gynnydd ers y 
llynedd, felly daeth i'r casgliad y rhagwelir effeithiau cadarnhaol.

Ni chaniatawyd unrhyw geisiadau a arweiniodd at greu ardal wedi'i chyfoethogi ar gyfer gwerth bioamrywiaeth 
drwy ddefnyddio cytundebau adran 106 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

AMCAN 3 YR AG – DEFNYDDIR TIR YN EFFEITHLON A DIOGELIR GEOAMRYWIAETH, ANSAWDD 

PRIDD AC ADNODDAU MWYNOL

TABL 43: AMCAN 3 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Faint o dir glas a 
gollir i 
ddatblygiadau (ha) 
nad yw wedi’i 
ddyrannu yn y CDLl 
neu nad yw’n 
bodloni gofynion 
polis�au perthnasol 
y CDLl oherwydd 
cais sy’n gwyro 
oddi wrth y cynllun

Caniateir 
mwy na 0 
hectar 
dros 
gyfnod o 
flwyddyn

AMB y CDLl 2015/16 = 0 ha

2016/17 = 0 ha

2017/18 = 0 ha

2018/19 = 0 ha

2019/20 = 0 
ha

0ha

B Dwysedd 
cyfartalog 
datblygiadau tai a 
ganiateir ar 
safleoedd sydd 
wedi’u dyrannu yn 
y cynllun datblygu 
sy’n cynnwys 10 
annedd neu fwy

30 yr 
hectar

AMB y CDLl 2015/16 = 62 dph

2016/17 = 60 dph

2017/18 = 39 dph

2018/19 = 38 dph

2019/20 = 
45dph

45 dph
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C Ceisiadau a 
gymeradwywyd 
gyda 
gwrthwynebiad 
heb ei ddatrys gan 
Iechyd yr 
Amgylchedd sy’n 
ymwneud � 
llygredd dŵr

0 AMB y CDLl 2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2018/19 = 0

2019/20= 0 0

D % y ceisiadau 
cynllunio a 
roddwyd sy’n 
arwain at golli tir 
gradd 1, 2 a 3a

Lleihau Rheoli 
Datblygu

2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2018/19 = 0

2019/20 = 0 0

A

B

C

D

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o OB1 MT2 (tudalen 33).

Roedd un cais preswyl mawr a gymeradwywyd nad oedd yn ystyried Polisi H3 yn briodol; fodd bynnag, mae 
dwysedd cyfartalog yr holl ddatblygiadau ar draws Casnewydd yn 38 dph. Gweler y sylwebaeth a'r 
dadansoddiad o OB1 MT2 (tudalen 61).

Ni chymeradwywyd unrhyw geisiadau gyda gwrthwynebiad heb ei ddatrys gan Iechyd yr amgylchedd ynglŷn � 
llygredd dŵr.

Mae'r cofnodion yn dangos bod tri chais cynllunio wedi'u cymeradwyo a oedd yn ymwneud � thir � gwerth tir 
amaethyddol o raddau 1, 2 a 3a.  Y cais cyntaf oedd estyniad cwrtil i greu gardd Goffa ar gyfer Amlosgfa 
Casnewydd a Sir Fynwy. Ystyriodd adroddiad y swyddogion y dynodiad a nododd fod asesiad, fel rhan o'r cais 
amlosgfa wreiddiol (15/0646), yn dangos bod y tir gwerth amaethyddol uchel posibl yn 3B ac nid o ansawdd 
digonol. Ystyriwyd o ystyried pa mor agos oedd y tir a aseswyd yn flaenorol ar gyfer yr Amlosgfa y cafwyd ei bod 
yn 3B, yna roedd yn debygol y byddai hyn yn barhad o hyn ac nad oedd y tir o ansawdd digonol.

Yr ail gais oedd newid defnydd ar gyfer cadw da byw hamdden. Yr unig ddatblygiad gweithredol a gynigir fyddai 
rhannu'r caeau gan ddefnyddio ffensys stoc traddodiadol. O'r y cyfryw, nid yw'r cais yn arwain at golli unrhyw 
dir amaethyddol a ddosberthir fel graddau 1, 2 a 3a.

Roedd y trydydd cais am amrywio cynlluniau cymeradwy ar gyfer y cais a gymeradwywyd yn flaenorol (17/0429).  
Nid oes unrhyw newidiadau i'r llinell goch ac felly nid yw'r cais yn arwain at golli unrhyw dir amaethyddol a'i 
golli'n ychwanegol fel graddau 1, 2 a 3a.
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AMCAN 4 YR AG – GWELLA ANSAWDD AER

TABL 44: AMCAN 4 yr AG

Dangosydd Monitro Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data 
Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Nifer a Statws yr 
Ardal Rheoli Ansawdd 
Aer yng 
Nghasnewydd

Lleihau Asesiad 
Diweddaru a 
Sgrinio 2015 
ar gyfer CDC –
Chwef 2016

2015/16 = 9 
ARhAA

2016/17 = 9 
ARhAA

2017/18 = 11 
ARhAA

2018/19 = 11 
ARhAA

2019/20 
= 11 
ARhAA

11 ARhAA

A

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae Llywodraeth Cymru wedi newid y broses ddynodi ac nid oes gofyniad bellach i gynnal asesiad manwl cyn 
datgan/dirymu ARhAA.

Os canfyddir bod ansawdd yr aer yn uwch na'r safonau hyn, rhaid datgan Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA).

Mae monitro ansawdd aer wedi nodi nifer o feysydd sy'n rhagori ar y safonau ansawdd aer ar gyfer nitrogen 
deuocsid.

Ni fu unrhyw newidiadau i'r nifer o Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer (nac estyniadau) ers yr AMB diwethaf.  Yng 
Nghasnewydd mae 11 ARhAA wedi'u dynodi ledled y ddinas, yn y lleoliadau canlynol:

 Caerllion 
 Ffordd Malpas i'r de 
 Chepstow Road / Clarence Place / Caerleon Road 
 Cefn Road 
 Caerphilly Road                                                  
 George Street 

ARhAA ar hyd yr M4:

 Royal Oak Hill 
 Glasllwch Crescent
 Sain Silian 
 High Cross 
 Shaftesbury

Mae Casnewydd wedi datblygu strategaeth teithio cynaliadwy sy'n cwmpasu ansawdd aer, allyriadau carbon a 
sŵn. Mae'r strategaeth hon yn sylfaen i gynllun lefel uchel ar draws y ddinas, a ddilynir gan gyfres o gynlluniau 
mwy lleol. Dilynir pob maes a nodir yn y strategaeth gan nifer o gamau gweithredu. Mae pob cam gweithredu 
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wedi'i dargedu at un neu'r cyfan o'r canlynol: gwella llif traffig, lleihau nifer y cerbydau a newid y fflyd draffig i 
ffurfiau sy’n achosi llai o lygredd. http://www.newport.gov.uk/en/Transport-Streets/Sustainable-travel.aspx

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol Ansawdd Aer hefyd ym mis Chwefror 2018.  Mae hyn yn ceisio 
sicrhau nad yw datblygiadau newydd yn achosi niwed i iechyd dynol drwy lygredd aer ac mae’n rhoi mesurau 
lliniaru ar waith lle bo angen.

AMCAN 5 YR AG – LLEIHAU ALLYRIADAU NWYON TŶ GWYDR

TABL 45: AMCAN 5 yr AG

Dangosydd Monitro Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data 
Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Allyriadau carbon 
deuocsid (CO�) y pen

Gostyngiad 
o 3% y 
flwyddyn

Yr Adran Ynni 
a Newid 
Hinsawdd

9.7 tunnell (2011)

9.2 dunnell (2012)

9.7 tunnell (2013)

8.7 tunnell (2014)

8.5 tunnell (2015)

7.7 tunnell (2016)

7.0 
tunnell 
(2017)

Gostyngiad 
o 3% y 
flwyddyn o 
2011 
fyddai 8.08 
tunnell.  
Cofnodir 
Casnewydd 
ar 7.7 
tunnell.

http://www.newport.gov.uk/en/Transport
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A

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Ers 2011, yn �l y data sydd ar gael gan yr Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd (DECC), mae CO� yng Nghasnewydd
wedi gostwng i 7.7 tunell.  Mae ystadegau Llywodraeth y DU wedi'u haddasu ac felly mae'r wybodaeth yn y 
golofn 'data blaenorol' wedi cael ei diwygio yn unol � hynny.   Byddai'r targed o 3% y flwyddyn o 2011 yn golygu 
bod angen i Gasnewydd fod ar 8.08 tunnell y pen yn 2017.  Mae Casnewydd yn 7.7 tunnell ac felly mae'n rhagori 
ar y targed.

Yn 2005, cyd� Roedd yr allyriadau yng Nghasnewydd yn 14.2 dunnell y pen.  Felly, bu tuedd gadarnhaol 
sylweddol ar i lawr rhwng 2005 a 2017.  Hefyd, cofnodwyd bod ffigur y llynedd yn oren gan na chafodd y 
gostyngiad o 3% ei fodloni.  Fodd bynnag, mae'r Adran Ynni a Newid Hinsawdd wedi diwygio ffigur 2016 i 7.7 
tunnell, a fyddai wedi golygu y dylai lliw'r llynedd fod wedi bod yn wyrdd.

AMCAN 6 YR AG – LLEIHAU EFFEITHIAU LLYGREDD SŴN

TABL 46: AMCAN 6 yr AG

Dangosyd
d Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llyned
d

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Nifer y 
ceisiadau a 
wrthodwy
d 
oherwydd 
materion 
yn 
ymwneud 
� sŵn.

Monitro – Ni 
chymeradwywy
d unrhyw 
geisiadau lle bo 
materion sŵn 
heb eu datrys

Rheoli 
Datblygu ac 
Iechyd yr 
Amgylched
d

2015/16 – 13 
wedi’u 
gwrthod, 0 
gyda mater heb 
ei ddatrys.

2016/17 – 1 
wedi’i wrthod, 
0 gyda mater 
heb ei ddatrys.

2017/18 – 5 
wedi’u 
gwrthod, 0 
gyda mater heb 
ei ddatrys.

2018/19 – 3 
wedi’u 
gwrthod, 0 
gyda mater heb 
ei ddatrys.

2019/20 – 4 
wedi’u 
gwrthod, 0 
gyda mater heb 
ei ddatrys. 

Ni 
chymeradwywy
d unrhyw 
geisiadau gyda 
materion sŵn 
heb eu datrys
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B Nifer y 
ceisiadau a 
ganiatawy
d gyda 
mesurau 
lliniaru 
sŵn.

Monitro Rheoli 
Datblygu ac 
Iechyd yr 
Amgylched
d

2015/16 –
Cymeradwywy
d 53 o 
geisiadau gan 
gytuno ar 
gynlluniau 
lliniaru sŵn

2016/17 – 42 o 
geisiadau

2017/18 - 29 o 
geisiadau

2018/19 – 48 o 
geisiadau

Dim
targed

2019/20 –
Cymeradwywy
d 48 o 
geisiadau gan 
gytuno ar 
gynlluniau 
lliniaru sŵn

46 o geisiadau

A

B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Gwrthodwyd 4 cais yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a oedd ag o leiaf un rheswm dros wrthod a oedd yn ymwneud 
� sŵn. 

Caniatawyd 46 o geisiadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a chytunwyd ar liniaru sŵn fel rhan o'r caniat�d. Mae'r 
canlyniad hwn a'r targed cynaliadwyedd SA6A yn arwain at lefel uchel o hyder bod y datblygiadau hynny mewn 
lleoliadau swnllyd naill ai'n cael eu rhoi gydag amodau neu’n cael eu gwrthod yn �l yr angen.  Felly, daethpwyd 
i'r casgliad y rhagwelir effeithiau sylweddol cadarnhaol.  

AMCAN 7 YR AG – CYNNAL NEU WELLA ANSAWDD, MAINT A LLIF DŴR

TABL 47: AMCAN 7 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Dat
a Blaenorol

Lliw’r 
Llyned
d

Data 
Mwyaf 
Diwedda
r

Canlyniad

A Nifer y 
ceisiadau 
cynllunio a 
ganiatawyd sy’n 
mynd yn groes i 
gyngor y 

Ni 
chaniatawyd 
unrhyw 
geisiadau 
cynllunio lle y 
bo 

AMB y CDLl 2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2019/20 
= 0

Ni 
chymeradwywy
d unrhyw 
geisiadau yn 
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cyflenwr dŵr 
sy’n ymwneud � 
sicrhau 
cyflenwad 
digonol o ddŵr 
o ansawdd 
digonol a 
darpariaeth ar 
gyfer dŵr 
gwastraff

gwrthwynebia
d sy’n 
ymwneud � 
darpariaeth o 
ran ansawdd 
dŵr, swm y 
dŵr sydd ar 
gael a dŵr 
gwastraff gan 
y cyflenwr dŵr

2018/19 = 0 groes i gyngor 
cyflenwr dŵr.

B Nifer y 
datblygiadau 
newydd sy’n 
cynnwys 
gwelliannau i 
systemau 
carthffosiaeth, 
cyflenwad dŵr 
a seilwaith trin 
dŵr gwastraff 
lleol er mwyn 
ymdopi �’r galw 
cynyddol drwy 
rwymedigaetha
u cynllunio 

Cynnydd Rheolwr 
Rhwymedigaetha
u Cynllunio

2015/16 = 0 

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2018/19 = 0

2019/20 
= 0

No applications 
approved with a 
S106 which 
secures 
improvements 
to sewerage, 
water supply or 
waste water.

A

B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Nid oes unrhyw geisiadau cynllunio wedi'u cymeradwyo a oedd yn groes i gyngor y cyflenwr dŵr o ran ansawdd 
dŵr neu ddŵr gwastraff.

Nid oes unrhyw geisiadau wedi'u cymeradwyo gydag A106 sy'n sicrhau gwelliannau i garthffosiaeth, cyflenwad 
dŵr na dŵr gwastraff.  Nid yw hyn yn rhywbeth y mae'r Cyngor fel arfer yn ceisio'i sicrhau.

AMCAN 8 YR AG – LLEIHAU’R DEFNYDD O DDŴR

TABL 48: AMCAN 8 yr AG

Dangosydd Monitro Targed Ffynhon
nell

Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Nifer y tai a 
adeiladwyd sy’n 
bodloni rheoliad 
adeiladu rhan 

Cynnydd Adran 
Rheoli 
Adeiladu 
CDC a’r 

2015/16 = 787 o 
unedau wedi’u 
cwblhau

2019/20 = 
370 o unedau 

370 o 
unedau 
wedi’u 
cwblhau -
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G2.31(1) er mwyn 
cydymffurfio �’r 
trothwy arbed dŵr a 
bennwyd gan y 
llywodraeth.

Cyngor 
Cenedlae
thol 
Adeiladu 
Tai

2016/17 = 884 o 
unedau wedi’u 
cwblhau

2017/18 = 911 o 
unedau wedi’u 
cwblhau

2018/19 = 520 o 
unedau wedi’u 
cwblhau

wedi’u 
cwblhau

gostyngiad 
o 129

B Nifer yr aelwydydd 
sydd wedi archebu 
cynhyrchion arbed 
dŵr ar gyfer eu cartref

Cynnydd Dŵr 
Cymru

2015/16 = 1,518 o 
aelwydydd

2016/17 = 3,439 o 
aelwydydd

2017/18 = 10,882 
o aelwydydd

2018/19 = 4,797 o 
gynhyrchion

2019/20 = 
3,260 o 
gynhyrchion 
(aelwydydd 
heb eu 
cofnodi 
bellach)

3,260 o 
gynhyrchion

C Gosod cynhyrchion 
arbed dŵr mewn 
datblygiadau newydd

Cynnydd Adran 
Rheoli 
Adeiladu 
CDC a’r 
Cyngor 
Cenedlae
thol 
Adeiladu 
Tai

2015/16 = 787 o 
unedau wedi’u 
cwblhau

2016/17 = 911 o 
unedau wedi’u 
cwblhau

2017/18 = 884 o 
unedau wedi’u 
cwblhau

2018/19 = 520 o 
unedau wedi’u 
cwblhau

2019/20 = 
370 o unedau 
wedi’u 
cwblhau

370 o 
unedau 
wedi’u 
cwblhau -
gostyngiad 
o 129

A

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Nifer y tai a adeiladwyd sy'n bodloni rhan G2.31(1) rheoliad adeiladu h.y. i gyrraedd y trothwy effeithlonrwydd 
dŵr a bennwyd gan y llywodraeth ar gyfer y cyfnod hwn yw 370 (roedd hyn yn cynnwys fel ffigur amcangyfrifedig 
ar gyfer chwarter cyntaf 2020 oherwydd pandemig Coronafeirws).  Mae hyn yn cynrychioli pob tŷ a adeiladwyd ac 
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B

C

a gymeradwywyd gan y corff Rheoli Adeiladu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Felly, daethpwyd i'r casgliad y 
rhagwelir effeithiau sylweddol cadarnhaol.  

Mae Dŵr Cymru wedi lansio eu Porthol Cynhyrchion effeithlonrwydd dŵr lle gall cwsmeriaid Dŵr Cymru archebu 
a mwynhau llawer o gynhyrchion arbed dŵr am ddim, gan gynnwys pennau cawod, tapiau, teclynnau ar gyfer y 
toiled a chasgenni dŵr glaw. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, roedd 3,260 o gynhyrchion effeithlonrwydd dŵr 
wedi'u darparu gan Dŵr Cymru i gartrefi yng Nghasnewydd. Er bod hyn yn ostyngiad ar ffigurau'r llynedd, y duedd 
gyffredinol yw bod aelwydydd yn gwneud defnydd da o'r gwasanaeth y mae pwynt dirlawn ohono. 

Ar gyfer pob annedd newydd, mae Rheoliadau Adeiladu (Rhan G.2) yn ei gwneud yn ofynnol na ddylai’r defnydd 
amcan o ddŵr o ddyluniad y system ddŵr, gan ystyried unrhyw ffynonellau amgen, fod yn fwy na safon yr 
Ysgrifennydd Gwladol, sef 125 litr y person y dydd. Felly, gallwn fod yn hyderus y bydd pob annedd newydd yn 
bodloni'r gofyniad hwn er mwyn derbyn eu tystysgrifau cwblhau o'r T�m Rheoliadau Adeiladu. Felly, daethpwyd i'r 
casgliad y rhagwelir effeithiau sylweddol cadarnhaol.  

AMCAN 9 YR AG – LLEIHAU’R PERYGL O LIFOGYDD AC ERYDU ARFORDIROL A’R RISGIAU SY’N 

GYSYLLTIEDIG � HWY YN Y TYMOR BYR A’R TYMOR HIR

TABL 49: AMCAN 9 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Data 
Sylfaen/Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Faint o 
ddatblygiadau 
(gan NCT 15 
paragraff 5.1 
categori 
datblygiadau) 
a ganiateir 
mewn 
ardaloedd 
maes llifogydd 
C1 a C2 nad 
ydynt yn 
bodloni holl 
brofion NCT 
15 (paragraff 
6.2 i-v)

Ni roddwyd 
unrhyw 
ganiat�d ar 
gyfer 
datblygiad 
agored iawn i 
niwed dros 
gyfnod y 
Cynllun

AMB CDLl 2015/16 -
Penderfynwyd ar 
4 cais nad 
oeddent yn 
bodloni profion 
NCT 15 yn llawn

2016/17 -
Penderfynwyd ar 
7 cais nad 
oeddent yn 
bodloni profion 
NCT 15 yn llawn

2019/20 -
Penderfynwyd 
ar 6 chais nad 
oeddent yn 
bodloni profion 
NCT 15 yn llawn 

6 chais 
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2017/18 -
Penderfynwyd ar 
4 cais nad 
oeddent yn 
bodloni profion 
NCT 15 yn llawn

2018/19 -
Penderfynwyd ar 
6 chais nad 
oeddent yn 
bodloni profion 
NCT 15 yn llawn

B % yr hawliau 
perthnasol 
gyda 
chynlluniau 
SDCau lle bo'n 
briodol

Cynnydd AMB CDLl 2015/16 = 11 cais

2016/17 = 8 cais

2017/18 = 14 cais

2018/19 – dim 
diweddariad

2019/20 – 12 
Cais SDC – 2 
wedi'u 
cymeradwyo; 
gwrthodwyd 10 
neu nid oedd 
digon o 
wybodaeth.

2019/20 –
12 Cais SDC 
– 2 wedi'u 
cymeradwyo
; 
gwrthodwyd 
10 neu nid 
oedd digon 
o 
wybodaeth.

C Nifer yr eiddo 
newydd a 
gymeradwywy
d mewn 
ardaloedd 
sydd mewn 
perygl o 
lifogydd

Gostyngiad AMB CDLl 2015/16 = 480 o 
eiddo newydd 
wedi eu 
cymeradwyo yn 
C1 neu C2

2016/17 = 445 o 
eiddo newydd 
wedi eu 
cymeradwyo yn 
C1 neu C2

2017/18 = 312 o 
eiddo newydd 
wedi eu 

2019/20 = 223 
o eiddo newydd 
wedi eu 
cymeradwyo yn 
C1 neu C2

223 o 
anheddau –
gostyngiad o 
25
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cymeradwyo yn 
C1 neu C2

2018/19 = 248 o 
eiddo newydd 
wedi eu 
cymeradwyo yn 
C1 neu C2

D Nifer y camau 
gweithredu y 
mae 
Casnewydd yn 
gyfrifol am eu 
cyflawni a 
weithredwyd 
o broses 
Cynllun Rheoli 
Traethlin 2

100% Cynllun 
Rheoli 
Traethlin 2

2015/16 = 100%

2016/17 = 100%

2017/18 = 100%

2018/19 = 100% 100%

A

B

C

D

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o OB1 MT2 (tudalen 34).

Cymeradwywyd 17% (2 gais) o'r holl geisiadau i'r Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCDC) yng Nghyngor 
Dinas Casnewydd. Gwrthodwyd yr 83% arall (10 cais) neu nid oedd ganddynt ddigon o wybodaeth i gymeradwyo'r 
cais. Mae hon yn broses newydd a dyma'r flwyddyn gyntaf i'r wybodaeth hon gael ei choladu yn y fformat hwn. 
Awgrymir felly bod y wybodaeth hon yn cael ei gosod fel llinell sylfaen ar gyfer cymharu � monitro blynyddol yn y 
dyfodol. 

Caniatawyd 223 eiddo newydd o fewn parth perygl llifogydd C1 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn yn 
ostyngiad o 25 uned o ffigurau'r llynedd. 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am bedwar cam gweithredu o fewn proses Cynllun Rheoli Traethlin 2 
(CRhT2). Mae tri o'r pedwar cam gweithredu yn union yr un fath o ran y geiriad ac eto mae pob un yn ymwneud � 
chyfran wahanol o'r draethlin. Y cam gweithredu yw i'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) gymryd y CRhT2 i ystyriaeth 
yn Asesiad Strategol Canlyniadau Llifogydd (SFCA) y CDLl. Gellir cadarnhau i'r CRhT2 gael ei ystyried o fewn SFCA 
a gynhaliwyd ar gyfer y cynllun datblygu lleol a fabwysiadwyd. Y pedwerydd cam i Gasnewydd yw nodi sut y gellir 
ailgyfeirio Llwybr Arfordir Cymru o dan senario cilio a reolir, o fewn ardal Caldicot 1 (h.y. y gwastadeddau 
dwyreiniol). Y dewis polisi ar gyfer CALD 1 yw cadw'r llinell ar gyfer holl gyfnodau CRhT2 (h.y. 0-100 mlynedd), felly 
nid oes angen ail-lunio llwybr yr arfordir gan nad oes unrhyw gilio a reolir o fewn rhan Casnewydd o CALD 1. Felly, 
daethpwyd i'r casgliad y rhagwelir effeithiau sylweddol cadarnhaol.  
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AMCAN 10 YR AG – GWELLA EFFEITHLONRWYDD YNNI

TABL 50: AMCAN 10 yr AG

Dangosydd Monitro Targed Ffynhonne
ll

Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data 
Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Y defnydd blynyddol 
cyfartalog o drydan 
fesul aelwyd (kWh)

Lleihau Yr Adran 
Ynni a 
Newid 
Hinsawdd

3,739 (2011)

3,675 (2013)

3,689 (2014)

3,449 (2015)

3,551 (2016)

3,446 (2017)

3,428 
(2018) 

Gostyngiad o 
18kWh fesul 
aelwyd o 2017

B Nifer y perchen-
ddeiliaid sy’n 
cofrestru ar gyfer 
rhaglen perfformiad a 
chynhyrchu ynni CDC 
ar gyfer anheddau 
sy’n bodoli eisoes

Cynnydd Canolfan 
Cyngor ar 
Ynni De-
ddwyrain 
Cymru

2015/16 = 80 o 
aelwydydd

Llinell 
Sylfaen 
a 
Bennwy
d

Anhysbys Anhysbys

C % y datblygiadau sy’n 
cynnwys gwelliannau 
i’r cyflenwad ynni a 
seilwaith telathrebu 
lleol er mwyn ymdopi 
�’r galw gweddilliol 
drwy 
rwymedigaethau 
cynllunio

Cynnydd Rheolwr 
Rhwymedi
gaethau 
Cynllunio

2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2018/19 = 0

2019/20 = 
0

0

A

B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae'r defnydd blynyddol cyfartalog o drydan yng Nghasnewydd wedi gostwng fesul aelwyd rhwng 2017 a 2018.  
Mae'r gostyngiad hwn yn newyddion cadarnhaol.  Ers dechrau cyfnod y Cynllun, mae wedi gostwng 311kWh 
fesul aelwyd.
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C

Penodwyd Arbed am Byth gan Lywodraeth Cymru i drefnu gosod mesurau effeithlonrwydd ynni, megis gwres 
canolog neu inswleiddio mewn cartrefi ledled Cymru, fel rhan o gynllun Arbed Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru. 
Mae cynllun Arbed Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Nod y cynllun yw helpu i ddileu tlodi tanwydd drwy nodi a gosod mesurau 
effeithlonrwydd ynni lle y bo'n briodol mewn eiddo mewn ardaloedd lle mae tlodi tanwydd difrifol ledled Cymru. 
Cafodd Arbed am Byth ei benodi gan Lywodraeth Cymru i weithio gydag awdurdodau lleol ledled Cymru i nodi 
ardaloedd o'r fath a chynnig cynlluniau ar sail ardal a fydd yn mynd i'r afael � thlodi tanwydd. 

Bydd y sefyllfa'n parhau i gael ei monitro a bydd allbynnau'n cael eu hadrodd. 

Ni chytunwyd ar unrhyw gynlluniau o'r fath drwy rwymedigaethau cynllunio.

AMCAN 11 YR AG – CYNYDDU'R DEFNYDD O YNNI ADNEWYDDADWY

TABL 51: AMCAN 11 yr AG

Dangosydd Monitro Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data 
Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Nifer a chapasiti’r 
datblygiadau ynni 
adnewyddadwy a 
ganiateir

Cynnydd yn 
nifer y 
datblygiadau 
ynni 
adnewyddadwy 
a ganiateir

AMB y CDLl 2015/16 - 4 
cynllun @ 21.06 
MW

2016/17 - 1 
cynllun @ 0.998 
MW

2017/18 - 1 
cynllun @ 0.231 
MW

2018/19 - 3 
chynllun @ 54.4 
MW

2019/20 -
2 gynllun 
@ 
3.66MW

2 gynllun 
= 3.66 
MW

A

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o OB2 MT2 (tudalen 31).
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AMCAN 12 YR AG – – LLEIHAU GWASTRAFF A SICRHAU BOD LLAI O WASTRAFF YN CAEL EI ANFON I 

SAFLEOEDD TIRLENWI, A CHYNYDDU LEFELAU AILGYLCHU ER MWYN RHEOLI GWASTRAFF MEWN 

FFORDD FWY CYNALIADWY

TABL 52: AMCAN 12 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data 
Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A % y datblygiadau 
newydd sy’n 
cynnwys 
gwelliannau i 
seilwaith rheoli 
gwastraff er 
mwyn ymdopi �’r 
galw cynyddol 
drwy 
rwymedigaethau 
cynllunio

Cynnydd Rheolwr 
Rhwymediga
ethau 
Cynllunio

2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2018/19 = 0

2019/20 = 
0

0 – ond mae 
CCA 
Gwastraff 
newydd 
wedi'i 
fabwysiadu

B % y gwastraff 
trefol a 
ailddefnyddiwyd,
a ailgylchwyd ac a 
gompostiwyd

58 % yn 
2015/16

64 % yn 
2019/20

70 % yn 
2024/25

Is-adran 
Wastraff 
Strydlun

2014/15 = 52.03%

2015/16 = 57.14%

2016/17 = 61.4%

2017/18 = 59.8%

2018/19 = 58.96%

2019/20 = 
66.37%

66.37%

C % yr ynni a 
gynhyrchwyd o 
wastraff

Uchafswm o 
42% erbyn 
2015/16. 
Uchafswm o 
36% erbyn 
2019/20. 
Uchafswm o 
30% erbyn 
2024/25

Is-adran 
Wastraff 
Strydlun

2015/16 = 25.2%

2016/17 = 36.9%

2017/18 = 39.7%

2018/19 = 39.6%

2019/20 = 
39%

39%

D % lefel y gwastraff 
a anfonwyd i 
safleoedd tirlenwi

Yn cael ei 
ddiddymu’n 
raddol erbyn 
2025

Is-adran 
Wastraff 
Strydlun

2014/15 = 36.65%

2015/16 = 23.64%

2016/17 = 7.8%

2017/18 = 6.3%

2018/19 = 6.9%

2019/20 = 
1.5%

1.5%
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A

B

C

D

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Ni sicrhawyd unrhyw welliannau i'r seilwaith rheoli gwastraff drwy rwymedigaethau cynllunio.  Fodd bynnag, mae 
polisi W3 – Darparu Cyfleusterau Rheoli Gwastraff mewn Datblygiad yn ceisio sicrhau bod datblygiadau newydd 
yn hwyluso opsiynau rheoli gwastraff cynaliadwy a'u bod yn ystyriaeth yn ystod y cam dylunio a chyflwyno cais 
cynllunio.  Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol Storio a Chasglu Gwastraff ym mis Ionawr 2020 ac maent 
yn cynnig canllawiau manylach ar sut i gyflawni gofynion Polisi W3.

Mae canran y gwastraff trefol sy'n cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu a'i gompostio wedi rhagori ar y targed eleni 
2.37%.  Mae canran yr ynni o wastraff ychydig yn uwch na tharged 2019/20, ond mae wedi gostwng ychydig ers y 
llynedd.   Bu gostyngiad sylweddol mewn gwastraff a anfonwyd i safleoedd tirlenwi (o 6.9% i 1.5%). 

Uchelgais Llywodraeth Cymru yw ailgylchu 70% erbyn 2025, gyda gwastraff gweddilliol yn cael ei waredu i ynni 
effeithlonrwydd uchel o gyfleusterau gwastraff geisio osgoi tirlenwi cymaint � phosibl. 

Mae canran yr ynni o wastraff wedi gostwng ychydig ond nid yw wedi cyrraedd y targed o 36%.  Gweler y 
dadansoddiad o SA 12B uchod.

Mae canran y gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi wedi gostwng yn sylweddol.  Gweler y dadansoddiad o SA 
12B uchod.

AMCAN 13 YR AG – HYRWYDDO A SICRHAU GWAITH DYLUNIO O SAFON UCHEL AR GYFER POB 

DATBLYGIAD ER MWYN SICRHAU AMGYLCHEDD ADEILEDIG A NATURIOL O ANSAWDD UWCH AC 

ADDASU I EFFEITHIAU POSIBL NEWID YN YR HINSAWDD AR YR UN PRYD

TABL 53: AMCAN 13 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynho
nnell

Llinell Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Nifer y ceisiadau 
lle na chyflwynir 
datganiad 
dylunio a 
mynediad 
gofynnol

Sero AMB y 
CDLl

2015/16 = 0 cais

2016/17 = 0 cais

2017/18 = 0 cais

2018/19 = 0 cais

2019/20 = 0 
cais

0 cais

B % y cynlluniau 
mawr lle yr 
ymgynghorwyd 

Cynnyd
d

AMB y 
CDLl

2015/16 = 2 gais

2016/17 = 0 cais

2016/17 = 1 
cais

1 cais
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� Chyngor 
Dylunio Cymru

2017/18 = 1 cais

2018/19 = 0 cais

A

B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau cynllunio heb ddatganiad dylunio a mynediad lle dylid bod wedi darparu un.

Mae cofnodion y Cyngor yn dangos na cheisiwyd barn Comisiwn Dylunio Cymru ar unrhyw geisiadau cynllunio 
mawr yn ystod y 12 mis rhwng mis Ebrill 2018 a mis Ebrill 2019.  Fodd bynnag, ymgynghorwyd � hwy gan yr 
ymgeisydd ar Gais 19/1164, y Bont Gludo, Brunel Street. Cyflwynwyd y cais i Gomisiwn Dylunio Cymru ar 11 
Gorffennaf 2019 cyn cyflwyno'r cais a chafodd sylwadau Comisiwn Dylunio Cymru eu hystyried a'u hadrodd yn y 
Datganiad Dylunio a Mynediad a gyflwynwyd gyda'r cais. Cymeradwywyd y cais yn y Pwyllgor Cynllunio.

AMCAN 14 YR AG – GWELLA CYFLE CYFARTAL YMHLITH YR HOLL GRWPIAU CYMDEITHASOL A 

GWELLA IECHYD A LLES

TABL 54: AMCAN 14 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Source Data 
Sylfaen/Blae
norol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Nifer y 
cyfleusterau 
cymunedol a 
gollwyd i fathau 
amgen o waith 
datblygu nad 
ydynt yn bodloni 
gofynion polis�au 
perthnasol y CDLl. 

Sero AMB y 
CDLl

2015/16 - 2 
gyfleuster 
cymunedol

2016/17 - 5 
cyfleuster 
cymunedol

2017/18 - 5 
cyfleuster 
cymunedol

2018/19 - 3 
cyfleuster 
cymunedol

2019/20 2019/20 – 0 
cyfleuster wedi'u colli 
yn groes i bolisi CDLl

B Ceisiadau a 
gymeradwywyd 

Sero AMB y 
CDLl

2015/16 = 0 2019/20 = 0 cais 
wedi’i gymeradwyo 

0 cais
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gyda 
gwrthwynebiad 
heb ei ddatrys gan 
Iechyd yr 
Amgylchedd

2016/17 = 1

2017/18 = 3

2018/19 = 0

gyda 
gwrthwynebiadau 
heb eu datrys

A

B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o OB7 MT1 (tudalen 68).

Mae'r cofnodion yn dangos nad oedd unrhyw geisiadau wedi'u cymeradwyo gyda gwrthwynebiad heb ei ddatrys 
gan Iechyd yr Amgylchedd.
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AMCAN 15 YR AG – DIOGELU A GWELLA CYFLEUSTERAU LLEOL, CYMDEITHASOL A HAMDDEN A 

CHWARAEON AR GYFER POB SECTOR O’R GYMUNED A GWELLA EU HYGYRCHEDD

TABL 55: AMCAN 15 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynho
nnell

Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Swm y Lle 
Amgylcheddol a 
gollir i 
ddatblygiadau 
(ha) nad ydynt 
wedi’u dyrannu 
yn y CDLl ac nad 
ydynt yn bodloni 
gofyniad 
polis�au’r CDLl a 
nodir yn NCT16

Ni 
chaniateir 
unrhyw 
hectarau 
dros 
gyfnod o 
flwyddyn

AMB y 
CDLl

2015/16 = 0.15 ha

2016/17 = 0.01 ha

2017/18 = 0 ha

2018/19 = 0 ha

2019/20 = 0.2 
ha

0.2ha

B Colli cyfleusterau 
cymunedol lleol

Lleihau Rheoli 
Datbly
gu

2015/16 – 2 
gyfleuster wedi'u 
colli.

2016/17 – 5 
cyfleuster wedi'u 
colli.

2017/18 – 5 
cyfleuster wedi'u 
colli.

2018/19 – 3 
cyfleuster wedi'u 
colli.

2018/19 - 0 
cyfleuster 
wedi’u colli 
heb ystyried 
Polisi CF12 yn 
ddyledus.  

2019/20 – 0 
cyfleuster wedi'u 
colli 

A

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o OB1 MT2 (tudalen 34).
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B Gweler y dadansoddiad ar gyfer OB7 MT1 (tudalen 68).  

AMCAN 16 YR AG – GWELLA NIFEROEDD, ANSAWDD, AMRYWIAETH A FFORDDIADWYEDD TAI

TABL 56: AMCAN 16 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Source Data 
Sylfaen/Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Nifer ychwanegol 
net yr anheddau 
fforddiadwy ac 
anheddau’r 
farchnad agored 
gyffredinol a 
adeiladwyd yn 
ardal y cynllun

Darparu 
2,061 o 
unedau 
fforddiadwy 
dros gyfnod 
y Cynllun. 
Darparu 
10,350 o 
unedau 
fforddiadwy 
dros gyfnod 
y Cynllun.

AMB y 
CDLl

2015/16 - 400 
rhwng 2011 a 2016

2016/17 - 575 
rhwng 2011 a 2017

2017/18 - 743 
rhwng 2011 a 2018

2018/19 = 956 
rhwng 2011-2019

1,223 o 
unedau 
fforddiadwy 
wedi'u 
darparu 
rhwng 2011 a 
2020

1,223 o unedau 
fforddiadwy

B % y ceisiadau 
preswyl a 
gymeradwywyd 
nad oeddent yn 
cyfrannu at dai 
fforddiadwy.

Lleihau AMB y 
CDLl

2015/16 = 68%

2016/17 = 66%

2017/18 = 23%

2018/19 = 31%

2019/20 = 
19%

19% 

C Nifer y ceisiadau 
ar y rhestr aros am 
dai

Lleihau AMB y 
CDLl

2015/16 = 5,982 o 
geisiadau

2016/17 = 6,768

2017/18 = 8,364

2018/19 = 5,182

2019/20 = 
6,437 o 
geisiadau ar 
restr aros 
Cyngor y 
Ddinas

6,437 o 
geisiadau

D % y tai 
fforddiadwy sy’n 

100% AMB y 
CDLl

2015/16 = 100%

2016/17 = 100%

2019/20 = 
100%

100%



Cyngor Dinas Casnewydd | Adroddiad Monitro Blynyddol 2019-20
113

cyrraedd Safonau 
Ansawdd Cymru 

2017/18 = 100%

2018/19 = 100%

E Nifer y safleoedd 
Sipsiwn a 
Theithwyr 
awdurdodedig fel 
canran o’r angen

Diwallu’r 
angen am 
leiniau 
tramwy a 
phreswyl ar 
safleoedd 
awdurdode
dig hyd at 
2019

Asesia
d o lety 
Sipsiw
n a 
Theith
wyr

2015/16 = 33%

2016/17 = 79%

2017/18 = 79%

2018/19 – yn unol � 
2019/20

2019/2020 =

100% o ran 
safleoedd 
preswyl.  
Mae’r 
ddarpariaeth 
yn fwy na'r 
galw. 0% o 
ran safle 
tramwy.  

100% o ran 
safleoedd 
preswyl.  Mae’r 
ddarpariaeth yn 
fwy na'r galw. 
0% o ran safle 
tramwy.  

A

B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae cofnodion y Cyngor o'r tai a gwblhawyd yn dangos bod 1,223 o unedau tai fforddiadwy wedi'u cwblhau yn ystod y 
cyfnod 2011 i 2020.  Mae hyn yn arwain at ddiffyg o 78 unedau o'i gymharu �'r targed o 1,301 o unedau ar gyfer yr un 
cyfnod.  Er bod hynny’n is na'r targed, mae’r cofnodion o’r anheddau a gwblhawyd yn 2019-20 yn dangos cynnydd 
nodedig yn nifer y cartrefi fforddiadwy a gwblhawyd, sef 45% o'r holl anheddau a gwblhawyd ar gyfer y flwyddyn.  
Mae’n debygol yn adlewyrchu'r cynnydd yn y cynlluniau a yrrir gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, gyda 
darpariaeth fforddiadwy o 100%.

Mae dadansoddiad o'r daenlen yn dangos bod 37 o geisiadau wedi'u cymeradwyo a arweiniodd at gynnydd net o 
unedau preswyl (<10 a >10) ac roeddent felly'n gorfod cydymffurfio � gofynion polisi H4 o'r CDLl. Yn gyffredinol, 
gwnaeth 81% (30 o geisiadau) gyfraniad at dai fforddiadwy, trwy gynlluniau fforddiadwy 100%, cyfraniadau ar y safle 
neu symiau gohiriedig, ac ni wnaeth 19% (7 o geisiadau) gyfraniad at dai fforddiadwy.  Mae dadansoddiad pellach o'r 
37 cais yn dangos:

% y ceisiadau preswyl a 
gymeradwywyd a wnaeth y canlynol: 

2015/16 2016/17 2017/2018 2018/2019 2019/20

37 o geisiadau yn arwain at gynnydd net mewn unedau preswyl ac felly'n destun Polisi H4 

Nifer y 
ceisiadau

%

Cynllun fforddiadwy 100% 6 16 %

Annichonadwy (yn cynnwys ar y safle a chyfraniadau) 7 19 %

Cytunwyd ar gyfraniad tai fforddiadwy ar y safle 6 16 %

Cytunwyd ar swm gohiriedig 18 49 %

Caniat�d allanol neu ganiat�d amlinellol wedi'i gymeradwyo cyn polisi CCA 0 0 %
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D

E

Gwneud cyfraniad at ddarparu tai 
fforddiadwy

32% 34% 77% 69% 81% 

Heb wneud cyfraniad at ddarparu tai 
fforddiadwy

68% 66% 23% 31% 19% 

Mae canran y caniatadau preswyl sy'n cyfrannu at dai fforddiadwy wedi cynyddu 12% o gymharu �'r llynedd ac mae 
canran y ceisiadau a gyfrannodd at dai fforddiadwy yn ystod 2019/20 yn parhau'n sylweddol uwch na'r rhai na 
wnaethant.  

Ar hyn o bryd mae 6,437 o geisiadau ar Restr Aros am Dai Cyngor Dinas Casnewydd.  Mae hyn yn gynnydd ar ffigurau 
2018/19. 

Mae'r mwyafrif helaeth o'r holl stoc tai cymdeithasol yng Nghasnewydd yn cydymffurfio � Safonau Ansawdd Cymru, 
daeth i'r casgliad felly fod yr effeithiau a ragwelir yn gadarnhaol.

Mae Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr 2015 yn nodi bod galw am 39 o leiniau ar gyfer llety preswyl a galw am 7 llain 
dros dro hyd at 2026. Mae gan safle ar gyfer 35 o leiniau ganiat�d cynllunio, ac mae 3 o’r lleiniau wedi’u creu. Yn ogystal, 
mae gan safle preifat sy'n gweithredu ar sail fasnachol, lle mae lleiniau wedi'u cyfyngu gan amodau cynllunio i bobl sy'n 
bodloni'r diffiniad o Sipsi neu Deithiwr a gynhwysir yn Neddf Tai (Cymru) 2014, ganiat�d ar gyfer 10 caraf�n deithiol ac 
1 caraf�n sefydlog; mae pob un o'r 11 uned wedi'i darparu. Nid oes safle ar hyn o bryd ar gyfer llety teithiol. 

Mae'n amlwg bod gan Gasnewydd ganiat�d ar gyfer 46 o leiniau sy'n amlwg yn cwrdd ag angen yr ALlSTh am 39 o 
leiniau dros gyfnod y cynllun. Fodd bynnag, o'r 46 o leiniau a ganiatawyd, dim ond 14 sydd wedi’u darparu (36%). 

O ran angen preswyl, mae'r ddarpariaeth yn fwy na'r angen.  Fodd bynnag, ar gyfer llety dros dro, mae angen saith llain 
ac nid oes un wedi'i darparu.  Felly, daethpwyd i'r casgliad y rhagwelir effeithiau sylweddol cadarnhaol.

AMCAN 17 YR AG – LLEIHAU TROSEDDAU AC ANHREFN GYMDEITHASOL AC OFN TROSEDDAU A 

HYRWYDDO CYMDOGAETHAU DIOGELACH

TABL 57: AMCAN 17 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data 
Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad
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A % y rhai sy'n 
teimlo'n 
ddiogel yn eu 
hardal leol –
ddydd a nos

Cynnydd Proffil Llesiant 
Cymunedol 
Casnewydd 
2017

2011 Yn ystod y 
dydd = 88.6

2011 Yn ystod y 
nos = 63.8

2012 Yn ystod y 
dydd = 93.6

2012 Yn ystod y 
nos = 66.8

2013 Yn ystod y 
dydd = 90.7

2013 Yn ystod y 
nos = 71.0

2014 Yn ystod y 
dydd = 90.3

2014 Yn ystod y 
nos = 68.9

2015 Yn ystod y 
dydd = 87.6

2015 Yn ystod y 
nos = 70.4

2016 Yn ystod y 
dydd = 89.2

2016 Yn ystod y 
nos = 71.2

2017 Yn ystod y 
dydd = 92.95

2017 Yn ystod y 
nos = 71.76

2018 Yn ystod y 
dydd = 87.22

2018 Yn ystod y 
nos = 63.54

2019

Yn ystod y 
dydd 84.14

Yn ystod y 
nos 65.99

Mae'r ffigurau ar 
gyfer y dydd a'r 
nos wedi lleihau o 
niferoedd 2017
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B Ceisiadau a 
gymeradwywyd 
gyda 
gwrthwynebiad 
heb ei ddatrys 
gan Swyddog 
Cyswllt 
Pensaern�ol yr 
Heddlu

0 T�m Polisi 
Cynllunio/Rheoli 
Datblygu

2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2018/19 = 
0

Dim cais wedi’i 
gymeradwyo 
gyda 
gwrthwynebiad 
heb ei ddatrys

A

B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae canran y bobl sy'n teimlo'n ddiogel yn ystod y dydd a'r nos wedi gostwng ac mae wedi dychwelyd tua lefelau 
2011.  Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu cynnydd bach yn y ganran sy'n teimlo'n ddiogel yn y nos, ond yn 
gyffredinol, mae'r duedd gyffredinol yn gostwng.  

Nid oes unrhyw geisiadau wedi'u cymeradwyo gyda gwrthwynebiad heb ei ddatrys gan Swyddog Cyswllt 
Pensaern�ol yr Heddlu. 

AMCAN 18 YR AG – GWARCHOD A GWELLA AMGYLCHEDD HANESYDDOL CASNEWYDD

TABL 58: AMCAN 18 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Faint o 
ddatblygiadau a 
ganiateir sy’n 
amharu ar 
Henebion 
Cofrestredig, 
gerddi a pharciau 
hanesyddol 
cofrestredig, 
adeiladau 
rhestredig neu 

Ni chaniateir yr 
un datblygiad 
yn ystod 
cyfnod y 
Cynllun pan fo 
gwrthwynebiad 
heb ei ddatrys 
gan 
gynghorwyr 
treftadaeth 

AMB y CDLl 2015/16 = 0 cais

2016/17 = 4 cais

2017/18 = 6 
chais

2018/19 = 0 cais

2019/20 = 2 
gais 

2 gais
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ardaloedd 
cadwraeth

B Nifer yr 
arfarniadau o 
ardaloedd 
cadwraeth a 
gynhaliwyd yn 
ystod cyfnod y 
Cynllun

Sicrhau bod 
pob ardal 
gadwraeth yn 
cael ei harfarnu

Polisi 
Cynllunio 
S05

2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2017/18 = 6 yn 
mynd rhagddynt

2019/20 = 4 
Ardal Gad 
wedi’u 
mabwysiadu

4 
Gwerthusiad 
Ardal Gad 
wedi’u 
mabwysiadu

C Cymeradwywyd 
ceisiadau er 
gwaethaf 
canlyniadau 
negyddol 
ASIDOHL

0 AMB y CDLl 2015/16 = 0

2016/17 = 0 

2017/18 = 0 

2018/19 = 1 

2019/20 = 0 0 cais

D Colli coetir 
hynafol

0 AMB y CDLl 2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0.1 
ha

2018/19 = 0

2019/20 = 0 0ha

E Nifer yr Henebion 
Cofrestredig y 
mae datblygiadau 
newydd wedi 
effeithio arnynt

Dim AMB y CDLl 2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2018/19 = 0

2019/20 = 0 0 henebion 
rhestredig 
yn dioddef 
effaith 
andwyol.

A

B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o OB5 MT1 (tudalen 65).

Mabwysiadwyd pedwar Arfarniad o Ardaloedd Cadwraeth fel Canllawiau Cynllunio Atodol yn dilyn 
ymgynghoriad cyhoeddus. Yr ardaloedd sydd wedi cael eu harfarnu yw Caerllion, Cleidda, Y Prysgoed, Gwynllyw, 
Parc Stow. Cadarnhawyd bod y ffiniau newydd ar gyfer yr Ardaloedd Cadwraeth o 14 Chwefror 2020. Mae dau 
Arfarniad Ardal Gadwraeth drafft ar gyfer Canol y Ddinas a Gwynllyw i'w datblygu drwodd i'w mabwysiadu yn 
ddiweddarach. 
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D

E

Pan fo cais yn cael ei gyflwyno ar gyfer safle yn y Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol ac y tybir y byddai 
canlyniad y datblygiad yn cael mwy nag effaith leol yn unig, mae’n ofyniad cynnal Asesiad o Bwysigrwydd Effaith 
Datblygiad ar Dirwedd Hanesyddol (ABEDDH). Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, nid ydym yn ystyried bod unrhyw 
geisiadau yr ystyriwyd eu bod yn cael effaith negyddol ar dirwedd o ddiddordeb hanesyddol eithriadol. Felly, 
rhagwelir effeithiau cadarnhaol.  

Ni chafwyd unrhyw geisiadau a arweiniodd at golli coetir neu goed gwarchodedig yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf. Daethpwyd i'r casgliad felly bod y polis�au CDLl perthnasol yn cael eu defnyddio'n effeithiol ac y 
byddant yn parhau i gael eu monitro. 

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o OB5 MT1 (tudalen 65).  Nid oedd datblygiadau newydd yn effeithio'n 
andwyol ar unrhyw henebion rhestredig.

AMCAN 19 YR AG – HYRWYDDO A CHRYFHAU A GWELLA’R HUNANIAETH DDIWYLLIANNOL 

TABL 59: AMCAN 19 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A % y newid yn nifer 
y gwasanaethau 
cymunedol sydd 
wedi’u lleoli yng 
Nghasnewydd

Cynyddu’r 
cyfanswm 

Cymdeithas 
Sefydliadau 
Gwirfoddol 
Gwent

2015/16 = 214 o 
wasanaethau 
cymunedol 
wedi’u darparu

2016/17 = 222 o 
wasanaethau 
cymunedol 
wedi’u darparu

2017/18 = 364 o 
wasanaethau 
cymunedol 
wedi’u darparu

2019/20 = 
532 o 
wasanaethau 
cymunedol 
wedi’u 
darparu

Gostyngiad o 
16 o 
wasanaethau
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2018/19 = 548 o 
wasanaethau 
cymunedol 
wedi’u darparu

B % y disgyblion 
mewn addysg 
cyfrwng Cymraeg

Cynnydd Adran Addysg 2015/16 = 3.8%

2016/17 = 4%

2017/18 = 4.1%

2018/19 = 4.4%

2019/20 = 
4.3% 

4.3% o 
ddisgyblion o 
Gasnewydd 
yn mynychu 
ysgol 
gynradd neu 
uwchradd 
cyfrwng 
Cymraeg

A

B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae 532 o wasanaethau cymunedol yn cael eu darparu yng Nghasnewydd o 2020 ymlaen, sef gostyngiad o 16 
o wasanaethau o'i gymharu � 2019. Daeth i'r casgliad felly fod ychydig o effaith negyddol. 

4.3% o ddisgyblion o Gasnewydd yn mynychu ysgol gynradd neu uwchradd cyfrwng Cymraeg yn 2020 Mae hyn 
ychydig yn llai o ffigur y llynedd o 4.4% (-3 disgybl), fodd bynnag, mae niferoedd cyffredinol y disgyblion mewn 
addysg Cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu 2% (429 o ddisgyblion). Felly, daethpwyd i’r casgliad y rhagwelir effaith 
gadarnhaol. 

AMCAN 20 YR AG – GALLUOGI LEFELAU UCHEL A SEFYDLOG CYFLOGAETH LEOL YNG NGHASNEWYDD

TABL 60: AMCAN 20 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data 
Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A % y newid yn y 
boblogaeth 
economaidd 
weithgar

Cynnydd Stats Cymru 2011 – 74.4

2012 – 76.9

2013 – 73.8

2014 – 75.4

2015 – 74

2016 – 73.9

2019 = 77 Gostyngiad o 
0.9%
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2017 – 79.4

2011 – 74.9

B Cyfradd 
Diweithdra

Gostyngiad Stats Cymru 2011 – 10.1

2012 – 9.5

2013 – 7.8

2014 – 7.2

2015 – 6.6

2016 – 3.8

2017 – 4.9

2018 – 4.1

2019 = 3.9 Gostyngiad o -
0.2%

C Cynnydd yn nifer 
net y swyddi a 
gr�ir yn ystod 
cyfnod y Cynllun

Creu 7,400 o 
swyddi yng 
Nghasnewydd 
yn ystod 
cyfnod y 
Cynllun 2011-
2016=1600 o 
swyddi; 2016-
2021=3100 o 
swyddi; 2012-
2026=2700 o 
swyddi

AMB y CDLl 2011 74,400 
llinell sylfaen

2012   +3,300

2013   -4,600

2014   +3,900

2015   -1,700

2016   +1,500

2017   +9,200

2018   -6,300

2018 = 
79,700 
swydd 
Cynnydd o 
5,300 o'r 
llinell 
sylfaen, 
ond 
gostyngiad 
o 6,300 o 
swyddi o'i 
gymharu 
�'r 
llynedd.

Mae’r 
cyfanswm creu 
swyddi wedi 
cynyddu o'r 
llinell sylfaen.

D Enillion 
wythnosol gros 
ar gyfartaledd 
(�)

Cynnydd Stats 
Cymru

�469.50 (2011)

�451.90 (2012)

�483.50 (2013)

�471.50 (2014)

�451.40 (2015)

�471.20 (2016)

2019 = 
�521.10

Cynnydd o 
�17.10 mewn 
cyflogau 
wythnosol 
cyfartalog
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�474.60 (2017)

�504.00 (2018)

A

B

C

D

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae 77% o boblogaeth Casnewydd rhwng 16-64 oed (ac eithrio myfyrwyr) yn economaidd weithgar.  Mae hyn 
yn ostyngiad o 0.9% ar ffigur 2018.  Sylwer y gall ffigurau am gyfraddau cyflogaeth newid dros amser pan gaiff 
data mwy cywir ei gasglu.  Felly, lle rhoddir ffigurau wedi'u diweddaru, dylid nodi bod y rhain wedi'u 
hadlewyrchu yn y golofn 'Data Blaenorol'.

Mae cyfraddau diweithdra yng Nghasnewydd wedi bod yn gostwng yn gyson ers dechrau cyfnod y cynllun, sy'n 
arwydd cryf bod i’r Ddinas. Cofnodwyd 3.9% yn 2019.  Fel y nodwyd uchod, mae data sy'n ymwneud � 
chyfraddau cyflogaeth yn agored i newid dros amser wrth i wybodaeth fwy cywir ddod ar gael.  Fodd bynnag, 
mae'r duedd ar i lawr ers 2011 yn sicr yn ganlyniad cadarnhaol i Gasnewydd.  

Mae'r duedd o ran nifer y swyddi wedi bod yn gadarnhaol ers llinell sylfaen 2011, ond bu colled fawr yn nifer y 
swyddi rhwng 2017 a 2018.  

Mae ffigurau StatsCymru yn awgrymu bod enillion wythnosol gros cyfartalog Casnewydd wedi bod yn cynyddu 
ers 2015.

AMCAN 21 YR AG – GWELLA TWF BUSNES AMRYWIOL A HYFYW A CHYNYDDU TWF ECONOMAIDD

TABL 61: AMCAN 21 yr AG

Dangosydd Monitro Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data 
Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Cymysgedd o 
gyflogaeth yn �l 
sector (%)

Sicrhau 
cydbwysedd 
mwy cyfartal

Stats Cymru 2014

2015

2016

2017

2018 

Gweler 
Ffigur 29 
isod:

Nid yw 
sectorau 
cyflogaeth 
Casnewydd yn 
arbennig o 
deg

B Swm y tir cyflogaeth 
presennol a gollir i 
ddefnyddiau eraill, yn 
groes i Bolisi EM3

Dim AMB y CDLl 2015/16 – 0.79 
ha

2016/17 – 1.44 
ha

2019/20 –
0.315ha

Penderfynwyd 
ar 12 cais lle 
mae tir 
cyflogaeth 
wedi'i golli.  
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2017/18 –
0.049 ha

2018/19 –
2.617ha

Ni wnaeth 
pump ystyried 
Polisi EM3.

C Tir cyflogaeth net a 
gyflenwir/datblygir 
(ha/metr sgw�r) (h.y. 
faint o dir mewn 
hectarau a gymerir yn 
flynyddol at 
ddibenion cyflogaeth 
yng Nghasnewydd)

Cymerir 
2.3ha o dir 
cyflogaeth y 
flwyddyn ar 
gyfartaledd 
dros gyfnod 
y Cynllun

AMB y CDLl 2015/16 = 6.9 
ha

2016/17 = 2.59 
ha

2017/18 = 2.51 
ha

2018/19 = 9.35 
ha

2019/20 –
3.1ha 

Mae 3.1ha o 
dir cyflogaeth 
newydd wedi'i 
gwblhau eleni

A

B

C

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae rhaniad y sector cyflogaeth ar gyfer Casnewydd yn dangos rhaniad rhesymol o sectorau swyddi, ond ni ellir 
ei ddisgrifio'n deg.  Nid oes gorddibyniaeth sy'n peri pryder o reidrwydd i un sector penodol.  Prin y bu unrhyw 
newid yn y siart gylch am y pum mlynedd diwethaf.

Mewn perthynas �'r Arfarniad Cynaliadwyedd Amcan 21B, gweler y sylwebaeth ar gyfer OB3 MT4 (tudalen 43). 

Mewn perthynas �'r Arfarniad Cynaliadwyedd Amcan 21C, gweler y sylwebaeth ar gyfer OB3 MT1 (tudalen 39).

FFIGUR: 29 SECTORAU CYFLOGAETH CASNEWYDD 2017
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AMCAN 22 YR AG – GWELLA PROFFIL CASNEWYDD A CHRYFHAU’R ECONOMI TWRISTIAETH, GAN 

FANTEISIO MEWN FFORDD SENSITIF AR ASEDAU AMGYLCHEDDOL, TREFTADAETH A HAMDDEN A 

SICRHAU BOD Y BUDDIANNAU I’W CAEL YN LLEOL

TABL 62: AMCAN 22 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data 
Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Cyfanswm yr 
ymwelwyr ag 
atyniadau yng 

Cynnydd Twristiaeth –
Crynodeb 
STEAM

2011 = 1.766

2012 = 1.835

2018 = 
5.59

-0.7%

Amaeth, 
coedwigaeth a 

physgota
0%

Cynhyrchu
12%

Adeiladu
5%

Manwerthu, 
cyfanwerthu, 

trafnidiaeth, gwestai 
a bwyd

26%

Gwybodaeth a 
chyfathrebu

4%Gweithgareddau 
cyllid ac yswiriant

4%

Gweithgareddau 
yst�d

2%

Gweithgareddau 
proffesiynol, 
gwyddonol a 
thechnegol; 

gweithgareddau 
gweinyddl a 

gwasanaethau 
cymorth

14%

Gweinyddu 
cyhoeddus, 

amddiffyn, addysg ac 
iechyd

28%

Gweithgareddau 
gwasanaeth eraill

5%

Sectorau Cyflogaeth Casnewydd 2017

Ffynhonnell: www.statscymru.llyw.cymru

Ffynhonnell: www.statscymru.llyw.cymru
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Nghasnewydd  –
Ymwelwyr dydd 
mewn miliynau

2013 = 1.860

2014 = 1.940

2015 = 2.000

2016 = 4.060

2017 = 5.630

B Nifer y swyddi a 
gr�ir yn y sector 
twristiaeth

Cynnydd 
net o 
250 o 
swyddi 
llawn 
amser yn 
ystod 
cyfnod y 
Cynllun.

Twristiaeth –
Crynodeb 
STEAM

2011 = 2,914 

2012 = 2,784 

2013 = 3,053 

2014 = 3,118

2015 = 3,124

2016 = 4,102

2017 = 4,109

2018 = 
4,016

-2.3%

C Effaith 
economaidd 
gyffredinol 
twristiaeth (� 
miliynau)

Cynnydd Twristiaeth –
Crynodeb 
STEAM

2011 = �210.25m

2012 = �207.11m

2013 = �248.04m

2014 = �261.76m

2015 = �286.62m

2016 = �373.59m

2017 = �396.53m

2018 = � 
412.47m

+4.0%

D Nifer yr ymwelwyr 
�'r Warchodfa 
Gwlyptiroedd

Cynnydd 
gyda 
gallu i 
gludo

RSPB 2015 = 115,564

2016 = 111,439

2017 = 114,887

2018 = 118,711

2019 = 
102,451

Gostyngiad o 
16,260.

E Ymwelwyr � 
Chanolfan 
Ymwelwyr y 
Pedwar Loc ar 
Ddeg

Cynnydd Canolfan 
Ymwelwyr 
Camlas Sir 
Fynwy a 
Brycheiniog

2015 = 45,490

2016 = 42,990

2017 = 51,058

2019 = 
60,963

Gostyngiad o 
3,672
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2018 = 64,635

A

B

C

D

E

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Dim diweddariad ar gyfer 2019.  Mae'r dadansoddiad yn aros yr un fath �'r llynedd.

Dim diweddariad ar gyfer 2019.  Mae'r dadansoddiad yn aros yr un fath �'r llynedd.

Dim diweddariad ar gyfer 2019.  Mae'r dadansoddiad yn aros yr un fath �'r llynedd.

Cyfanswm nifer yr ymwelwyr �'r Warchodfa Natur Genedlaethol yng Ngwlyptir Casnewydd oedd 102,451 yn 
2019/20.  Mae hyn yn ostyngiad o 16,260.  Deallwn fod y ffigurau ymwelwyr ar gyfer mis Mawrth 2020 yn arbennig 
o isel sy'n anochel yn ganlyniad i'r pandemig Coronafeirws.  

Nifer yr ymwelwyr � Chanolfan Ymwelwyr y Pedwar Loc ar Ddeg ym 2019/20 oedd 60,963 dros y cyfnod hwn. Mae 
hyn yn ostyngiad o 3,672 o ymwelwyr.  Fel yr oedd yr un peth ar gyfer Gwlyptiroedd Casnewydd, roedd y ffigurau'n 
isel iawn ar gyfer mis Mawrth 2020. 

AMCAN 23 YR AG – GWELLA CYRHAEDDIAD ADDYSGOL A CHYNYDDU LEFELAU SGILIAU ER MWYN 

HYRWYDDO/DATBLYGU ECONOMI FWY GWYRDD SY’N SEILIEDIG AR WYBODAETH

TABL 63: AMCAN 23 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonne
ll

Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A % y cynnydd 
mewn addysg 
cyfrwng 
Cymraeg

Cynnydd Adran 
Addysg

2015/16 = 3.8%

2016/17 = 4%

2017/18 = 4.1%

2018/19 = 4.4%

2019/20 = 
4.3%

4.3% o ddisgyblion o 
Gasnewydd yn 
mynychu ysgol 
gynradd neu 
uwchradd cyfrwng 
Cymraeg
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B Nifer y bobl 
sy’n gweithio 
heb unrhyw 
gymwysterau2

Gwella Uned Data 
Gofodol 
Casnewyd
d

2015/16 = 10.3%

2016/17 = 11.9%

2017/18 = 7.5%

2018/19 = 7.6%

2019/20 = 
7.8%

Nid oes gan 7.8% o 
bobl sy’n gweithio 
yng Nghasnewydd 
unrhyw 
gymwysterau

C Nifer y 
myfyrwyr sy'n 
aros yng 
Nghasnewydd 
ar �l cwblhau 
eu 
hastudiaethau

Cynnydd Prifysgol 
De Cymru

2015 = 697

2016 = 640

2017 = 343

2018 = 527

2019 = 1,188 Cynnydd o 661 o 
fyfyrwyr

D Cytundebau 
A106 sy’n 
darparu 
cyfleusterau 
addysgol yn 
unol ag 
anghenion lleol

Cynnydd Rheolwr 
Rhwymedi
gaethau 
Cynllunio

2015/16 – 8 wedi 
llofnodi gyda 
chyfanswm o 
�957,767.

2016/17 – 1 wedi’i 
lofnodi gyda 
chyfanswm o 
�187,155

2017/18 - 1 
cytundeb wedi’i 
lofnodi gyda 
chyfanswm o 
�8,828,737.

2018/19 – 2 
gytundeb wedi'u 
llofnodi gyda 
chyfanswm o 
�108,493

2019/20 –
11 cytundeb 
wedi'u 
llofnodi 
gwerth 
cyfanswm o 
�66,932

Llofnodwyd 11 A106 
- �66,932

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

2 Mae’r dangosydd wedi newid o 'Gyfran y bobl � lefelau sgiliau sy'n uwch na chyfartaledd Cymru'
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A

B

C

D

Gweler y sylwebaeth a'r dadansoddiad o SA19 B (tudalen 94).

Nid oes gan 7.8% o bobl sy’n gweithio yng Nghasnewydd unrhyw gymwysterau Mae hyn yn gynnydd bach iawn 
o’i gymharu �'r flwyddyn flaenorol.

Nifer yr unigolion sydd wedi graddio o Brifysgol De-ddwyrain Cymru sydd wedi aros yng Nghasnewydd yn dilyn 
eu hastudiaethau yw 1,188 o unigolion. Mae hyn yn gynnydd o 661 o fyfyrwyr ers y llynedd. Felly, daethpwyd 
i'r casgliad y rhagwelir effeithiau cadarnhaol.

Llofnodwyd 11 A106 yn 2019/2020, sef cyfanswm o �66,932.  Mae nifer y cytundebau A106 a lofnodwyd wedi 
cynyddu, ond mae cyfanswm y gwerth wedi gostwng.

AMCAN 24 YR AG – LLEIHAU’R ANGEN I DEITHIO A CHYFLAWNI PATRYMAU ANHEDDU SY’N 

DEFNYDDIO ADNODDAU’N EFFEITHLON AC SY’N GWRTHSEFYLL NEWID YN YR HINSAWDD

TABL 64: AMCAN 24 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r

Llynedd

Data 
Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Cyfran y bobl 
sy’n teithio i 
weithio y tu 
allan i 
Gasnewydd 

Gostyngiad Stats Cymru 2011 = 33.2%

2012 = 32.4%

2013 = 38.1%

2014 = 36.3%

2015 = 38.0%

2016 = 38.6%

2017 = 34.0%

2018 = 39.4%

2019 = 
39.9%

Cynnydd o 0.5%

B Lefelau gwell 
o fynediad da 
at 
gyfleusterau 
lleol yn �l 

Gwella Mynegai 
Amddifadedd 
Lluosog 
Cymru 2014

2014

36 AGEHI 
Casnewydd yn y 
25% o’r 
ardaloedd lleiaf 

Llinell 
Sylfaen a 
Bennwyd

28 AGEHI 
Casnewydd 
yn y 25% 
o’r 
ardaloedd 

O ran mynediad 
at gyfleusterau, 
bu gostyngiad yn 
nifer yr ACEHIau 
yng 
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Mynegai 
Amddifadedd 
Lluosog Cymru

difreintiedig yng 
Nghymru

12 AGEHI 
Casnewydd yn y 
25% o’r 
ardaloedd 
mwyaf 
difreintiedig yng 
Nghymru

lleiaf 
difreintiedig 
yng 
Nghymru

20 AGEHI 
Casnewydd 
yn y 25% 
o’r 
ardaloedd 
mwyaf 
difreintiedig 
yng 
Nghymru

Nghasnewydd yn 
y 25% AGEHI leiaf
difreintiedig yng 
Nghymru, a 
chynnydd yn nifer 
yr ACEHIau yng 
Nghasnewydd yn 
y 25% AGEHI 
fwyaf
difreintiedig yng 
Nghymru.  Mae 
hyn yn ddirywiad.

A

B

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae 39.9% o'r boblogaeth sy'n byw yng Nghasnewydd yn teithio y tu allan i'r ffin weinyddol ar gyfer gwaith.  
Mae hyn yn gynnydd bach iawn o 0.5% ers y flwyddyn flaenorol.  Gweler Dangosydd Cyd-destunol 4 ar dudalen 
30 i gael rhagor o fanylion.

Diweddarwyd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn 2019.  Mae'r dangosydd hwn yn edrych ar 'Fynediad at 
Wasanaethau' yn unig, ond mae wedi cofnodi gostyngiad yn y safon.  Ceir rhagor o wybodaeth am y Mynegai 
Amddifadedd Lluosog yn Dangosydd Cyd-destunol 1 ar dudalen 25.

AMCAN 25 YR AG – SICRHAU NEWID MODDOL I DDULLIAU TEITHIO MWY CYNALIADWY, GAN 

GYNNWYS CERDDED A BEICIO
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TABL 65: AMCAN 25 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell 
Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Y Defnydd o 
Orsaf Drenau 
Casnewydd 
(Cyfrif nifer y 
defnyddwyr sy’n 
mynd i mewn ac 
allan).

Cynnydd Swyddfa 
Rheilffyrdd a 
Ffyrdd (ORR)

Casnewydd 

13/14 = 2.291m
14/15 = 2.389m
15/16 = 2.561m
16/17 = 2.614m
17/18 = 2.696m

Tŷ-du 

13/14 = 115,110
14/15 = 105,938
15/16 = 85,658
16/17 = 90,088
17/18 = 90,610

Pye Corner 

13/14 = Dd/B
14/15 = 15,052
15/16 = 63,332
16/17 = 81,342
17/18 = 96,698

Casnewydd 
18/19 = 
2.846m

Tŷ-du 18/19 = 
100,266

Pye Corner 
18/19 = 
125,692

Cynnydd o 
150,000

Cynnydd o 
9,656

Cynnydd o 
28,994

B Ceisiadau 
cynllunio a 
roddir pan fo 
gwrthwynebiad 
heb ei ddatrys 
gan yr Adran 
Briffyrdd ar y 
sail bod y 
datblygiad yn 
anghynaliadwy.

0 Rheoli 
Datblygu –
T�m Polisi 
Cynllunio

2015/16 = 0

2016/17 = 0

2017/18 = 0

2018/19 = 0

2019/20 = 0 0

C Nifer y 
cynlluniau 
teithio busnes y 
cytunwyd 
arnynt

Cynnydd Cydgysylltyd
d Cynlluniau 
Teithio 
Rhanbarthol

2015/16 – Llinell 
sylfaen o 13

2016/17 = 14 Dim 
diweddariad ar 
gael

D % y disgyblion 
sy’n teithio mwy 

Gostwng Arolwg 
Cenedlaetho
l Cymru

2014/15 = 30 Llinell 
Sylfaen 
a 

2014/15 = 
30%

30% - Dim 
diweddariad ar 
gael
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na milltir i’w 
hysgol gynradd

Bennwy
d

E % y disgyblion 
sy’n teithio mwy 
na milltir i’w 
hysgol 
uwchradd

Gostwng Arolwg 
Cenedlaetho
l Cymru

2014/15 = 76 Llinell 
Sylfaen 
a 
Bennwy
d

2014/15 = 
76%

76% - Dim 
diweddariad ar 
gael

F Nifer a gwerth y 
cytundebau 
A106 a 
sicrhawyd ar 
gyfer gwella 
trafnidiaeth 
gyhoeddus a 
llwybrau beicio 
a cherdded lle y 
bo’n briodol

Cynnydd 
(Strategae
th 
Drafnidiae
th 2011)

Taenlen y 
Rheolwr 
Rhwymedig
aethau 
Cynllunio

2015/16 – 4 
wedi’u llofnodi 
gyda chyfanswm 
o �102,500

2016/17 – 1 
wedi’i lofnodi 
gyda chyfanswm 
o �105,000

2017/18 – 2 
wedi’u llofnodi 
gyda chyfanswm 
o 693,616.

2018/19 = 2 
wedi'u llofnodi 
gyda chyfanswm 
o �265,481

2019/20 = 0 
cytundeb 
wedi'u 
llofnodi

0 cytundeb 
wedi'u llofnodi 

A

B

C

D

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae'r defnydd o orsafoedd rheilffyrdd ar draws tair gorsaf Casnewydd i gyd wedi cynyddu eto.  Mae gorsaf Pye 
Corner, a agorwyd ym mis Rhagfyr 2014, yn perfformio'n arbennig o dda ac mae nifer y teithwyr sy’n ei defnyddio 
wedi cynyddu'n sylweddol bob blwyddyn.  Mae Gorsaf Tŷ-du, a gollodd rai teithwyr i ddechrau ar �l agor Pye 
Corner, hefyd wedi cael cynnydd iach ac mae ei niferoedd bellach bron yn �l i'r lefelau cyn agor Pye Corner.  Gyda'i 
gilydd, mae nifer y bobl sy’n cyrraedd a gadael tair gorsaf Casnewydd wedi cynyddu gan bron 189,00.

Ni chymeradwywyd unrhyw geisiadau gyda gwrthwynebiad heb ei ddatrys gan yr Adran Briffyrdd yn 2019/20 am 
resymau cynaliadwyedd.

Does dim modd diweddaru'r dangosydd hwn.  Nid yw swydd Cydgysylltydd y Cynllun Teithio Rhanbarthol yn bodoli 
mwyach.
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E

F

Nid yw'r dangosydd hwn wedi'i ddiweddaru yn Arolwg Cenedlaethol Cymru ers 2014-15.  Amcangyfrifir bod 30% 
o ddisgyblion yn teithio mwy na milltir i'w hysgol gynradd.  Caiff y ffigur hwn ei ddefnyddio i bennu llinell sylfaen 
a bydd yn cael ei fonitro yn y dyfodol.

Nid yw'r dangosydd hwn wedi'i ddiweddaru yn Arolwg Cenedlaethol Cymru ers 2014-15.  Amcangyfrifir bod 76% 
o ddisgyblion yn teithio mwy na milltir i'w hysgol uwchradd.  Caiff y ffigur hwn ei ddefnyddio i bennu llinell sylfaen 
ar gyfer monitro blynyddol yn y dyfodol.

Nid oes unrhyw gytundebau wedi'u llofnodi eleni sy'n gwneud cyfraniadau ariannol tuag at fentrau trafnidiaeth 
gynaliadwy.  Mae hyn yn fwy o adlewyrchiad o beidio � chael unrhyw gynlluniau neu gyfiawnhad addas i geisio 
cyfraniadau.

AMCAN 26 YR AG – GWELLA BYWIOGRWYDD A HYFYWEDD CANOLFANNAU ARDAL A CHANOL Y 

DDINAS

TABL 66: AMCAN 26 yr AG

Dangosydd 
Monitro

Targed Ffynhonnell Llinell Sylfaen/Data 
Blaenorol

Lliw’r 
Llynedd

Data Mwyaf 
Diweddar

Canlyniad

A Nifer yr 
Ymwelwyr � 
Chanol y 
Ddinas

Cynnydd 
(Strategae
th 
Trafnidiae
th 2011)

Polisi 
Cynllunio 

2014: 8,546,519

2015: 8,239,924

2016: 8,084,709

2017: 7,437,579

2018: 6,955,114

2019: 6,572,702 Gostyngiad 
o 382,412

B Nifer y 
manwerthwyr 
annibynnol

Cynnydd  Yr Is-adran 
Adfywio

2015:  494 o unedau 
yng nghanol y 
ddinas; 79 o unedau 
wedi eu cofnodi’n 
rhai annibynnol 
(16%)

2016:  543 o unedau 
yng nghanol y 
ddinas; 188 o 
unedau wedi eu 

2019:  544 o 
unedau yng 
nghanol y 
ddinas; 185 o 
unedau wedi eu 
cofnodi’n rhai 
annibynnol 
(34%)

Dim data ar 
gyfer 2020
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cofnodi’n rhai 
annibynnol (34.6%)

2017:  531 o unedau 
yng nghanol y 
ddinas; 187 o 
unedau wedi eu 
cofnodi’n rhai 
annibynnol (35.2%)

2018:  533 o unedau 
yng nghanol y 
ddinas; 199 o 
unedau wedi eu 
cofnodi’n rhai 
annibynnol (37%)

C Cymysgedd o
ddefnyddiau 
yng nghanol y 
ddinas

Ni nodwyd 
unrhyw 
darged

Yr Is-adran 
Adfywio

2016 a 2017

Gweler ffigur 27 
isod.

Llinell 
Sylfaen 
a 
Bennwy
d

2019 – Gweler y 
tabl isod

Dim data ar 
gyfer 2020

D Cyfanswm yr 
unedau 
masnachol 
gwag bob 
blwyddyn yng 
nghanol y 
ddinas

Cyfradd 
unedau 
gwag yn 
gostwng 
dros 
gyfnod y 
Cynllun

Yr Is-adran 
Adfywio

2015 = 110 o 
unedau gwag (22%)

2016 = 138 o 
unedau gwag (25%)

2017 = 128 o 
unedau gwag (24%)

2018 = 146 o 
unedau gwag (27%)

2019 = 131 o 
unedau gwag 
(24%)

Dim data ar 
gyfer 2020

E Boddhad 
preswylwyr o 
ran byw yng 
Nghasnewydd

Gwella Panel 
Dinasyddion 
Casnewydd

Gweler Ffigur 26 
isod.

Gweler Ffigur 31 
isod.

Dengys 
Ffigur 31 
ddirywiad 
cyffredinol 
yn lefelau 
boddhad y 
bobl sy'n 
byw yng 
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Nghasnewy
dd.

A

B

C

SYLWEBAETH A DADANSODDIAD O'R CANLYNIAD:

Mae nifer yr ymwelwyr ar gyfer 2019 wedi gostwng 382,412 o’r ffigurau ar gyfer 2018, sy'n ostyngiad flwyddyn 
ar �l blwyddyn o'r ffigurau a gofnodwyd ar gyfer yr AMB am y tro cyntaf.  Mae hyn yn duedd a brofir yn 
genedlaethol wrth i’r stryd fawr ymateb i newidiadau yn ymddygiad siopwyr a newidiadau mwy cyffredinol yn y 
sector manwerthu gyda mwyfwy o bobl yn siopa ar-lein.  Yn 2020, gwaethygwyd hyn ymhellach gan yr achosion 
o Glefyd Coronaidd y Galon ac roedd mesurau'r Llywodraeth i atal lledaeniad y feirws yn cynnwys y gofyniad i rai 
busnesau a lleoliadau gau.  Mae Ffigur 30 isod yn dangos y gostyngiad enfawr yn nifer yr ymwelwyr o ganlyniad 
i'r feirws wedi'i gloi.  Ystyrir bod angen dadansoddi cofnodion Commercial Street ymhellach ynghyd � data am 
gyfraddau swyddi gwag i helpu i lunio ymateb polisi priodol yn adolygiad y CDLl.  

Comisiynodd y Cyngor Astudiaeth Manwerthu a Hamdden (Nexus Planning, Tachwedd 2019) i roi cyngor ar 
ffyrdd posibl o wella bywiogrwydd a hyfywedd Canol y Ddinas. Yr argymhellion oedd "gellir annog datblygiad 
addas yng Nghanol y Ddinas hefyd drwy fabwysiadu dull hyblyg sy'n osgoi polis�au rhy gyfyngol er mwyn 
galluogi'r canol i addasu'n well i ofynion y farchnad a denu buddsoddiad yng Nghanol y Ddinas yn y dyfodol. 
Gallai polis�au o'r fath fod yn gefnogol i arferion gweithio hyblyg ac annog cyfleoedd newydd drwy gyfuno neu 
isrannu unedau a gweithle presennol canol trefi (lle mae datblygiad o'r fath yn arwain at golli ychydig, neu 
ymylol, o arwynebedd llawr net), ac ar gyfer newid y defnydd o unedau gwag hirsefydlog i annog buddsoddi. 
(5.49)”

FFIGUR: 30 YMWELWYR COMMERCIAL STREET

Ni fu'n bosibl casglu'r wybodaeth hon oherwydd yr achosion o’r Coronafeirws.

Ni fu'n bosibl casglu'r wybodaeth hon oherwydd yr achosion o’r Coronafeirws.
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D

E

Asesiad 2019

a 2016 2017 2018 2019 2020 

A1 37% 38% 36% 36% Anhysbys

A2 16% 13% 13% 13% Anhysbys

A3 16% 18% 15% 15% Anhysbys

B1 0% 1% 2% 2% Anhysbys

C1 0% 0.5% 1% 0.5% Anhysbys

C2 0.4% 0% 0% 0% Anhysbys

D1 3% wedi'u 
cofnodi’n 
Ddosbarth 
Defnydd D

1.5% 1% 1% Anhysbys

D2 1% 1% 1% Anhysbys

Sui Generis 1% 3% 4% 4% Anhysbys

Uned Wag 25% 24% 27% 27% Anhysbys

Ni fu'n bosibl casglu'r wybodaeth hon oherwydd yr achosion o’r Coronafeirws.

Blwyddyn Unedau o fewn Ardal yr 
Arolwg

Nifer yr Unedau Gwag Canran yr Unedau Gwag

2015 501 110 22%

2016 543 138 25%

2017 531 128 24% 

2018 533 146 27% 

2019 544 131 24% 

2020 Anhysbys Anhysbys Anhysbys

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal ymchwil drwy Banel Dinasyddion i fesur bodlonrwydd a safbwyntiau 
ynghylch materion sy'n berthnasol i Gasnewydd, y Cyngor a'i thrigolion.  Mae'r data canlynol yn amlinellu barn y 
panel pan ofynnir i ba raddau rydych chi'n cytuno �'r datganiad canlynol?

 Mae Casnewydd yn lle da i fyw.
 Mae Casnewydd yn dod yn lle gwell i fyw 
 Rwy’n falch o ddweud fy mod o Gasnewydd
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FFIGUR 31:   BODDHAD PRESWYLWYR O RAN BYW YNG NGHASNEWYDD

Mae adolygu data o'r dyddiad sylfaen, sef Ebrill 2013, yn dangos bod preswylwyr Casnewydd, yn gyffredinol, o'r 
farn bod Casnewydd yn lle da i fyw ac yn dod yn lle gwell i fyw a’u bod nhw’n falch o ddweud eu bod yn dod o 
Gasnewydd o gymharu � dyddiad sylfaen Ebrill 2013.  Mae'r 12 mis diwethaf wedi gweld tuedd o ddirywiad yn 
lefelau boddhad y preswylwyr o ran byw yng Nghasnewydd, o'r uchafbwynt a brofwyd yn 2016. Gwelwyd cynnydd 
bach yn y 6 mis diwethaf.  Roedd uchafbwynt 2016 yn dilyn agoriad Friar's Walk a allai fod wedi cyfrannu at yr 
ymdeimlad o newid ar y pryd.

Gorff
2015

Ion
2016

Gorff
2016

Ion
2017

Gorff
2017

Ion
2018

Gorff
2018

Ion
2019

Gorff
2019

Mae Casnewydd yn lle da i fyw 50.00% 60.81% 55.69% 58.30% 56.13% 52.78% 54.37% 48.85% 54.90%
Mae Casnewydd yn dod yn lle gwell i

fyw 57.86% 70.95% 65.48% 67.33% 59.22% 59.12% 47.51% 39.46% 41.71%

Dw i'n falch o ddweud fy mod i'n dod
o Gasnewydd 39.60% 43.99% 46.96% 45.04% 41.67% 38.98% 36.68% 36.43% 40.31%
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To what extent do you agree with the following statements?
Involve Newport Citizens Panel 
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6. CASGLIADAU AC ARGYMHELLION

6.1. Yr AMB ar gyfer 2020 yw'r pumed adroddiad monitro i'w baratoi ers mabwysiadu'r CDLl ym mis Ionawr 2015.  
Mae canfyddiadau'r AMB yn rhoi cyfle pwysig i'r cyngor asesu effeithiolrwydd y CDLl a phenderfynu a oes 
angen newidiadau.

6.2. Yn unol � Rheoliad 37 y CDLl (2005), rhaid i'r AMB gynnwys asesiad yn erbyn saith cwestiwn.  Eir i'r afael �'r 
cwestiynau hyn isod:

i. A yw'r Strategaeth CDLl sylfaenol yn parhau'n gadarn?

6.3. Mae’r CDLl yn canolbwyntio ar strategaeth datblygu cynaliadwy, gyda phwyslais benodol ar adfywio, adeiladu 
ar ddiwylliant a threftadaeth y ddinas a cheisio manteisio i’r eithaf ar dir (llwyd) a ddatblygwyd yn flaenorol.  
Mae'r dystiolaeth a gasglwyd drwy'r AMB hwn yn dangos bod strategaeth y CDLl yn dal yn effeithiol.  Er bod 
adeiladu tai wedi gostwng ychydig eleni, mae'r dull datblygu cynaliadwy tir llwyd yn dal i gael ei gyflawni.  Ers 
dechrau cyfnod y Cynllun, mae 94% o'r tai a gwblhawyd wedi bod ar dir llwyd.  Cydnabyddir mai dim ond 78% 
oedd canran y tir llwyd a gwblhawyd eleni, ond mae hyn yn bennaf oherwydd lefelau cwblhau iach ar ddau o 
safleoedd dyrannu meysydd glas y CDLl.  Nid yw'r gostyngiad hwn mewn cwblhau tir llwyd am flwyddyn yn 
cynrychioli dechrau tuedd i ffwrdd o'r strategaeth gyffredinol.

ii. Pa effeithiau y mae polis�au'n eu cael yn fyd-eang, yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol?

Yn fyd-eang

6.4. Ar raddfa fyd-eang, mae'r CDLl yn cael rhai effeithiau cadarnhaol eto o ran ynni adnewyddadwy.  Caniataodd 
polis�au CDLl 3.66MW o gynlluniau ynni adnewyddadwy yng Nghasnewydd yn 2019/20.  Mae dangosyddion 
amgylcheddol cadarnhaol eraill yn cynnwys:

 SA Amc 2C – Dim colli cynefin bywyd gwyllt pwysig;
 SA Amc 3D – Dim colli tir amaethyddol gwerth uchel;
 SA Amc 10A – Gostyngiad cyffredinol mewn defnydd blynyddol cyfartalog o drydan dros gyfnod y 

cynllun.
 SA Amc 12B – Cynnydd yng nghanran y gwastraff sy'n cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei 

gompostio
 SA Amc 12D – Gostyngiad yng nghanran y gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi

6.5. Adroddwyd mewn AMBau blaenorol am ganiat�u'r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yn y Celtic Manor 
yn unol � Pholisi CF9 y CDLl.  Agorwyd y Ganolfan Gonfensiynau yn haf 2019 ac un o'i phrif ddigwyddiadau 
cyntaf oedd Cynhadledd Gofod y DU.  Mae hwn yn ddigwyddiad cenedlaethol, ond mae'r Ganolfan yn gallu 
cynnal digwyddiadau byd-eang a dim ond am beth cadarnhaol i'r ddinas gyfan y gall y cyfleuster hwn fod gan 
Gasnewydd.  

Yn Genedlaethol

6.6. Ar raddfa genedlaethol, cwblhaodd Casnewydd 667 o gartrefi newydd yn 2019/20.  O gymharu � blynyddoedd 
blaenorol, yn enwedig rhwng 2015 a 2017, roedd yr awdurdod yn cwblhau mwy na 900 o gartrefi newydd y 
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flwyddyn.  Yn dilyn effaith pandemig Coronafeirws, disgwylir i'r gwaith cwblhau ar gyfer y flwyddyn nesaf fod 
yn sylweddol is, cyn dechrau arno eto y flwyddyn ganlynol, gobeithio.  Yn gyffredinol, ers dechrau cyfnod y 
Cynllun, mae'r tai a gwblhawyd yn parhau i fod yn weddol iach, ond erbyn hyn mae tuedd raddol ar i lawr yn 
dechrau datblygu.  Rhagwelwyd hyn yn wir yn y llwybr cwblhau tai CDLl, ond roedd disgwyl i'r uchafbwynt ar 
900 a mwy o unedau bara am dair blynedd arall, ac mae'n amlwg na ragwelwyd yr effaith sylweddol y mae'r 
Coronafeirws yn debygol o'i hachosi.  Wrth i gyfraddau cyflenwi tai ostwng, mae'r angen am adolygiad o CDLl 
yn cynyddu.    

6.7. O ran yr economi, mae Casnewydd hefyd yn perfformio'n dda.  Mae bron i 25ha o dir cyflogaeth wedi'i 
ddyfarnu eleni ac mae 3.1ha o dir cyflogaeth newydd wedi'i ddatblygu eleni hefyd.  Mae'r cymysgedd hwn o 
dir tai a chyflogaeth yn allweddol i greu datblygu cynaliadwy llwyddiannus.  Mae nifer amcangyfrifedig y swyddi 
yng Nghasnewydd wedi gostwng eleni, ond mae'n parhau'n uwch na'r cyfraddau a dargedwyd ac mae'r 
awdurdod ar y trywydd iawn i gyflawni gofyniad y CDLl o 7,400 o swyddi newydd yng nghyfnod y Cynllun.   

Yn Rhanbarthol

6.8. Ar lefel ranbarthol, mae Cynllun Datblygu Strategol De-ddwyrain Cymru wedi'i atal, ond mae Llywodraeth 
Cymru wrthi'n datblygu'r Mesur Llywodraeth Leol ac Etholiadau, a fyddai'n golygu cyflwyno Cydbwyllgorau 
Corfforaethol.  Byddai'r Pwyllgorau hyn yn gyfrifol am gynllunio strategol ac felly disgwylir y bydd cynnydd ar 
Gynllun Datblygu Strategol De-ddwyrain Cymru yn codi yn dilyn cyflwyno'r Cyd-bwyllgorau Corfforaethol yn 
2021.

6.9. Gwnaed rhywfaint o gynnydd hefyd o ran cyflawni Gorsaf Llanwern, a fyddai'n rhan o system Metro De-
ddwyrain Cymru.  Yn ogystal, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wrthi'n rhyddhau Cronfa Buddsoddi mewn 
Tai a fyddai �'r nod o ddatgloi safleoedd preswyl sydd wedi'u gohirio.  Mae Casnewydd yn cynnal trafodaethau 
cynnar ynghylch sut y gellid cyfeirio rhywfaint o'r buddsoddiad hwn o bosibl at rai o safleoedd CDLlau sydd 
wedi'u gohirio yng Nghasnewydd.

Yn Lleol

6.10. Ar y raddfa leol, cwblhawyd 267 o unedau fforddiadwy eleni, sef y nifer uchaf a gofnodwyd yn ystod cyfnod y 
Cynllun.  Mae hyn yn cynyddu cyfanswm y ddarpariaeth o dai fforddiadwy ers mis Ebrill 2011 i 1,223, sydd ond 
yn ddiffyg o 78 uned dros y naw mlynedd.

6.11. Fel y nodwyd yn flaenorol, mae codi tai ar dir llwyd dros gyfnod y Cynllun yn 94%, gan helpu felly i adfywio 
safleoedd sy'n aml yn adfeiliedig ac yn ddiolwg ac, o ganlyniad, barhau i ddiogelu'r rhan fwyaf o dir maes glas 
Casnewydd.  Mae dangosyddion eraill sydd � chanlyniad lleol cadarnhaol yn cynnwys:

 Amc 1 MT1 – Dim colli tir glas nad yw'n unol � pholis�au'r CDLl;
 Amc 3 MT2 – Mae'r cyflenwad tir cyflogaeth dros 13 mlynedd;
 Amc 4 MT8 – Darparu safleoedd a ddyrannwyd i H1 dros gyfnod y Cynllun yw 86%;
 Amc 6 MT1 – Dim colli SoDdGA neu SBCN;
 Amc 6 MT2 – Dim colli coetiroedd na choed gwarchodedig yn groes i bolisi;
 Amc 6 MT3 – Dim cymeradwyo ceisiadau ar y llain las na’r lletem las sy'n groes i'r polisi; 
 SA Amc 21C – Swm net y tir sy’n cael ei ddatblygu ar gynnydd;
 SA Amc 25A – Mae'r defnydd o bob un o'r tair gorsaf reilffordd yng Nghasnewydd yn parhau i 

gynyddu.
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iii. A oes angen newidiadau ar y polis�au i adlewyrchu newidiadau mewn polisi cenedlaethol?

6.12. Mae adran 3 o'r AMB yn cynnwys gwybodaeth sy'n nodi manylion y newidiadau sydd wedi'u rhoi ar waith i 
bolisi cynllunio ar lefel genedlaethol.  Er bod newidiadau i bolisi cenedlaethol wedi digwydd a fydd � 
goblygiadau ar gyfer unrhyw arolwg o'r CDLl yn y dyfodol, daethpwyd i’r casgliad na chafwyd unrhyw 
newidiadau sylweddol a fyddai'n effeithio ar bolis�au yn y CDLl presennol ac mae angen eu hadolygu ar fyrder.  
Mae cyhoeddi'r FfDC drafft o bwys mawr i Gasnewydd, gan gydnabod y dylai Casnewydd fod yn ganolfan twf 
cenedlaethol.  Mae hyn yn rhywbeth y bydd yn bwysig iawn wrth lunio Cynllun Datblygu Strategol a Chynllun 
Datblygu Lleol newydd.

iv. A yw polis�au a thargedau cysylltiedig wedi'u cyrraedd neu fod cynnydd yn cael ei wneud tuag at 
eu cyrraedd, gan gynnwys cyhoeddi canllawiau cynllunio atodol perthnasol? 

6.13. Mae adrannau 4 a 5 yn manylu ynghylch a yw targedau'r dangosyddion yn cael eu cyrraedd, heb eu cyrraedd, 
neu a yw canlyniadau cymysg yn cael eu cynhyrchu.  Mae crynodeb cyffredinol o'r targedau a'r canlyniadau a 
gofnodwyd i'w gweld yn y tri thabl isod. Yn y rhan fwyaf o achosion, cofnodwyd canlyniadau cadarnhaol.  Felly, 
mae'r rhan fwyaf o dargedau'n cael eu cyrraedd. 

6.14. O ran CCAau, fel y cyfeirir atynt ym mharagraff 3.36, mabwysiadwyd pum CCA newydd sbon yn 2019/20, a 
phedwar arall rydym wedi cael ein diweddaru a'u darllen.  

6.15. Cynhyrchwyd CCA 'storio a chasglu gwastraff' newydd sy'n sicrhau bod datblygiadau newydd yn gwneud lle 
ffisegol priodol ar gyfer cynwysyddion gwastraff mewn cartrefi newydd, ond hefyd y tu allan at ddibenion 
casglu hefyd.  Yn ogystal, mae pedwar Arfarniad o Ardaloedd Cadwraeth wedi'u cwblhau a'u mabwysiadu fel 
CCA.

6.16. Mae diweddariadau i’r CCAau canlynol wedi codi:

 Rhwymedigaethau Cynllunio  
 Estyniadau Tai a Thai Allan Domestig 
 Anheddau Newydd
 Addasiadau Fflatiau

6.17. Mae CCA Teithio Cynaliadwy drafft wedi bod drwy ymgynghori ac mae'n aros i gael ei gymeradwyo’n derfynol.  
Mae gwaith ar y gweill hefyd ar CCA 'Dylunio Blaen Siop', a fydd yn arbennig o ddefnyddiol wrth geisio gwella'r 
amgylchedd ffisegol yng nghanol y ddinas. 

v. Lle nad oes cynnydd wedi'i wneud, y rhesymau am hyn a pha oblygiadau y gallai hyn eu cael?
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6.18. Mae’r tri thabl isod yn crynhoi pob dangosydd yr AMB ac yn nodi eu canlyniadau.  Fel y nodwyd uchod, mae 
mwyafrif y dangosyddion wedi’u cofnodi’n wyrdd. Lle nad yw dangosyddion wedi’u cofnodi’n wyrdd, cynigir 
sylwebaeth ychwanegol islaw’r tablau perthnasol.
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TABL 67: DANGOSYDDION CYD-DESTUNOL

Cyfanswm Crynodeb o’r Dangosydd Cyf AMB 
2019

Canlyniad 
cadarnhaol

1 Troseddau a gofnodwyd yng Nghasnewydd CON 2

Canlyniad 
cymysg

0

Canlyniad 
negyddol

3 Ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghasnewydd o 
gymharu � Chymru gyfan

CON 1 

Cyfraddau gweithgarwch economaidd yng Nghasnewydd. CON 3

Preswylwyr yn cymudo allan o Gasnewydd CON 4

Canlyniad Cadarnhaol

6.19. Mae'r cyfraddau troseddu a gofnodwyd yng Nghasnewydd yn parhau i ostwng, sy'n amlwg yn newyddion 
cadarnhaol.

Canlyniad Cymysg

6.20. Ni chofnodwyd unrhyw ddangosyddion cyd-destunol canlyniadau cymysg eleni.

Canlyniad negyddol

6.21. Yn AMB y llynedd, nid oes unrhyw ddangosyddion cyd-destunol canlyniad negyddol wedi'u cofnodi.  Felly, mae 
braidd yn siomedig bod tri wedi'u cofnodi eleni.

6.22. Diweddarwyd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn 2019 ac yn anffodus mae'n dangos cyfran 
uwch o ACEHIau Casnewydd o fewn y 10% o rannau mwyaf difreintiedig Cymru.  Mae MALlC yn edrych ar wyth 
categori ar wah�n (Incwm, Cyflogaeth, Iechyd, Addysg, Mynediad at Wasanaethau, Diogelwch Cymunedol, yr 
Amgylchedd Ffisegol, Tai) ac mae'n darparu safle cyffredinol.  Erbyn hyn mae 23 o ACEHIau Casnewydd o fewn 
y rhan fwyaf difreintiedig o Gymru, o'i gymharu � 14 AGEHI a gofnodwyd yn ystod MALlC 2014.  Mae hyn 
ychydig yn siomedig ac yn syndod pan fydd tystiolaeth economaidd fel prisiau tai a chreu swyddi yn dangos 
bod Casnewydd yn dod yn fwy llewyrchus.  
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6.23. Dangosir bod cyfraddau gweithgarwch economaidd yn gostwng yng Nghasnewydd ers 2017.  Fodd bynnag, 
maent yn parhau'n uwch na chyfartaledd Cymru.  Nid ystyrir bod adrodd ar ddata economaidd fel hyn yn 
flynyddol, lle nad yw maint y sampl yn arwyddocaol, yn arbennig o gadarn.  O ddechrau cyfnod y Cynllun hyd 
at 2019, mae'r duedd yn gadarnhaol.  Ystyrir bod hyn yn adlewyrchiad tecach o weithgarwch economaidd yng 
Nghasnewydd.  

6.24. Yn olaf, mae trigolion sy'n cymudo allan o Gasnewydd am waith wedi cynyddu 0.5%.  Fel y nodwyd mewn AMB 
blaenorol, mae lleoliad strategol Casnewydd yn Ne Cymru, a'i agosrwydd at Gaerdydd a Bryste yn golygu y 
bydd ganddo bob amser elfen o gymudo allan.  Yr her yw ceisio lleihau hyn er mwyn creu dinas gynaliadwy, ac 
os na ellir ei lleihau, ceisiwch sicrhau bod cymudo drwy fathau cynaliadwy o drafnidiaeth.    

TABL 68: Dangosyddion Craidd a Lleol

Cyfa
nsw
m

Crynodeb o’r Dangosydd Cyf AMB 
2019

Canlyniad 
Cadarnha
ol

16 Colli tir glas OB1 MT1

Caniat�u cynlluniau ynni adnewyddadwy OB2 MT1

Caniat�u ceisiadau yn groes i gyngor y cyflenwr dŵr. OB2 MT3

Y nifer sy'n manteisio ar dir cyflogaeth ychwanegol net OB3 MT1

Cynnal cyflenwad tir cyflogaeth OB3 MT2

Creu swyddi OB3 MT3

Cwblhau tai ar dir llwyd OB4 MT1

Cynnal cyflenwad tir tai ar gyfer 5 mlynedd OB4 MT2

Cwblhau tai ar safleoedd tai H1 y CDLl OB4 MT8

Caniat�u datblygiad y tu allan i ffin yr anheddiad OB4 MT10

Darparu llety ar gyfer Sipsiwn/Teithwyr OB4 MT12

Caniat�u ceisiadau sy’n effeithio ar SoDdGA neu SBCN OB6 MT1

Colli coetir a choed gwarchodedig o ganlyniad i ddatblygiad OB6 MT2

Caniat�u datblygiad o fewn y llain las/lletem werdd OB6 MT3

Colli cyfleusterau cymunedol OB7 MT1

Caniat�u ceisiadau yn groes i gyngor yr Adran Priffyrdd OB7 MT2

Cynnal digon o gyfleusterau gwastraff OB10 MT1
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Hyfforddi
ant sydd 
ei Angen

6 Colli lle amgylcheddol yn groes i bolisi OB1 MT2

Datblygiad mewn ardal diogelu mwynau OB1 MT4

Ystyried Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru OB1 MT5

Colli tir cyflogaeth i ddefnyddiau eraill OB3 MT4

Dwysedd datblygu OB4 MT9

Caniat�u ceisiadau sy'n effeithio ar safleoedd o werth 
hanesyddol

OB5 MT1

Angen 
CCA

0

Ymchwil 
Bellach

13 Caniat�u datblygiad yng ngorlifdiroedd C1 a C2 OB1 MT3

Caniat�u ceisiadau yn groes i gyngor Cyfoeth Naturiol Cymru OB2 MT2

Cyfraddau swyddi gwag masnachol yng nghanol y ddinas OB3 MT5

Defnyddiau nad ydynt yn ymwneud � manwerthu o ran prif 
ffryntiadau a rhai eilaidd

OB3 MT6

Datblygiadau manwerthu y tu allan i ganol y ddinas. OB3 MT7

Nifer yr anheddau a gwblhawyd y flwyddyn OB4 MT3

Cwblhau anheddau ar Safle Tai Strategol Pentref Llanwern OB4 MT4

Cwblhau anheddau ar Safle Tai Strategol Glan Llyn OB4 MT5

Cwblhau unedau tai fforddiadwy OB4 MT6

Newidiadau mewn gwerthoedd gweddilliol ar draws ardaloedd 
is-farchnad tai

OB4 MT7

Sefydlu safle Sipsiwn/Teithwyr Hartridge Farm Road OB4 MT11

Darparu safle tramwy ar gyfer Sipsiwn/Teithwyr OB4 MT13

Nifer y safleoedd anawdurdodedig Sipsiwn/Teithwyr OB4 MT14

Adolygiad 
Polisi

0

Adolygiad 
o’r 
Cynllun

0

Canlyniad Cadarnhaol
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6.25. Mae 16 o ddangosyddion wedi'u cofnodi’n wyrdd (cadarnhaol) eleni.  Mae hyn yn ostyngiad o dri o AMB 2019.  
Mae dau o'r dangosyddion gwyrdd wedi symud i las, tra bod un wedi mynd i felyn.  Yn AMB 2019, nodwyd bod 
colli cyfleusterau cymunedol yn las o'r blaen, ond mae bellach wedi symud i wyrdd.  Gan fod Llywodraeth 
Cymru wedi dileu'r gofyniad i gynnal cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai, mae'r dangosydd hwn wedi'i 
ddileu.  

Angen Hyfforddiant 

6.26. Cofnodwyd chwe dangosydd eleni yn las (angen hyfforddiant).  Mae hyn un yn fwy na'r llynedd, ac mae tri 
wedi aros yn las ers y flwyddyn flaenorol. 

6.27. Mae OB7 MT1 yn ganiatadau sy'n effeithio ar golli cyfleusterau cymunedol.  Mae'r dangosydd hwn wedi bod 
yn las ar gyfer y pedwar AMB blaenorol, ond mae bellach wedi'i gofnodi fel gwyrdd sy'n gadarnhaol. Mae OB3 
MT7 yn cofnodi datblygiadau manwerthu y tu allan i Ganol y Ddinas hefyd wedi symud o las i felyn sy'n golygu 
bod angen ymchwilio ymhellach i'r polisi. Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, mae tri dangosydd yn dal i gael 
eu cofnodi fel rhai glas.

6.28. Mae OB1 MT4 (Datblygiadau o fewn Ardal Diogelu Mwynau) wedi ei gofnodi’n las am y pum mlynedd diwethaf.  
Cofnodwyd naw cais o fewn ardaloedd diogelu mwynau, penderfynwyd ar dri o'r naw cais heb ystyried Polisi 
M1 yn briodol.  Mae'n debygol iawn y byddai'r polisi wedi'i fodloni, ond mae'n anffodus bod y polisi hwn yn 
cael ei golli o hyd, yn enwedig gan fod CCA wedi cael ei lunio i helpu i benderfynu ar ddatblygiad sy'n effeithio 
ar ardaloedd diogelu mwynau.

6.29. Mae OB3 MT4 (Tir cyflogaeth a gollwyd i ddefnyddiau eraill) wedi'i gofnodi'n las am y pum mlynedd diwethaf. 
Cymeradwywyd deuddeg cais cynllunio sydd wedi arwain at golli tir cyflogaeth gwerth cyfanswm o 2.531ha.  
Fodd bynnag, nid oes unrhyw dir EM1 wedi'i golli i ddefnyddiau nad ydynt yn rhai cyflogaeth. Roedd pum cais 
nad oeddent yn ystyried polisi EM3 ac mae hyn yn bryder. Credir y gellir ystyried bod y polisi'n rhy feichus i 
gynlluniau bach, ac mae hyn yn rhywbeth y gellir ei ystyried yn ystod yr adolygiad o’r CDLl. Ystyrir bod angen 
hyfforddiant pellach i sicrhau bod polisi EM3 yn cael ei ystyried ar gyfer pob cais sy'n ymwneud � cholli tir 
cyflogaeth.  

6.30. Mae OB4 MT9 (Dwysedd Datblygu) wedi'i gofnodi fel glas yn groes i felyn yn y flwyddyn flaenorol.  
Cymeradwywyd 16 o geisiadau cynllunio preswyl mawr yn 2019/20, ond cymeradwywyd un gyda dwysedd o 
lai na 30 o anheddau yr hectar. Nid yw Polisi H3 (Cymysgedd a Dwysedd Tai) yn atal datblygiadau o lai na 30 
anheddau yr hectar, ond lle mae hynny'n wir, mae angen cyfiawnhau hynny yn erbyn Polisi H3.  Trafodwyd 
digon o dystiolaeth sy'n berthnasol i ofynion Polisi H3 mewn perthynas �'r ddau gais ond, yn anffodus, nid o 
fewn cyd-destun y polisi.  Fodd bynnag, pe bai Polisi H3 wedi'i drafod, ystyrir y byddai'r cynlluniau wedi 
bodloni'r gofynion polisi ac felly byddai'r canlyniad wedi bod yr un peth.  Dyma un cam o gynllun preswyl mawr 
a disgwylir i'r cynllun cyfan gydymffurfio � pholisi H3.  Ystyrir bod angen hyfforddiant i sicrhau bod y cynllun 
cyffredinol yn bodloni'r amcan polisi hwn.

6.31. Mae OB1 MT2 (Gofod amgylcheddol a gollwyd yn groes i bolisi) wedi'i gofnodi'n las eleni yn hytrach na gwyrdd 
am y ddwy flynedd flaenorol.   Caniatawyd dau gais ar dir a ddynodwyd yn Ofod Amgylcheddol yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf a arweiniodd at golli 0.58ha. Nid oedd un o'r ceisiadau yn s�n am effaith colli'r Gofod 
Amgylcheddol yn Adroddiad y Swyddog; er ei bod yn debygol y byddai Polisi CE3 wedi'i fodloni, ond dylai fod 
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wedi'i gynnwys yn adroddiad y swyddog.  O ganlyniad, nodwyd bod y dangosydd hwn yn las a bydd swyddogion 
yn cael eu hatgoffa am bwysigrwydd gofod amgylcheddol.

6.32. OB5 MT1 (Caniatadau sy'n effeithio ar safleoedd o werth hanesyddol) Mae'r dangosydd hwn wedi'i gofnodi'n 
las eleni yn hytrach na gwyrdd y flwyddyn flaenorol. Caniatawyd dau gais a oedd � gwrthwynebiad heb ei 
fodloni gan gynghorydd treftadaeth statudol, ystyriwyd bod y ddau gais yn cael effaith andwyol ar Adeiladau 
Rhestredig. Ystyrir bod angen hyfforddiant pellach ar y dangosydd hwn er mwyn sicrhau y gellir ymdrin �'r 
pryderon a godwyd drwy anghenion hyfforddi penodol a chanllawiau posibl.

6.33. Yn olaf, mae OB1 MT5 (Ystyried Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru) yn ddangosydd newydd sydd wedi'i 
gyflwyno i adlewyrchu mabwysiadu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru. Mabwysiadwyd y Cynllun ym mis 
Tachwedd 2019 ac ystyriwyd bod pedwar o bob pum cais wedi gorfod ystyried y Cynllun Morol. Mae 
ceisiadau'n cael eu sgrinio i sicrhau, lle bo'r Cynllun Morol yn berthnasol, y caiff ei ystyried fel rhan o'r cais 
cynllunio. Ers hynny, darparwyd hyfforddiant i sicrhau bod swyddogion yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau a 
rhagwelir canllawiau gweithredu cenedlaethol eleni. 

Ymchwil Bellach

6.34. Cofnodwyd 13 o ddangosyddion yn felyn (angen rhagor o ymchwil) eleni, o gymharu ag 11 o ddangosyddion a 
gofnodwyd y llynedd.  Dyma'r 13 dangosydd, gan gynnwys holl ddangosyddion y llynedd y nodwyd bod angen 
ymchwil bellach ar eu hangen:

 Caniat�u datblygiad yng ngorlifdiroedd C1 a C2
 Caniat�u ceisiadau yn groes i gyngor Cyfoeth Naturiol Cymru
 Cyfraddau swyddi gwag masnachol yng nghanol y ddinas
 Defnyddiau nad ydynt yn ymwneud � manwerthu o ran prif ffryntiadau a rhai eilaidd
 Datblygiadau manwerthu y tu allan i ganol y ddinas.
 Nifer yr anheddau a gwblhawyd y flwyddyn
 Cwblhau anheddau ar Safle Tai Strategol Pentref Llanwern
 Cwblhau anheddau ar Safle Tai Strategol Glan Llyn
 Cwblhau unedau fforddiadwy
 Newidiadau mewn gwerthoedd gweddilliol ar draws ardaloedd is-farchnad tai
 Sefydlu safle Sipsiwn/Teithwyr Hartridge Farm Road
 Darparu safle teithiol ar gyfer Sipsiwn/Teithwyr
 Nifer y safleoedd anawdurdodedig Sipsiwn/Teithwyr

Perygl Llifogydd

6.35. Mae cyfran fawr o Gasnewydd ar y gorlifdir.  Felly, mae perygl llifogydd yn aml yn ffactor wrth benderfynu ar 
geisiadau cynllunio.  Mae tystiolaeth yn awgrymu y bu nifer o achosion o gymeradwyo ceisiadau nad ydynt yn 
bodloni holl brofion NCT 15. Mae hyn yn rhywbeth y mae angen i'r Cyngor, ynghyd � Cyfoeth Naturiol Cymru 
a Llywodraeth Cymru ei drafod ymhellach.  Mae adolygiad o NCT 15 yn cael ei gynnal ac mae'r Cyngor wedi 
bwydo i mewn i'r gwaith hwn. 

Manwerthu 
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6.36. Mae'n amlwg y bydd coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar y sector manwerthu, yn enwedig y rhai yr 
ystyrir eu bod yn rhai nad ydynt yn hanfodol.  Ni fu'n bosibl cynnal arolwg o Ganol y Ddinas a bydd 
dadansoddiad y flwyddyn nesaf yn rhoi arwydd clir o effeithiau'r pandemig byd-eang. Mae polis�au'r CDLl ar 
ffryntiadau cynradd ac uwchradd yn parhau i fod yn llac, gyda'r Cyngor o'r farn bod nifer y safleoedd gwag yn 
y Ddinas yn ystyriaeth berthnasol ac felly'n caniat�u i ddefnyddiau nad ydynt yn rhai A1 sy'n groes i bolisi, 
helpu i godi nifer yr ymwelwyr.   Mae'n werth nodi hefyd bod un cais am ddefnydd sydd wedi'i leoli orau mewn 
canolfan ddiffiniedig wedi'i gymeradwyo y tu allan i ganolfan ddiffiniedig lle barnwyd bod ystyriaethau 
perthnasol eraill yn drech na gofynion polisi manwerthu perthnasol.

Tai

6.37. Cofnodwyd pum dangosydd sy’n ymwneud � thai yn rhai melyn (ymchwil bellach).  Mae OB4 MT3 yn cofnodi 
nifer cyffredinol yr anheddau sydd wedi’u cwblhau ers dechrau cyfnod y Cynllun yn 2011.  Rhwng 1 Ebrill 2011 
a 31 Mawrth 2020, mae 5,978 o unedau wedi'u cwblhau.  Mae hyn yn ddiffyg o 575 o unedau dros gyfnod o 
wyth mlynedd, neu 9%.  Mae cyfraddau cwblhau’n dal yn dda o’u cymharu �'r rhan fwyaf o awdurdodau eraill 
Cymru, ond gyda dim ond 667 yn cael eu cwblhau eleni, dyna’r gwyriad mwyaf o'r gyfradd ofynnol.  Mae 
Casnewydd bellach yn 575 o anheddau y tu �l i'r gyfradd ofynnol a bennwyd wrth archwilio’r CDLl

6.38. Yn dilyn dirymu NCT 1: Astudiaethau Argaeledd Tir ar y Cyd ar gyfer Tai a chyhoeddi'r Llawlyfr Cynlluniau 
Datblygu newydd (argraffiad 3) ar 26 Mawrth 2020, nid yw'r broses cyflenwi tir 5 mlynedd yn ofyniad mwyach.  
Mae'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn disgwyl i ACLlau sydd � CDLl mabwysiedig fonitro'r modd y caiff tai eu 
darparu yn erbyn y Gofyniad Blynyddol Cyfartalog (GBC) a nodir yn y CDLl. Gofyniad GBC Casnewydd yw 
cwblhau 690 uned y flwyddyn (10,350 o unedau (gofyniad CDLl)) wedi'u rhannu � 15 mlynedd (cyfnod y Cynllun 
CDLl). Gan ystyried hyn, cyfanswm y cwblhau ar gyfer 2019-2020 yw 667 o unedau sy'n 23 uned o dan y 
gofyniad blynyddol cyfartalog, gweler Atodiad 2 am fanylion llawn.

6.39. Mae gwaith a wnaed ar gyfraddau Cyflawni Tai 2020 ar gyfer Casnewydd (Atodiad 2) yn disgwyl cyfradd 
gwblhau o 428 o leiaf ar gyfer 2020-2021, yn erbyn y gyfradd gwblhau flynyddol gyfartalog o 690. Disgwylir y 
gostyngiad yn nifer yr anheddau disgwyliedig yn dilyn effaith glir y Coronafeirws ar y diwydiant adeiladu. Mae'n 
anochel ein bod yn disgwyl cofnodi llai o gwblhau yn 2020 oherwydd pandemig y Coronafeirws ac rydym yn 
disgwyl syrthio ymhellach ar ei h�l hi, ond rydym yn rhagweld cyfraddau iachach o 2021 a thu hwnt ac yn 
disgwyl i gyfraddau cyflawni wella.  Rydym yn dal mewn sefyllfa gref o ran cwblhau tai, a gobeithio y byddwn 
yn cyrraedd y targed o 10,350 erbyn diwedd cyfnod y Cynllun.       

6.40. Cofnodir yr hyn a gwblheir ar safleoedd strategol Pentref Llanwern a Glan Llyn yn yr AMB hefyd.  Pentref 
Llanwern wedi cwblhau ei gwblhau gyntaf gyda'r ddau gam 1 a 2 ar �l dechrau adeiladu. Disgwylir i Bentref 
Llanwern berfformio'n dda a rhagwelir y bydd 480 o unedau'n cael eu darparu dros y 5 mlynedd nesaf.  Hyd 
yma, mae Glan Llyn wedi bod yn fwy llwyddiannus na phentref Llanwern o ran cwblhau, er bod y cyfraddau 
adeiladu’n is na'r rhai a ragwelwyd yn y CDLl.  Eleni, cofnodwyd bod 67 o anheddau wedi’u cwblhau yng Nglan 
Llyn, sy’n ostyngiad o’r flwyddyn flaenorol a welodd y ffigur uchaf hyd yma.  Disgwylir trydydd datblygwr ar y 
safle a fydd yn cynorthwyo cyfraddau cyflawni y disgwylir iddynt gyrraedd 660 o unedau dros y pum mlynedd 
nesaf.  

6.41. Mae OB4 MT6 yn cofnodi nifer y tai fforddiadwy a adeiladwyd ers dechrau cyfnod y cynllun.  Y ffigur hwn yw 
1,223.  Mae hyn yn ddiffyg yn erbyn y 1,301, ond dim ond diffyg o 78 uned.  Ar gyfer 2019/20, cwblhawyd 267 
o unedau fforddiadwy yng Nghasnewydd.  Dyma'r cyfanswm blynyddol uchaf ers dechrau cyfnod y Cynllun ac 
mae'n newyddion cadarnhaol iawn.  Mae'r cynnydd yn nifer y landlordiaid cymdeithasol cofrestredig megis 
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Pobl a Chartrefi Dinas Casnewydd yn adeiladu eu stoc eu hunain wedi bod yn allweddol i roi hwb i ystadegau 
tai fforddiadwy Casnewydd.

6.42. O ran y cyfraniadau tai fforddiadwy, mae OB4 MT7 yn archwilio'r gwahaniaeth rhwng y costau gwirioneddol i 
adeiladu tŷ a'r gwerth gwerthu.  Mae hyn yn datgelu gwerth gweddilliol sy'n helpu i benderfynu pa lefel o dai 
fforddiadwy y gall ardal eu fforddio.  Fel yr adroddwyd yn OB4 MT7, mae'r dangosydd yn awgrymu bod angen 
ymchwil bellach a allai olygu bod angen ceisio cynnydd yng nghanrannau/ngwerthoedd tai fforddiadwy.  Fodd 
bynnag, mewn gwirionedd, mae'r Cyngor yn dechrau cael rhywfaint o lwyddiant o ran cyflawni'r symiau 
gohiriedig ar gyfer tai fforddiadwy o ddatblygiadau llai, ond ar gyfer datblygiadau ar raddfa fwy, mae'r Cyngor 
yn mynd i drafodaethau ynghylch hyfywedd yn gyson a phrin mae'n sicrhau'r canrannau tai fforddiadwy fel y'u 
nodir yn y CDLl.  Cynigir bod y Cyngor yn parhau i chwilio am y lefelau a nodir yn y CDLl, ond prin yw'r 
dystiolaeth ar hyn o bryd i awgrymu y dylid cynyddu'r lefelau hyn.  Bydd ailedrych ar y lefelau tai fforddiadwy 
gofynnol yn rhan allweddol o'r adolygiad o’r CDLl pan fydd yn digwydd.

Teithwyr Sipsi

6.43. Mae tri dangosydd yn y categori hwn sy'n ymwneud � Sipsiwn/Teithwyr.  Mae OB4 MT11 yn ymwneud � 
darparu Sipsiwn/Teithwyr ar Hartridge Farm Road.  Mae'r gwaith o ddarparu'r safle hwn wedi dechrau ac mae 
tair llain wedi'u cwblhau'n llwyr, ac ystyrir bod hyn yn ateb y galw cyfredol am y tro.  Fodd bynnag, mae'r 
dangosydd yn nodi y dylai 23 o leiniau fod wedi'u darparu erbyn 2016.  

6.44. Mae OB4 MT13 yn ymwneud � darparu safle tramwy ar gyfer Sipsiwn/Teithwyr.  Mae'r CDLl yn cynnwys targed 
y dylai safle tramwy newydd fod wedi'i nodi erbyn dechrau 2018.  Nid yw hyn wedi digwydd.  Fel yr adroddwyd 
yn gynharach, mae rhywfaint o waith cychwynnol wedi'i wneud gyda Chyngor Caerdydd i drafod y posibilrwydd 
o safle teithiol rhanbarthol, ond nid oes dim wedi dwyn ffrwyth.  Mae Cynllun Datblygu Strategol yn cael ei 
lunio ar hyn o bryd ac mae safle teithiol rhanbarthol yn debygol o fod yn rhan o gwmpas y cynllun.

6.45. Mae'r dangosydd terfynol yn cofnodi nifer y safleoedd Sipsiwn a Theithwyr anawdurdodedig yng 
Nghasnewydd.  Ers mis Ionawr 2013, mae nifer y safleoedd anawdurdodedig wedi cynyddu o bedwar i saith.  
Felly mae'r dangosydd hwn yn cael ei nodi’n felyn hefyd.

TABL 69: Dangosyddion Arfarnu Cynaliadwyedd

Cyfa
nsw
m

Crynodeb o’r Dangosydd Cyf AMB 
2018

Rhagwelir 
effeithiau 
cadarnhaol 
sylweddol

44 Ceisiadau o fewn 3km i Fannau Gwyrdd Naturiol Hygyrch SA1 A

Caniat�u ceisiadau gan golli Hawl Tramwy Cyhoeddus SA1 B

Ceisiadau mawr gyda strategaethau tirwedd SA1 D

Colli coetir gwarchodedig o ganlyniad i ddatblygiad SA2 A

Datblygiadau’n effeithio'n negyddol ar SBCN SA2 B

Colli cynefin bywyd gwyllt pwysig i ddefnyddiau eraill SA2 C
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Datblygiadau newydd gyda chynlluniau rheoli ecolegol SA2 D

Colli tir maes glas i ddatblygiad SA3 A

Gwrthwynebiad o ran ansawdd dŵr gan Iechyd yr Amgylchedd SA3 C

Colli tir amaethyddol SA3 D

Allyriadau carbon deuocsid SA5 A

Gwrthod ceisiadau oherwydd problemau sŵn SA6 A

Caniat�u ceisiadau yn groes i gyngor y cyflenwr dŵr. SA7 A

Datblygiadau’n bodloni safonau effeithlonrwydd dŵr SA8 A

Aelwydydd yn archebu cynhyrchion effeithlonrwydd dŵr SA8 B

Rhoi gosodiadau dŵr effeithlon yn eu lle SA8 C

Cymeradwyo eiddo mewn ardaloedd lle mae perygl llifogydd SA9 C

Rhoi camau gweithredu ar waith mewn Cynllun Rheoli Traethlin 
2

SA9 D

Defnydd blynyddol o drydan fesul cartref SA10 A

Gwelliannau i seilwaith gwastraff drwy gytundeb A106 SA12 A

Gwastraff trefol yn cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu a’i 
gompostio

SA12 B 

Anfon gwastraff i safle tirlenwi SA12 D

Ceisiadau lle na chyflwynir DAS SA13 A

% y cynlluniau mawr lle yr ymgynghorwyd � CDC SA13 B 

Colli cyfleusterau cymunedol yn groes i bolisi SA14 A

Caniat�u ceisiadau gyda gwrthwynebiad gan Adran Iechyd yr 
Amgylchedd

SA14 B 

Cyfanswm nifer y cyfleusterau cymunedol a gollwyd SA15 B 

Ceisiadau preswyl nad ydynt yn cyfrannu at dai fforddiadwy SA16 B 

Tai fforddiadwy yn bodloni Safonau Ansawdd Cymru SA16 D

Caniat�u ceisiadau gyda gwrthwynebiad gan yr heddlu SA17 B 

Cynnal arfarniad cadwraeth yn ystod cyfnod y cynllun SA18 B 

Cymeradwyo ceisiadau er gwaethaf sylwadau ASIDOHL negyddol SA18 C

Colli coetir hynafol SA18 D
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Henebion Cofrestredig yr effeithir arnynt gan ddatblygiad SA18 E

Disgyblion mewn addysg cyfrwng Cymraeg SA19 B 

Cyfradd diweithdra SA20 B 

Creu swyddi SA20 C

Enillion wythnosol gros SA20 D

Tir cyflogaeth net wedi'i ddatblygu SA21 C

Effaith economaidd twristiaeth SA22 C

Cynnydd mewn addysg cyfrwng Cymraeg SA23 A

Myfyrwyr yn aros yng Nghasnewydd ar �l gorffen eu 
hastudiaethau

SA23 C

Y defnydd o orsaf drenau Casnewydd SA25 A

Caniat�u ceisiadau gyda gwrthwynebiad heb ei ddatrys gan yr 
Adran Priffyrdd

SA25 B 

Rhagwelir 
cymysgedd 
o 
ganlyniada
u 
cadarnhaol 
a negyddol

29 Colli’r holl le amgylcheddol SA1 C

Datblygiadau sy'n effeithio ar CLG SA1 E

Tir wedi'i wella drwy ddefnyddio cytundeb A106 SA2 E

Dwysedd cyfartalog datblygiadau SA3 B

Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer SA4 A

Gwelliannau i garthffosiaeth/ddŵr trwy gytundeb A106 SA7 B

Caniat�u datblygiad yng ngorlifdiroedd C1 a C2 SA9 A

Gwelliannau i ynni/delathrebu drwy gytundeb A106 SA10 C

Caniat�u datblygiadau ynni adnewyddadwy SA11 A

Troi gwastraff yn ynni SA12 C

Colli lle amgylcheddol yn groes i bolisi SA15 A

Darparu tai fforddiadwy SA16 A

Ceisiadau ar y rhestr aros am dai SA16 C

Safleoedd Sipsiwn/Teithwyr fel canran yr angen SA16 E

Nifer y bobl sy'n teimlo'n ddiogel yng Nghasnewydd SA17 A

Caniat�u ceisiadau sy'n effeithio ar asedau hanesyddol SA18 A
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Gwasanaethau cymunedol yng Nghasnewydd SA19 A

Poblogaeth economaidd weithgar SA20 A

Cymysgedd cyflogaeth fesul sector SA21 A

Colli tir cyflogaeth i ddefnyddiau eraill SA21 B 

Ymwelwyr ag atyniadau yng Nghasnewydd SA22 A

Swyddi a gr�wyd yn y sector twristiaeth SA22 B 

Ymwelwyr �’r Warchodfa Gwlyptiroedd SA22 D

Ymwelwyr � Chanolfan y Pedwar Loc ar Ddeg SA22 E

Nifer y bobl sy’n gweithio heb unrhyw gymwysterau SA23 B 

Cytundebau A106 yn darparu cyfleusterau addysg SA23 D

Pobl yn teithio y tu allan i Gasnewydd am waith SA24 A

Gwerth cytundebau A106 sy'n gysylltiedig � thrafnidiaeth SA25 F

Boddhad preswylwyr o ran byw yng Nghasnewydd SA26 E

Rhagwelir 
effeithiau 
negyddol 
sylweddol

2 Lefel y mynediad i gyfleusterau lleol SA24 B 

Nifer yr Ymwelwyr � Chanol y Ddinas SA26 A

Llinell 
sylfaen a 
bennwyd -
Dim data ar 
gael neu 
ddim 
targed 
wedi'i osod

9 Caniat�u ceisiadau gyda mesurau lliniaru sŵn SA6 B
Caniat�u ceisiadau gyda chynlluniau SDC (Systemau Draenio SA9 B
Perchnogion yn ymuno � rhaglen perfformiad ynni CDC SA10 B 
Cytuno ar gynlluniau teithio ar fusnes SA25 C
Disgyblion sy'n teithio mwy na milltir i'r ysgol gynradd SA25 D
Disgyblion sy'n teithio mwy na milltir i'r ysgol uwchradd SA25 E
Nifer y manwerthwyr annibynnol SA26 B 
Cymysgedd o ddefnyddiau yng Nghanol y Ddinas SA26 C
Unedau masnachol gwag yng nghanol y ddinas SA26 D

6.46. Mae'r tabl uchod yn crynhoi canlyniadau'r holl ddangosyddion gwerthuso cynaliadwyedd.  Cofnododd y 
mwyafrif effeithiau cadarnhaol.  Cofnodwyd bod 44 o ddangosyddion yn wyrdd, sy'n gynnydd o 3 ers AMB 
2019.  Cofnodwyd bod 29 o ddangosyddion yn oren eleni, o'i gymharu � 34 y llynedd.  Cofnodwyd bod dau 
ddangosydd cynaliadwyedd yn goch o gymharu ag un y llynedd.  Cynigir dadansoddiad pellach isod.

Effeithiau cadarnhaol sylweddol a ragwelir

6.47. Cofnodwyd un deg pedwar dangosydd yn rhai gwyrdd eleni a oedd naill ai'n oren neu'n goch yn AMB y llynedd.  
Mae hyn yn dangos bod gwelliannau wedi'u cofnodi.  Y dangosyddion cynaliadwyedd gwell yw:
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 Ceisiadau mawr gyda strategaethau tirwedd 
 Datblygiadau newydd gyda chynlluniau rheoli ecolegol
 Allyriadau carbon deuocsid
 Gwelliannau i seilwaith gwastraff drwy gytundeb A106
 Gwastraff trefol yn cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu a’i gompostio
 Anfon gwastraff i safle tirlenwi
 % y cynlluniau mawr lle yr ymgynghorwyd � CDC
 Colli cyfleusterau cymunedol yn groes i bolisi
 Cyfanswm nifer y cyfleusterau cymunedol a gollwyd
 Ceisiadau preswyl nad ydynt yn cyfrannu at dai fforddiadwy
 Cynnal arfarniad cadwraeth yn ystod cyfnod y cynllun
 Cymeradwyo ceisiadau er gwaethaf sylwadau ASIDOHL negyddol
 Enillion wythnosol gros
 Myfyrwyr yn aros yng Nghasnewydd ar �l gorffen eu hastudiaethau

6.48. Mae'r CDLl wedi chwarae rhan yn y gwaith o helpu i wella'r dangosyddion hyn, er bod rhai'n fwy uniongyrchol 
nag eraill.  Cafwyd rhai dangosyddion cadarnhaol ynglŷn �’r amgylchedd yn ogystal � rhai dangosyddion 
cymdeithasol gwell.  Mae gwerthuso pedair Ardal Gadwraeth yng Nghasnewydd yn un enghraifft o'r fath. 

6.49. Mae'n amlwg bod effeithiau cadarnhaol o ran sut yr ymdrinnir � gwastraff yng Nghasnewydd. Mae canran y 
gwastraff trefol sy'n cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu a'i gompostio wedi rhagori ar y targed eleni 2.37%.   Bu 
gostyngiad sylweddol mewn gwastraff a anfonwyd i safleoedd tirlenwi (o 6.9% i 1.5%). 

Rhagwelir cymysgedd o effeithiau cadarnhaol a negyddol

6.50. Cafwyd 29 o ddangosyddion cynaliadwyedd sydd wedi’u cofnodi’n oren ac felly mae ganddynt gymysgedd o 
effeithiau cadarnhaol a negyddol, sy’n ostyngiad o 5 dangosydd yn 2019.  Mae 12 dangosydd a oedd yn wyrdd 
y llynedd ac sydd bellach yn oren.  Y rhain yw:

 Colli’r holl le amgylcheddol
 Caniat�u datblygiadau ynni adnewyddadwy
 Colli lle amgylcheddol yn groes i bolisi
 Ceisiadau ar y rhestr aros am dai
 Caniat�u ceisiadau sy'n effeithio ar asedau hanesyddol
 Poblogaeth economaidd weithgar
 Ymwelwyr ag atyniadau yng Nghasnewydd
 Swyddi a gr�wyd yn y sector twristiaeth
 Ymwelwyr �’r Warchodfa Gwlyptiroedd
 Ymwelwyr � Chanolfan y Pedwar Loc ar Ddeg
 Nifer y bobl sy’n gweithio heb unrhyw gymwysterau
 Cytundebau A106 yn darparu cyfleusterau addysg
 Pobl yn teithio y tu allan i Gasnewydd am waith

6.51. Mae rhai o'r dangosyddion eisoes wedi cael sylw yn yr adran Dangosyddion Lleol uchod, megis pobl sy'n teithio 
y tu allan i Gasnewydd i gael gwaith.
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6.52. Cofnodwyd colli Gofod Amgylcheddol eleni o 0.58ha.  Ni soniodd un o'r ddau gais am effaith colli'r Gofod 
Amgylcheddol yn Adroddiad y Swyddog.  Ar �l ystyried, mae'n debygol y byddai Polisi CE3 wedi'i fodloni. O 
ganlyniad, ni ellir ystyried bod y dangosydd wedi cael effaith gadarnhaol a chaiff swyddogion eu hatgoffa am 
bwysigrwydd gofod amgylcheddol.

6.53. Nid oedd yn bosibl casglu gwybodaeth ar gyfer y sector twristiaeth oherwydd effaith Coronafeirws. Mae'n 
amlwg y bydd effaith sylweddol ar y sector yn ystod 2020. Roedd nifer yr ymwelwyr ag atyniadau fel Canolfan 
Gwlyptiroedd Casnewydd a Chanolfan Ymwelwyr y Pedwar Loc ar Ddeg yn iach tan ddechrau'r flwyddyn. Bydd 
adroddiad monitro'r flwyddyn nesaf yn rhoi cipolwg ar lefel wirioneddol yr effaith.

6.54. Mae lefelau gweithgarwch economaidd a chanran y boblogaeth sydd � rhyw lefel o gymhwyster wedi gostwng 
ychydig dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae ffigurau eleni wedi gweld newid bach iawn ac felly ystyrir, er nad yw'n 
duedd gadarnhaol, nad yw'n debygol o gael effeithiau negyddol sylweddol ac y bydd yn parhau i gael ei fonitro. 

6.55. O ran gwerthoedd cytundebau Adran 106 addysg a trafnidiaeth, mae hyn yn gwbl ddibynnol ar ba geisiadau a 
dderbynnir yn ystod y flwyddyn.  Roedd cyfanswm nifer y ceisiadau � chytundeb cyfreithiol wedi cynyddu ers 
y llynedd gyda chyfanswm y swm wedi'i lofnodi am lai na'r flwyddyn flaenorol. 

6.56. Er y caniatawyd dau gais am gynlluniau ynni adnewyddadwy, roeddent am ddiwygiadau i gynlluniau presennol. 
Felly, er y bydd cymeradwyo cynlluniau adnewyddadwy yn cael effaith gadarnhaol, nid oedd unrhyw 
gynlluniau newydd wedi'u cymeradwyo nad ydynt eisoes wedi'u cyfrif mewn AMBau blaenorol. 

Rhagwelir effeithiau negyddol sylweddol

6.57. Cofnodwyd bod un dangosydd cynaliadwyedd yn goch yn AMB y llynedd ac mae hyn yn parhau'n goch. Hwn 
yw SA26 E - Nifer yr Ymwelwyr � Chanol y Ddinas.  Yn anffodus, mae nifer yr ymwelwyr yng Nghanol y Ddinas 
wedi bod yn gostwng ers sawl blwyddyn.  Nid problem sy'n gyfyngedig i Gasnewydd yn unig yw hon gan y gellir 
gweld yr un tueddiadau ar hyd a lled y wlad.  Gwneir ymdrechion i geisio gwrthweithio'r duedd hon ar i lawr 
gyda buddsoddiad fel Gwesty'r Mecure a’r Ganolfan Gonfensiwn Ryngwladol. Fodd bynnag, nid yw'r effaith 
wirioneddol ar Ganol y Ddinas eleni yn glir oherwydd effaith Coronafeirws sydd wedi cael effaith ledled y byd. 

6.58. Ochr yn ochr � dangosydd ymwelwyr Canol y Ddinas, mae un arall yr aseswyd hefyd ei fod yn cael effeithiau 
negyddol sylweddol a ragwelir - lefel mynediad SA24 B i gyfleusterau lleol. Diweddarwyd Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru yn 2019, y tro cyntaf ers i'r CDLl gael ei fabwysiadu.  Mae'r dangosydd hwn yn 
edrych ar 'Fynediad at Wasanaethau' yn unig, ond mae wedi cofnodi gostyngiad yn y safon o gymharu �'r 
sefyllfa yn 2016.  Nodir trosolwg o sut mae Casnewydd yn sefyll ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn
yr adran Dangosyddion Lleol uchod.  

vi Pa agweddau, os o gwbl, ar y CDLl y mae angen eu haddasu neu eu disodli am nad ydynt yn 
gweithio fel y bwriadwyd neu nad ydynt yn cyflawni amcanion y strategaeth a/neu wrthwynebiadau 
datblygu cynaliadwy?

6.59. Efallai y bydd angen addasu tair elfen o'r CDLl maes o law, ond ar �l ystyried yr holl dystiolaeth a gasglwyd, nid 
oes unrhyw elfennau penodol y mae angen rhoi sylw iddynt ar unwaith.

6.60. Er yr aseswyd bod Polisi CF12 – Diogelu Cyfleusterau Cymunedol Presennol yn cael ei weithredu'n effeithiol 
eleni. Oherwydd y pryderon a godwyd mewn AMBau blaenorol, ystyrir bod angen diwygio'r polisi maes o law.    
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Derbynnir bod amwysedd o ran beth yw cyfleuster cymunedol.    Mae'n wir hefyd bod rhai cyfleusterau y gellid 
eu hystyried yn gyfleusterau cymunedol hefyd yn fusnesau, megis swyddfa bost neu gartref gofal.    Felly, os 
nad yw'r busnes yn hyfyw mwyach, neu hyd yn oed os nad yw perchennog y busnes bellach yn dymuno parhau 
�'r busnes, ceir amheuaeth ynghylch beth y gall y polisi ei wneud i’w atal rhag cael ei golli.  Oherwydd hyn, pan 
fydd y Cyngor yn penderfynu adolygu'r CDLl, bydd angen rhoi ystyriaeth ofalus i'r polisi hwn o ran sut y gellir 
ei wneud yn fwy ystyrlon.    Nid yw'n cael ei ystyried yn broblem ar unwaith a fyddai'n sbarduno adolygiad ar 
unwaith.

6.61. Ail elfen y CDLl y bydd angen ei addasu yn ystod yr adolygiad yw'r polis�au sy'n ymwneud � phrif ffryntiadau a 
rhai eilaidd yng nghanol y ddinas.  Fel y nodwyd yn y dadansoddiad o’r OB3 MT6, mae’r Cyngor eisoes yn 
dangos hyblygrwydd wrth gymhwyso polis�au R2 a R3 y CDLl.  Mae'r sector manwerthu'n parhau i brofi cythrwfl 
ac ansicrwydd, gydag amrywiaeth o actorion cymdeithasol ac economaidd yn cwestiynu dyfodol y sector a 
graddau'r gofynion eiddo manwerthu yng nghanol trefi a dosbarth.  Ni fydd effaith ychwanegol y Coronafeirws 
ond yn ychwanegu at yr ansicrwydd hwn. Nid yw Casnewydd yn eithriad, gan fod nifer y cwsmeriaid yn lleihau 
a bod nifer yr eiddo masnachol gwasg yn parhau’n uchel. Mae'r dystiolaeth yn dangos bod y sector yn parhau 
i frwydro ar draws y ddinas. 

6.62. Er yr ystyrir nad oes angen adolygu polis�au manwerthu’r CDLl ar unwaith, mae'r Cyngor wedi gorffen 
comisiynu astudiaeth i ddarparu archwiliad i asesu cyflwr economaidd canol y ddinas a chynnig cyngor ar 
bolis�au R2 a R3 y CDLl ar gyfer prif ffryntiadau a rhai eilaidd. Daeth yr adroddiad i'r casgliad nad yw Canol y 
Ddinas yn perfformio'n ddigonol ac y dylid ystyried hyblygrwydd gofod ac atgyfnerthu'r ddarpariaeth 
fanwerthu. Mae adroddiad yn cael ei ddefnyddio fel ystyriaeth faterol wrth benderfynu ar geisiadau 
manwerthu ledled Casnewydd a bydd hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth lywio'r adolygiad o’r CDLl. 

6.63. Y trydydd maes y bydd rhaid ei adolygu yw targedau tai fforddiadwy'r CDLl sydd wedi'u gosod ar draws 
Casnewydd.  Nid oes angen adolygiad ar unwaith gan fod Polisi H4 yn cynnwys y geiriad 'gall targedau safle 
penodol amrywio gan ddibynnu ar hyfywedd a chyd-drafod'.  Fodd bynnag, mae'n dod yn arfer i geisiadau am 
safleoedd preswyl mawr gynnwys cyd-drafod ynghylch materion hyfywedd, a dim ond mewn achosion prin 
iawn y mae'r Cyngor wedi sicrhau gwerth yr ardal darged ar gyfer tai fforddiadwy.  Mae hyn yn awgrymu bod 
angen ailystyried y gwerthoedd targed fel rhan o adolygiad o’r CDLl.  Erbyn hyn mae gan y Cyngor lefelau 
sylweddol o ddata o'r hyn y gall y farchnad ei fforddio a'r hyn na all ei wneud i helpu i lywio'r adolygiad.  Mae'r 
un peth yn wir o ran y safleoedd preswyl llai a'r symiau gohiriedig a geisir.  

vii Os oes angen newid polis�au neu gynigion, pa gamau gweithredu a awgrymir sydd eu hangen i 
gyflawni hyn?

6.64. Nid yw'r Cyngor o'r farn bod angen addasu neu adnewyddu unrhyw agweddau ar y CDLl ar hyn o bryd.  Fel y 
trafodwyd uchod, efallai y bydd angen addasu tair elfen o'r CDLl maes o law, ond nid ystyrir bod angen unrhyw 
newidiadau ar unwaith.  

ARGYMHELLION

6.65. Dyma'r pumed AMB ac mae'n deg dweud bod y CDLl a strategaeth y CDLl yn dal i weithio'n dda ac yn �l y 
disgwyl.  Mae cyfraddau cyflenwi tai yn parhau i fod yn cyd-fynd yn fras �'r cyfraddau cyflawni gofynnol a nodir 
yn y CDLl a fabwysiadwyd.  Cofnodwyd y ffigurau uchaf ar gyfer darparu tai fforddiadwy yn 2019/20 ac mae'r 
ffigurau a gwblhawyd wedi'u cofnodi ar Safle Strategol Pentref Llanwern.  Adeiladwyd 5,978 o gartrefi newydd 
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ers dechrau cyfnod y Cynllun, gyda'r mwyafrif helaeth yn cael eu hadeiladu ar dir llwyd yn unol �'r Strategaeth 
CDLl gyffredinol.  

6.66. Cafwyd cynnydd mawr o ran darparu tir ar gyfer cyflogaeth hefyd.  Cwblhawyd dros dri hectar eleni ac mae 
hyn yn cyfateb yn gadarnhaol � lefel y swyddi yng Nghasnewydd sy'n rhagori ar ragolygon y CDLl.  Mae Canolfan 
Gonfensiwn Ryngwladol Cymru wedi agor ac mae llawer o waith wedi mynd rhagddo ar Westy Chartist Mecure 
y disgwylir i'r ddau ohonynt gael effaith gadarnhaol ar y Ddinas.

6.67. Ar y cyfan, mae llawer o straeon llwyddiannus yn cael eu hadrodd o bob rhan o Gasnewydd a cheir dadl gref 
bod y CDLl yn gweithio'n dda. Mae'r CDLl dros bum mlwydd oed ac mae'r canllawiau'n awgrymu y dylid ei 
adolygu bob pedair blynedd.  Hefyd, nodwyd bod angen rhoi sylw i rai polis�au penodol yn y CDLl, megis y 
polis�au manwerthu, ac mae rhai o’n prif safleoedd preswyl wedi’u cwblhau neu’n agos at gael eu cwblhau.  
Felly, gellir dadlau y bydd angen mwy o safleoedd cyn bo hir.

6.68. Mae cynnydd y Cynllun Datblygu Strategol hefyd yn ffactor pwysig y mae angen ei ystyried.  Ar �l mabwysiadu 
CDS, rhaid i'r Awdurdod Cynllunio Lleol adolygu ei CDLl.  Ni fyddai Casnewydd am fod mewn sefyllfa lle'r ydym 
yn adolygu ac yn mabwysiadu CDLl newydd, dim ond i'r CDS gael ei fabwysiadu'n fuan wedyn, gan sbarduno 
adolygiad ar unwaith o'r CDLl a fabwysiadwyd yn ddiweddar.  Gellid ystyried adolygu'r CDLl a gweithio mor 
agos � phosibl gyda th�m y CDS i sicrhau nad oes unrhyw wrthdaro mawr yn y ddwy ddogfen. Mae'r 
posibilrwydd o CDLl ar y cyd hefyd yn rhywbeth y gallai Casnewydd ddymuno ei ystyried.

6.69. Argymhellodd yr AMB blaenorol y dylid cynnal trafodaethau ag Aelodau Casnewydd, Swyddogion a 
Llywodraeth Cymru ar yr angen i adolygu'r CDLl. Daeth i'r casgliad hefyd fod cynnydd CDS yn cael ei fonitro a 
bod penderfyniad ynghylch a ddylid adolygu ai peidio yn cael ei wneud cyn pum mlynedd mabwysiadu'r CDLl. 
Mae cyflwyno Cyd-bwyllgorau Corfforaethol, sy'n gyfrifol ar gyfer cynllunio strategol, yn golygu na ragwelir y 
bydd y gwaith ar y CDS yn dechrau tan 2021 

6.70. Yn ogystal �'r uchod, ac ar �l ystyried yr holl dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o'r broses AMB, yr argymhellion 
yw:

1. Cynnal adolygiad o'r CDLl

2. Sicrhau bod hyfforddiant, arweiniad ac eglurhad pellach yn cael eu darparu mewn perthynas �:
o Datblygiad mewn ardal diogelu mwynau
o Colli tir cyflogaeth i ddefnyddiau eraill
o Colli lle amgylcheddol yn groes i bolisi
o Dwysedd datblygu
o Ystyried Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru
o Caniat�u ceisiadau sy'n effeithio ar safleoedd o werth hanesyddol

3. Nodi a chynnal ymchwil bellach i effeithiau uniongyrchol y Coronafeirws i nodi pa fesurau fydd eu 
hangen i helpu i ddelio ag effeithiau'r pandemig byd-eang drwy gynllun datblygu. 

4. Ymchwil Bellach
o Caniat�u datblygiad yng ngorlifdiroedd C1 a C2  Gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a 

Llywodraeth Cymru ar y diweddariad i NCT 15. 
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5. Defnyddio'r ymdrechion gorau i geisio cynyddu nifer yr ymwelwyr yng Nghanol y Ddinas drwy annog 
prosiectau adfywio a defnyddiau amgen yng Nghanol y Ddinas, gan ganolbwyntio'n benodol ar effaith 
tymor byr Coronafeirws.  Sicrhau bod polis�au manwerthu'n cael eu hystyried yn ofalus yn ystod 
unrhyw adolygiad o’r CDLl.

6. Parhau i fonitro dangosyddion a chasglu data wrth baratoi ar gyfer AMB 2021

6.71. Mae'r Cyngor o'r farn bod y CDLl yn perfformio'n dda ac yn galluogi twf mewn lleoliadau cynaliadwy, ond 
ystyrir ei bod yn bryd dechrau cynnal adolygiad ffurfiol o'r CDLl.
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RHESTR TERMAU

ACLl Awdurdod Cynllunio Lleol 

AG Arfarniad o Gynaliadwyedd 

AM Amcan

AMB Adroddiad Monitro Blynyddol

Amcan yr AG Amcan yr Arfarniad o Gynaliadwyedd 

ASIDOHL Asesiad o Bwysigrwydd Effeithiau Datblygu ar Dirwedd Hanesyddol

ATA Ardal Tirwedd Arbennig 

BCIS Gwasanaeth Gwybodaeth am Gostau Adeiladu

BREEAM Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu

Brexit Term a ddefnyddir ar gyfer ymadawiad Teyrnas Unedig Prydain Fawr a 
Gogledd Iwerddon �’r Undeb Ewropeaidd

CADW Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru sy’n gweithio i 
sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.

CDC Cyngor Dinas Casnewydd 

CDLl Cynllun Datblygu Lleol 
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CDU Cynllun Datblygu Unedol

CNC Cyfoeth Naturiol Cymru 

CO� Carbon Deuocsid 

DECC Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd

G7 Mae’r Grŵp o Saith (G7) yn floc anffurfiol o ddemocratiaethau diwydiannol 
– UDA, Canada, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Japan a’r DU.

YAMG Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent

GNG Gwarchodfa Natur Genedlaethol 

ha Hectar 

HECA Deddf Arbed Ynni yn y Cartref 1995

JHLAS Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 

CGBLl Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol 

LG Uwchgwmni rhyngwladol o Dde Korea yw LG 

NOx Ocsid Nitraidd 

ORR Swyddfa Ffyrdd a Rheilffyrdd
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PCC Polisi Cynllunio Cymru 

RICS Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 

RSPB Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar

SDCau Systemau Draenio Cynaliadwy 

SBCN Safle o Bwysigrwydd er Cadwraeth Natur 

SoDdGA Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

STEAM Model Gweithgarwch Economaidd Twristiaeth Scarborough. Proses modelu 
effaith economaidd twristiaeth sy’n mynd ati i fesur twristiaeth o’r gwaelod 
i fyny, drwy ddefnyddio data lleol o’r ochr gyflenwi, data perfformiad 
twristiaeth a data o arolygon ymwelwyr a gasglwyd. Bwriedir i broses STEAM 
ennyn diddordeb y cleient a manteisio i’r eithaf ar arbenigedd lleol ym maes 
twristiaeth.

Sui Generis Nid yw defnyddiau penodol yn perthyn i unrhyw ddosbarth o ddefnydd ac 
ystyrir eu bod yn 'sui generis'. Mae defnyddiau o’r fath yn cynnwys 
swyddfeydd/siopau betio, siopau benthyciadau diwrnod cyflog, theatrau, tai 
amlfeddiannaeth mwy o faint, hosteli nad ydynt yn darparu elfen sylweddol 
o ofal, iardiau hen heyrn, gorsafoedd petrol a siopau sy’n gwerthu a/neu’n 
arddangos cerbydau modur, clybiau warws manwerthu, clybiau nos, 
golchdai, busnesau tacsi, canolfannau difyrion a chasinos.

SYG Swyddfa Ystadegau Gwladol 

NCT Nodyn Cyngor Technegol

TM Targed Monitro
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UE Undeb Ewropeaidd 

CDW Cwmni Datblygu Whiteheads
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ATODIAD 1 – CYFLENWI A GWEITHREDU DYRANIADAU’R CDLL 

DYRANIADAU TAI

A1.1. Mae’r tabl canlynol yn crynhoi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran cyflawni’r dyraniadau tai a restrir yn y CDLl. 
Dengys y rhesi gwyrdd fod y safle wedi’i gwblhau, mae glas yn dynodi bod y safle wrthi’n cael ei adeiladu, ac 
mae gwyn yn dangos nad oes unrhyw unedau wedi’u cwblhau eto.

TABL 70: Y CYNNYDD A WNAED O RAN DYRANIADAU TAI YN Y CDLl AR 1 EBRILL 2017

Cyfeirnod y 
CDLl

Unedau 
i’w 
cyflenwi 
yn y CDLl

Unedau a 
gwblhaw
yd

% wedi’i 
gwblhau

Y Cynnydd Diweddaraf

H1(1) 
McReadys, 
Ponthir Rd

54 56 100% Safle yn gyflawn.

H1(3) Pentref 
Llanwern

1100 31 3%  Cais cynllunio 16/0864 – amrywio amodau 02 
(materion a gadwyd yn �l), 03 (uwchgynllun) a 05 
(cod dylunio) caniat�d cynllunio 13/0806 ar gyfer 
amrywio amod (terfynau amser) caniat�d cynllunio 
06/0845 ar gyfer datblygiad preswyl (hyd at 1100 o 
anheddau) – cymeradwywyd 23/06/2017.

 Cais am faterion a gadwyd yn �l 18/0431 ar gyfer 85 
uned ar gam 1 a gymeradwywyd.  

 Cais am faterion a gadwyd yn �l 1/0023 ar gyfer 115 
uned ar gam 2 a gymeradwywyd.  

 Mae Redrow yn adeiladu'r ddau gam.
H1(4) Pirelli 250 221 100% Safle yn gyflawn.

H1(5)  
Glebelands

153 

(Nawr yn 
215)

58 27% Safle bellach yn eiddo i’r Gyfarwyddiaeth Pobl.  Mae 
gwaith yn parhau ar y safle.  Mae cais am ail-gynllun o 
weddill y safle bellach wedi'i gymeradwyo – 18/0293.

H1(7) Bethesda 
Close

22 22 100% Safle yn gyflawn.

H1(8)  The 
Severn Stiles

23 0 0% Diddordeb gan ddatblygwr yn y safle.

H1(9)  Frobisher 
Road

16 16 100% Safle yn gyflawn.

H1(10) Castell 
Pencoed

12 0 0% Ffordd fynediad wedi cael ei chwblhau.

H1(11) 
Laburnum Drive

&fAFFIOED
D YSGOL 

&fAFFIOE
DD YSGOL 

100% Safle yn gyflawn.
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GYFUN 
STANWELL 
2019/2020

;20

GYFUN 
STANWEL

L 
2019/202

0;20

H1(12) Hen 
Gwrs Golff Parc 
Tredegar

150 119 79% Mae Redrow Homes ar y safle ac mae'r safle'n cael ei 
adeiladu ar hyn o bryd.  

H1(13) Campws 
Allt-Yr-Ynn

125 125 100% Safle yn gyflawn. 

H1(14) 
Monmouthshire 
Bank Sidings

517 517 100% Safle yn gyflawn.

H1(15) Glanfa 
Fictoria, Hen 
Ddoc y Dref

130 0 0% Rhoddodd caniat�d cynllunio (16/0789) 21/09/2017 ar 
gyfer 93 uned gyda chyfnod o 3 blynedd i'w weithredu.

H1(16) Glanfa 
Penmaen

160 0 0% Mae’r caniat�d cynllunio wedi mynd yn ddi-rym.  Mae’r 
safle o fewn Parth Perygl Llifogydd C2.

H1(17) Hen 
Ganolfan Arddio 
Hurrans

60 60 100% Safle yn gyflawn.

H1(19) Tir yn 
Ysgol Uwchradd 
Hartridge 

65 0 0% Mae’r safle’n gysylltiedig �’r gwaith i ddatblygu safle 
Jigsaw. 

H1(21) Hen 
safle Floors 2 Go

10 0 0% Dim caniat�d cynllunio wedi’i gael.  Ni ddisgwylir i 
unrhyw unedau gael eu cwblhau o fewn y 5 mlynedd 
nesaf.

H1(23) Traston 
Lane

21 0 0% Rhoddwyd caniat�d cynllunio ar gyfer cynllun diwygiedig 
yn hwyr yn 2012.  Ni wnaed cynnydd mawr gyda hyn.  

H1 (24) 30-33 
Heol Fawr

16 16 100% Safle yn gyflawn.

H1(25) Garej 
Taylors

71 71 100% Safle yn gyflawn.

H1(26) Gwaith 
Ty Du

26 26 100% Safle yn gyflawn.

H1(30) Cefn 
safle South 
Wales Argus

89 89 100% Safle yn gyflawn.
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H1(31) Gwesty 
Roman Lodge

10 0 0% Mae’r perchennog yn canolbwyntio ar ddefnydd o’r 
gwesty.  Ni ragwelir unrhyw ddatblygiad preswyl o fewn 
y 5 mlynedd nesaf.

H1(32) Hen siop 
Sainsbury’s

140 0 0% Cynnig defnydd cymysg ar gyfer 140 o unedau preswyl; 
llety myfyrwyr; gwesty; a defnydd masnachol.  
Rhoddwyd caniat�d cynllunio amlinellol ar 20/04/2016.  
Mae’r caniat�d amlinellol yn fanwl iawn heb lawer o 
broblemau i’w datrys er mwyn iddo gael ei gymeradwyo 
trwy faterion a gadwyd yn �l. Mae dymchwel ac adeiladu 
bwnd amddiffyn rhag llifogydd ar y cyd � Cyfoeth 
Naturiol Cymru bellach wedi'i gwblhau, ond ychydig iawn 
o gynnydd sydd wedi'i wneud ers hynny.

H1(34) Bankside 
Coverack Road

38

76 erbyn 
hyn

0 0% Cymeradwywyd cynllun diwygiedig ar gyfer 76 fflat yn 
amodol ar lofnodi cytundeb A106 – cyf: 18/1169.

H1(36) 
Farmwood 
Close

10 0 0% Caniat�d cynllunio cyfredol sydd wedi’i roi ar waith trwy 
ddechrau adeiladu 10 uned.  Nid yw’r hyn a fwriedir ar 
gyfer y safle yn hysbys.

H1(37) City 
Vizion

338 338 100% Safle yn gyflawn.

H1(38) Lysaghts 
Village 
(Orbwaith)

559 559 100% Safle yn gyflawn.

H1(39) Hen 
Ysgol Uwchradd 
Betws

224 224 100% Safle yn gyflawn.

H1(4) 
Westmark, Hen 
Ddoc y Dref

154 64 41% Mae’r sylfeini yn eu lle ar gyfer y 90 unedau sy'n weddill.  
Nid oes unrhyw wybodaeth ar gael o ran pryd y bydd y 
bloc olaf o fflatiau wedi'i gwblhau.

H1(41) Trinity 
View 

16 15 94% Datblygiad hunanadeiladu hirsefydlog.  Mae anheddau’n 
tueddu i gael eu cwblhau ar gyfradd 1 tŷ y flwyddyn.

H1(42) Black 
Clawson 
(Alexandra 
Gate)

63 63 100% Safle yn gyflawn.

H1(43) 
Portskewett 
Street (Liberty 
Grove)

92 0 0% Cymeradwywyd cais cynllunio 17/0038 ar gyfer 92 o 
fflatiau ar 20/03/2018.  
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H1(44) Turner 
Street

32 32 100% Safle yn gyflawn.

H1(45) Parc 
Lysaghts

100 0 0% 100 uned yn weddill o gynllun preswyl ehangach.  Mae 
Linc Cymru wrthi'n gwerthu'r tir i'w ddatblygu. 

H1(47) Glan Llyn 4000 780 20% Mae 2 ddatblygwyr ar y safle ar hyn o bryd – St Modwen 
a Bellway Homes. Cais gan y 3ydd datblygwr a 
gyflwynwyd Rhagfyr 2019. 

H1(51) Gwaith 
Whitehead 

498 0 0% Sefydlwyd Cwmni Datblygu Whiteheads Cyf (is-gwmni 
Tai Tirion) i hyrwyddo'r safle.  Mae Llywodraeth Cymru 
wedi cytuno i roi benthyciad masnachol o �7m i CDW.  
Mae'r gwaith adfer wedi'i gwblhau ar y safle.  Cytunwyd 
ar benderfyniad i gymeradwyo'r cais cynllunio amlinellol 
yn amodol ar lofnodi cytundeb A106. (15/0775)

18/1039 – Cam 1 Cais am faterion a gadwyd yn �l a 
gymeradwywyd 17/3/20. 471 Uned (226 Tirion, 245 
Lovell).

H1(52) Gweddill 
Doc yr Hen Dref 
– East Dock 
Road

288 45 16% Cais hybrid – 89 o unedau gyda chais cynllunio llawn a 
199 o unedau gyda chais cynllunio amlinellol (14/0355 –
19/11/14).  Mae 45 o'r 89 o unedau wedi’u cwblhau ac 
ym mherchnogaeth Seren (24 o dai a 21 o fflatiau). 

19/0159 – cyflawni amodau – cymeradwywyd
17/04/2019 mae Cartrefi Dinas Casnewydd bellach yn 
berchen ar y safle ac maent wedi ymrwymo i'w ddarparu.

H1(53) Bideford 
Road

35 0 0% Ni ragwelir cwblhau unrhyw unedau o fewn y 5 mlynedd 
nesaf.

H1(54) Parc 
Jiwbil�, Hen 
Safle Alcan

934 830 89% Mae'r safle'n mynd rhagddo'n dda ac mae'n agos at ei 
gwblhau'n gyffredinol.

H1(55) Safle 
Jigsaw, Ringland

200 0 0% Safle i'w hyrwyddo ar gyfer datblygu ochr yn ochr � safle 
Ysgol Uwchradd Hartridge.  

H1(56) Gyferbyn 
� Belmont 
Lodge

122 0 0% Rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu'n dechrau yn ystod 
haf 2020.

H1(57) Treberth 
Crescent

58 0 0% Cynllun Pobl – 18/1231 ar gyfer 45 o gartrefi pobl hŷn 
wedi'u cymeradwyo   Disgwylir iddo ddechrau ar y safle 
eleni.

H1(58) 
Panasonic

250 250 100% Safle yn gyflawn.
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H1 (59) 24 
Crawford Road

10 0 0% 18/0255 - Cyflawni amodau’n rhannol sy’n ymwneud � 
chais 11/1258 ar gyfer 21 o fflatiau.

H1(60) Parry 
Drive

15 15 100% Safle yn gyflawn.

H1(61) Yr Hen 
Gyfnewidfa 
Bost, Stryd y 
Felin

70 0 0% Ni fwriedir adeiladu unedau preswyl ar y safle mwyach –
wedi'i droi'n adeilad swyddfeydd newydd.

H1(62) Hen 
Ysgol Queens 
Hill

92 0 0% 18/0507 – Cais hybrid – amlinelliad ar gyfer 96 uned ac 
yn llawn ar gyfer rhai gwaith dymchwel – cymeradwywyd 
05/02/2019

19/1279 – Cais am fater a gadwyd yn �l ar gyfer 85 o 
anheddau - yn aros am benderfyniad (Bellway)

20/0236 – Rhyddhau amodau - aros am benderfyniad

H1 (63) Depo 
Telford

60 0 0% Safle sy'n eiddo i CDC.  Dim cynnydd.

H1 (64) Melinau 
Paent Uskside 

53 0 0% Ni ragwelir cwblhau unrhyw unedau o fewn y 5 mlynedd 
nesaf.

LLETY SIPSIWN A THEITHWYR

A1.2. Mae’r tabl canlynol yn crynhoi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran cyflenwi Hartridge Farm Road i sefydlu safle 
preswyl parhaol i Sipsiwn a Theithwyr.

TABL 71: Y CYNNYDD SYDD WEDI’I WNEUD O RAN CYFLENWI DYRANIAD SIPSIWN/TEITHWYR

Cyfeirnod y 
CDLl

Cyfanswm 
y Lleiniau

Lleiniau a 
Gwblhawyd

% a 
Gwblhawy
d

Y Cynnydd Diweddaraf

H16 Hartridge 
Farm Road

Hyd at 43 3 7% Cafodd cais cynllunio llawn ar gyfer 35 o leiniau ar 
safle Hartridge Farm Road ei gymeradwyo ym mis 
Awst 2016.  Caiff y safle ei adeiladu fesul cam i sicrhau 
bod y cyflenwad yn ateb y galw.  

Mae tair llain wedi'u cwblhau'n llawn, ac mae'r 
seilwaith wedi'i osod ar gyfer naw.
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DYRANIADAU TIR CYFLOGAETH

A1.3. Mae’r tabl canlynol yn crynhoi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran cyflenwi’r dyraniadau tir cyflogaeth yn y 
CDLl.

TABL 72: Y CYNNYDD SYDD WEDI’I WNEUD O RAN CYFLENWI DYRANIADAU TIR CYFLOGAETH

Cyfeirnod y 
CDLl

Defnydd Hectarau

a 
Ddatblygwy
d

% a 
Gwblhawy
d

Y Cynnydd Diweddaraf

EM1 (i) Dyffryn B1, B2 a B8 0 0 Ni wnaed unrhyw gynnydd ar y safle hwn.    

EM1 (ii) I’r 
dwyrain o 
Queensway 
Meadows, i’r de 
o Lan Llyn

B1, B2 a B8 0 0 Mae cais am Barc Lor�au B8 a seilwaith cysylltiedig 
(3.14ha) wedi

EM1 (iii) Celtic 
Springs

B1 0 0 Gwrthwynebodd y Cyngor gais am ddatblygiad 
preswyl ar y tir hwn.  Nid oes unrhyw gynigion tir 
cyflogaeth wedi'u cyflwyno ar gyfer y dyraniad hwn 
hyd yma.

EM1 (iv) Solutia B1, B2, B8 a 
hamdden

2.56 6.0% Mae Eastman (a elwir yn Solutia yn ffurfiol) yn 
datblygu'r safle hwn ar gyfer datblygu sy'n elwa'n 
uniongyrchol ar eu busnes cemegau.  Mae cyfleuster 
storio ac uned gwres a phŵer wedi'u hadeiladu eisoes
a chwblhawyd gwaith cynhyrchu Therminol yn 
2016/17. (Mae Therminol yn hylif trosglwyddo gwres 
tymheredd uchel ac mae'n cael ei ddefnyddio mewn 
cynhyrchion fel paneli solar.)

EM1(v) 
Europark 
Gwent

B8 
dosbarthu

0 0 Mae caniat�d cynllunio amlinellol ar gyfer 
canolfannau dosbarthu B8 ar waith ar gyfer y 
dyraniad hwn, ond ni chafwyd unrhyw arwyddion o 
gynnydd yn y gwaith datblygu yn ddiweddar.  
Cymeradwywyd cais yn 2019 i ganiat�u defnyddiau 
B1 a B2 ar y safle hefyd.

EM1 (vi) Tir 
oddi ar Chartist 
Drive

B1, B2 a B8 0 0 Ni wnaed unrhyw gynnydd ar y safle hwn.

EM1 (vii) Hen 
waith dur 
Llanwern, pen 
dwyreiniol

B1, B2 a B8 7.97 22.5% Mae Cam 1 Parc Busnes Celtc wedi'i gwblhau.  Hwn 
oedd y cynllun cyflogaeth hapfasnachol cyntaf i'w 
gwblhau yng Nghasnewydd ers cyn y dirwasgiad. 
Agorwyd ffatri drenau CAF (6 ha o dir cyflogaeth) ar 
ddiwedd 2018.  Mae caniat�d ar gyfer camau 
ychwanegol o dir hefyd ond nid
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EM1 (viii) Parc 
Phoenix (hen 
waith Pirelli), 
Corporation 
Road

B1, B2 a 
defnydd 
ategol

0 0 Ni wnaed unrhyw gynnydd ar y safle hwn.

EM1 (ix) 
Godfrey Road (y 
tu cefn i’r orsaf)

Defnyddiau 
busnes a 
masnachol

0 0 Ni wnaed unrhyw gynnydd ar y safle hwn.

DYRANIADAU ADDYSG 

A1.4. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi'r cynnydd sydd wedi'i wneud o ran cyflenwi dyraniadau addysg yn y CDLl.

TABL 73: Y CYNNYDD SYDD WEDI’I WNEUD O RAN CYFLENWI DYRANIADAU ADDYSG

Cyfeirnod y CDLl Ysgol Diweddariad am y Cynnydd

CF13 i) Hen Waith 
Whitehead, Heol 
Caerdydd

Ysgol Gynradd Rhoddwyd caniat�d cynllunio amlinellol ar gyfer cynllun preswyl ynghyd 
ag ysgol, yn amodol ar lofnodi'r cytundeb A106.

CF13 ii) Parc Jiwbil� (Hen 
Safle Alcan/Novelis)

Ysgol Gynradd Agorodd yr ysgol ar gyfer diwrnod cyntaf y tymor ym mis Medi 2017

CF13 iii) Glan Llyn 2 Ysgol 
Gynradd

Agorodd yr ysgol ar gyfer diwrnod cyntaf y tymor ym mis Medi 2019

CF13 iv) Pentref 
Llanwern

Ysgol Gynradd Ni fwriedir adeiladu'r ail ysgol gynradd yng Nglan Llyn eto.

CF13 i) Hen Waith 
Whitehead, Heol 
Caerdydd

Ysgol Gynradd Mae'r datblygiad preswyl bellach wedi dechrau.  Caiff yr ysgol ei 
hadeiladu yn nes ymlaen.
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ATODIAD 2 – DARPARU TIR AR GYFER TAI (CAATT NEWYDD)

A2.1. Yn dilyn 'Adolygiad o'r Modd y Caiff Tai ei Ddarparu drwy'r System Gynllunio', diwygiwyd Polisi Cynllunio Cymru
i ddileu'r polisi cyflenwi tir tai pum mlynedd.  Fe'i disodlir gan ddatganiad polisi sy'n ei gwneud yn glir mai'r 
llwybr tai fydd y sail ar gyfer monitro'r modd y caiff gofynion tai'r cynllun datblygu eu cyflawni fel rhan o 
Adroddiadau Monitro Blynyddol CDLlau. 

A2.2. Mae Argraffiad 3 y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Newydd yn esbonio y dylid cynnwys llwybr tai o'i gymharu �'r 
GBC ar gyfer ACLlau sydd � CDLl wedi'i fabwysiadu o'i gymharu �'r GBC (Tabl 22) ynghyd � thablau sy'n nodi'r 
Amseriad & Cyflwyno Dyraniadau a Safleoedd � Chaniat�d Cynllunio yn raddol (Tabl 76). Mae cynnwys y Grŵp 
Rhanddeiliaid Tai yn y broses AMB yn orfodol, cylch gwaith y grŵp fydd ystyried Amseru a Chyflwyno 
Dyraniadau a Safleoedd � Chaniat�d Cynllunio yn raddol, a nodir y ddau isod.

CYNNWYS Y GRŴP RHANDDEILIAID TAI

A2.3. Yn unol � Llawlyfr y Cynllun Datblygu (Argraffiad 3), drafft Casnewydd "Amseru a Graddoldeb Dyraniadau a 
Safleoedd Mawr gyda Chaniat�d Cynllunio yn raddol" a Profform�u Safleoedd ymhlith y Grŵp Astudio ar 30 
Ebrill 2020, gan wahodd sylwadau ar y dogfennau a threfnwyd Cyfarfod Grŵp Astudio ar gyfer 11 Mehefin 
2020. Cafwyd ymatebion mewn perthynas � 14 safle, o'r rhain:

 Roedd 8 ymateb yn anghytuno � chyfraddau cyflawni disgwyliedig CDC;
 7 ymateb gan ddatblygwr y safle / asiant datblygwyr yn cadarnhau'r cyfraddau cyflawni disgwyliedig;
 5 cwestiwn yn ymwneud �'r dosbarth defnyddio safle ac ati.

A2.4. Ymatebodd y Cyngor i'r holl sylwadau a diwygio amseriad a chyflwyno 8 safle yn raddol. Diwygiwyd yr atodlen 
i gynnwys colofn ychwanegol (2026) i ymestyn y cyfraddau cyflawni hyd at ddiwedd cyfnod y CDLl. 

A2.5. Mae'r sylwadau hyn a'r Amseru a Dosbarthu Dyraniadau diweddaraf a Safleoedd Mawr gyda Chaniat�d 
Cynllunio 2020 yn raddol i'r Grŵp Astudio ar 9 Mehefin 2020. Cafwyd sylwadau pellach mewn perthynas � 5 
safle ac adroddir ar y rhain isod (tabl 77). 

A2.6. O ystyried lefel isel yr ymateb, roedd CDC o'r farn nad oedd angen cynnal Cyfarfod y Grŵp Astudio, ni 
dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad gan y Grŵp Astudio i ganslo'r cyfarfod. 

CYFLENWAD SAFLEOEDD BACH

A2.7. Mae cyfraniad gan safleoedd llai sy’n cynnwys llai na 10 annedd yn seiliedig ar rai a gwblhawyd ar gyfartaledd 
dros y pum mlynedd diwethaf. 

TABL 74: NIFER Y TAI A GWBLHAWYD AR SAFLEOEDD BYCHAN YN Y 5 MLYNEDD BLAENOROL

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Cyfanswm Gweddol

37 55 53 51 72 268 53.6



Cyngor Dinas Casnewydd | Adroddiad Monitro Blynyddol 2019-20
167

TABL75: Amseriad a Graddoldeb Dyraniadau a Safleoedd Mawr yn raddol gyda Chaniat�d Cynllunio.
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TABL76: Ymateb y Grŵp Astudio i Atodlen Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2020

SAFLEOEDD DADLEUOL – YN DESTUN DADL O HYD
Safle Gweddill Hen Ddoc y Dref – Doc y Dwyrain Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

Mae gan y safle ganiat�d cynllunio hybrid ar gyfer 288 o unedau: 89 uned cais 
cynllunio llawn (ystyrir 45 o'r rhain yn Adran Sector Cyhoeddus yr atodlen sy'n 
gadael 44 i'w hystyried yn yr adran hon ynghyd ag elfen amlinellol 199 o 
unedau cais cynllunio amlinellol (243 yn weddill).  Cartrefi Dinas Casnewydd 
sy'n berchen ar y safle ac maent yn edrych ar ddatblygu'r prosiect ac yn 
archwilio opsiynau ariannu.

0 0 &fAF
FIOE
DD 

YSGO
L 

GYFU
N 

STAN
WELL 
2019
/202
0;20

50 50 50 0 73

LRM Nodir bod llwybrau ariannu'n cael eu harchwilio, credwn fod angen 
diweddariadau i hyn a thystiolaeth gadarn er mwyn rhoi sicrwydd ynghylch 
cyflawni.

Cartrefi Dinas 
Casnewydd 

Mae Cartrefi Dinas Casnewydd yn cadarnhau eu bod yn archwilio opsiynau 
ariannu rhagwelir y bydd yn darparu 160 – 200 o unedau dros gyfnod o bedair 
blynedd, gyda y rhaglen fanwl:

 Hydref 2020 – Cais cynllunio manwl 
 Gwanwyn 2021 – Cymeradwyo cynllunio
 Hydref 2020 i Haf 2021 – Caffael contractwyr
 Haf/Hydref 2021 – dechrau ar y safle

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Mae Cartrefi Dinas Casnewydd wedi diweddaru'r rhaglen flaenorol, gyda'r 
disgwyl yn dechrau ar safle Haf/Hydref 2021.

0 0 20 50 50 50 50 0 23
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LRM Byddem yn holi a ddylid cadarnhau cyllid cyn y gellir cynnwys y safle'n gadarn 
mewn llwybr yn enwedig os yw hyn yn allweddol i'w gyflawni / ei hyfywedd 
neu a fydd yn safle bonws*?

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Er bod pryderon LRM wedi'u nodi, fodd bynnag, mae perchennog y safle 
(Cartrefi Dinas Casnewydd) wedi rhoi amserlen hyd at ddechrau ar y safle, a 
chyfradd gyflenwi ddisgwyliedig (160-200 dros 4 blynedd). O ystyried y 
caniat�d sydd ar gael, ystyrir bod hyn yn realistig ac yn cael ei gyflawni. 

0 0 20 50 50 50 50 0 23

Safle Hen Doc y Dref Edwardware – Victoria Wharf Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

16/0789 – dat preswyl ar gyfer 93 uned sy'n cynnwys 17 o dai a 76 o fflatiau –
cymeradwywyd 21/09/2017 gyda chyfnod o 3 blynedd.

0 0 0 30 30 33 0 0

LRM A oes datblygwr bellach ar gyfer y safle / amserlen ar gyfer cyflwyno ceisiadau 
manwl.

Lichfields Mae'r Ymgeisydd yn cynnal trafodaethau gyda datblygwyr ac yn seiliedig ar yr 
hyn y gallwn i gyd ei dybio ar hyn o bryd mae'r cyfraddau cyflawni yr ydych 
wedi'u nodi yn rhesymol ac yn adlewyrchu ymestyn amser i roi'r caniat�d ar 
waith. 

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Mae asiantau wedi cadarnhau bod amseru'n rhesymol. 0 0 0 30 30 33 0 0 0

LRM Os nad oes datblygwr yna byddem yn cwestiynu a ellir cynnwys y safle'n 
gadarn yn y llwybr neu a fydd yn safle bonws* o ystyried faint o amser nas 
gweithredwyd arno?

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Mae'r asiantau wedi nodi bod yr ymgeisydd mewn trafodaethau "gweithredol" 
gyda datblygwyr, ac wedi ystyried bod yr amserlen ar gyfer cyflawni yn 
realistig. Ystyrir o ystyried y caniat�d a gymeradwywyd eisoes, mae 3 blynedd 

0 0 0 30 30 33 0 0 0
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(cyn Medi 2022) yn amser rhesymol i benodi datblygwr, cyflawni amodau cyn 
cychwyn a chychwyn datblygiad ar y safle. 

Safle 40 Stow Hill Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

Diddordeb gan ddatblygwr yn y safle. 0 0 7 18 0 0 0 0

LRM A ellir cadarnhau a oes datblygwr ar y safle?

HBF Symud i Gat3

Daw eich CDLl i ben yn 2026 ac mae canllawiau'r DMP3 yn nodi y gall pob ACLl 
a fabwysiadodd CDLl cyn cyhoeddi'r DPM greu llwybr yn seiliedig ar gwblhau 
gwirioneddol hyd yma ac yn nodi amseriad a chyflwyno safleoedd/cyflenwad 
yn raddol ym mlynyddoedd eraill cyfnod y cynllun yn y fformat tabl a graffigol 
a nodir yn y Llawlyfr hwn.' Byddai'r dull hwn yn gofyn am benderfyniad 
ynghylch a fyddai unrhyw un o'r safle yn CAT3/4 yn cael ei gyflwyno o fewn 
cyfnod y cynllun ai peidio.

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Mae Adran Dai CDC yn ymwybodol bod gan Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig ddiddordeb mewn cynllun, a'u bod yn cefnogi hyn. Nid yw 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn gallu gwneud sylwadau ar hyn o 
bryd ond maent wedi rhoi blwyddyn yn �l.

0 0 0 7 18 0 0 0 0

LRM Er ei bod yn ymddangos bod rhywfaint o ddiddordeb nes i hynny gael ei 
gadarnhau, byddem yn cwestiynu a ddylai fod yn safle bonws* o ystyried 
gofynion Llywodraeth Cymru?

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Oherwydd y diddordeb diweddar yn y safle, rydym yn dal i gredu ei bod yn 
briodol cynnwys o fewn y cyflenwad 5 mlynedd, dylid monitro cynnydd ar 
gyfer astudiaeth y flwyddyn nesaf.

0 0 0 7 18 0 0 0 0
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Safle Tir yn Portskewett Street/Liberty Grove Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

Cais 17/0038 a ddyfarnwyd 20/03/2018. 4 bloc fflatiau o 92 fflat 1 a 2 gwely. 0 0 0 46 46 0 0 0

LRM A yw Heyworth Developments yn bwriadu adeiladu'r safle eu hunain?

Asbri (asiantau i 
ddatblygwr)

Roeddent yn awyddus i ddechrau ar y safle eleni ond mae hyn bellach wedi'i 
wthio'n �l. Fodd bynnag, byddwn yn awgrymu bod dechrau ar y safle yn 2023 
yn dal yn bosibl

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

O ystyried sylwadau'r asiantau, awgrymir y dylid gwthio'r cwblhau yn �l i 2024-
25.

0 0 0 0 46 46 0 0 0

LRM A oes amserlen ar gyfer cyflawni amodau cyn cychwyn (oni bai nad oes angen 
cyflwyno'n un)? Byddem yn disgwyl i hyn gael ei adolygu wrth symud ymlaen 
ynghylch a ddylid ei gynnwys yn gadarn yn y llwybr neu a fyddai'n safle 
bonws*.

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Mae 17/0038 yn ganiat�d cynllunio manwl gyda 9 cyfrwng cyn cychwyn. Ystyrir 
bod 2 flynedd a hanner yn ddigon i gyflawni amodau os yw'r ymgeisydd yn 
bwriadu dechrau ar y safle yn 2023, felly ystyrir bod unedau a gwblhawyd yn 
2024 yn realistig ac yn gyflawniadwy.

0 0 0 0 46 46 0 0 0

Safle Parc Lysaghts Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

Cam 1 o 76 uned wedi'u cwblhau.  Mae Linc yn parhau'n ymrwymedig i 
ddatblygu gweddill y safle ac wedi penodi asiant i'w werthu ar eu rhan.  Mae 
gwaith ymchwilio i'r safle yn mynd rhagddo ac ar �l ei gwblhau.  Mae Linc yn 
rhagweld y bydd y safle'n mynd ar y farchnad yn ystod Ebrill/Mai 2019.

0 0 30 30 40 0 0 0
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LRM Os nad yw Linc yn datblygu, byddem yn cwestiynu a ddylai hyn fod o fewn y 
llwybr o leiaf nes bydd amgylchiadau'n newid neu nes bydd datblygwr newydd 
yn prynu'r safle oddi wrthynt?

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

O ystyried y cais diweddar gan Linc, nid yw'r Cyngor yn barod i dynnu'r safle 
o'r llwybr, ond bydd yn ei wthio'n �l ddwy flynedd, rydym yn cadw ein 
safbwynt bod y datblygwr wedi dangos bwriadau clir i ddatblygu'r safle o fewn 
y 5 mlynedd nesaf

0 0 0 0 30 30 40 0 0

LRM Nodwn, os yw Linc yn datblygu'r safle (ac yn cyflwyno'r NMA diweddar) yna 
nid oes gennym unrhyw sylwadau pellach, os gofynnir am ddatblygwr newydd 
o hyd, yna byddem yn croesawu cadarnhad bod datblygwr newydd ar waith 
neu pe na bai'r ymarfer marchnata (o 2019) yn llwyddiannus.

Adeiladwr tai Mae cwmni adeiladu mawr wrthi'n prynu'r safle gyda'r bwriad o fod ar y safle 
yn yr hydref.

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Mae'r Datblygwr Newydd wedi cadarnhau ei fod yn bwriadu dechrau ar y safle 
eleni, mae ffigurau wedi'u diwygio i adlewyrchu hyn ac mae gydag unedau 
cyntaf ar gael ar ddiwedd 2022.

0 0 10 30 30 30 0 0 0

* Ymateb CDC: Mae safleoedd bonws yn berthnasol i gyflwyno dyraniadau i gynllun newydd/wedi'i ddiweddaru. Mae'r 5 safle dadleuol i gyd yn safleoedd sydd � chaniat�d "byw". At ddibenion 
adroddiad yr AMB, dylid ystyried a yw'r amserlen arfaethedig yn realistig ac yn bosibl ei chyflawni o fewn cyfnod y cynllun neu y tu hwnt i hyn. 

CYFRADDAU CYFLAWNI DIWYGIEDIG YN DILYN SYLWADAU GAN Y DATBLYGWR / ASIANT Y DATBLYGWR

Safle Glan Llyn (Gweddill) Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

Gweddill y safle (2655 o unedau).  Disgwylir i ddileu'r tollau barhau/cynyddu'r 
diddordeb mewn gwerthiannau o farchnad Bryste.   Agorodd yr ysgol newydd 
ym mis Medi 2019.  Yn flaenorol darparodd Savills y cyfraddau adeiladu 
disgwyliedig canlynol yn seiliedig ar ddiddordeb datblygwyr mewn nifer o 
gyfnodau ar y safle.  Mae dadansoddiad manwl o'r cyfraddau disgwyliedig ar 
weddill y safle yn arwain at y cyfraddau adeiladu cyffredinol canlynol.

0 0 40 60 60 100 0 2395 
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Cais gan y 3ydd datblygwr a gyflwynwyd Rhagfyr 2019 yn aros am 
benderfyniad

LRM Nid yw'r safle wedi cyflawni'r lefelau cwblhau a ragwelwyd yn yr amserlen 5 
mlynedd erioed ac mae'n annhebygol o wneud hynny wrth symud ymlaen. Fel 
y cyfryw, byddem yn awgrymu y dylid ei ail-drefnu i 40 yn 2025 a 120 o 2026 
ymlaen. Mae hwn yn dal yn lefel optimistaidd / uchelgeisiol iawn i'r safle o 
ystyried cyfraddau cwblhau hanesyddol isel.

Savils O ran llwybrau ehangach safle Glan Llyn, nid ydym yn bwriadu newid y 
niferoedd a ddangosir ar gyfer cwblhau disgwyliedig, fodd bynnag, dylid nodi, 
oherwydd amgylchiadau presennol sy'n ymwneud � COVID-19, nad oes 
unrhyw newidiadau arfaethedig i'r data ar gael ac yn anhysbys ar hyn o bryd. 

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Nodir sylwadau LMR. Ac eithrio 2019-20 a 2016-17 mae'r safle wedi cynhyrchu 
124-154 uned y flwyddyn yn gyson gyda dim ond 2/3 datblygwr ar y safle. Bydd 
gan 2020-21 3 datblygwr ar y safle (mae St Modes wedi cadarnhau eu bod yn 
bwriadu cael 2 siop yn perfformio) a chais gan 4ydd datblygwr (Lovells) ei 
gyflwyno Rhagfyr 2019 (Cyfnodau 3C a 4A). Tybir y bydd Lovells yn datblygu ar 
gyfradd debyg i gyfnodau Bellway / St Mods (40 y flwyddyn). 

Er nad oes unrhyw geisiadau wedi'u cyflwyno eto, ystyrir ei bod yn rhesymol 
disgwyl y byddai Bellway yn parhau gyda chyfnod pellach unwaith y bydd 2C 
wedi'i gwblhau (2024) a chyda 4 datblygwr yn gweithredu byddai disgwyl i'r 
safle gynhyrchu 140-180 o unedau y flwyddyn (35-45 y datblygwr). 

Mae'r cyfraddau wedi'u diwygio i adlewyrchu rhai St Mods: 

- Lovell (25, yna 40 y flwyddyn) 
- Bellway 2024 ymlaen (25 yna 40 y flwyddyn) 

0 0 25 40 40 65 80 0 2405 

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Ffigurau a ddiwygiwyd fel uchod 0 0 25 40 40 65 80 0 2405
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Safle Glan Llyn – St Modwen – Cam 3A Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

0 35 40 40 44 45 0 0

Savils Ar ran ein cleient St Modwen Homes, gweler y tabl wedi'i gwblhau isod sy'n 
adlewyrchu'n gywir y gwaith o gwblhau tai cam penodol ar gyfer Camau 2B, 
3A a 3B a 3d yn �l y gofyn. 

0 27 40 40 40 40 0 17

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Derbyn sylwadau'r asiant. 0 27 40 40 40 40 17 0 0

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Ffigurau a ddiwygiwyd fel uchod 0 27 40 40 40 40 17 0 0

Safle 53 Crescent Road Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

Rhoddodd Amlinelliad 14/0177 06/02/2015 ar gyfer 10 annedd ganiat�d 
cynllunio llawn 05/0202 ar gyfer 21 uned ar y safle hefyd.  Ymgeisydd yn 
gweithredu'r 21 uned

0 0 0 0 21 0 0 0

LRM Os yw'r ymgeisydd yn gweithredu yna a ddylid ei brynu ymlaen yn y llwybr?

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Dygwyd ymlaen i 2023 0 0 0 21 0 0 0 0 0
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Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Ffigurau a ddiwygiwyd fel uchod 0 0 0 21 0 0 0 0 0

Safle Gwaith Whitehead Cam 1 Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

18/1039 – Cam 1 Materion a Gadwyd yn �l a gymeradwywyd 17/3/20. 471 
Uned; 18/1142- Materion a gadwyd yn �l ar gyfer ail-wneud 19 uned (yn aros 
am benderfyniad). Mae'r Asiant wedi datgan o'r blaen mai 10 annedd y mis 
yw'r gyfradd gyflenwi arfaethedig pan fydd yn cychwyn.

0 10 80 100 100 100 0 81

LRM (Cartrefi Tirion) a oes amserlen ar gyfer adfer / cymeradwyo'n fanwl? Mae'n 
ymddangos yn annhebygol y bydd 10 yn cael eu cwblhau mewn 8 mis o bellach 
yn absennol o gymeradwyaethau ac adfer manwl (gan ganiat�u hefyd am 
gyfnod adeiladu o 4 i 6 mis)?

Lovell 
(datblygwr)

Yr arwyddion gorau yw y bydd yr unedau'n cael eu darparu'n graidd fel y nodir. 
Mae hyn yn dibynnu'n fawr ar yr amser a gymerir i ddatrys y cais S73 presennol 
a chyflwyno a chymeradwyo'r cais terfynol am faterion a gadwyd yn �l ar gyfer 
cydbwysedd y safle.

[** DS mae'r ffigur hwn yn cynnwys gweddill y safle]

0 0 150 150 150 78** 0 0 0

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Cymeradwywyd strategaeth adfer o dan gais cynllunio 14/0964 ac mae wedi'i 
gweithredu a'i chwblhau (2019).

Mae materion a gadwyd yn �l wedi'u cymeradwyo ac mae'r ymgeisydd wrthi'n 
cyflawni'r rhagamodau sy'n weddill.

Mae'r Asiant wedi cadarnhau o'r blaen mai 10 annedd y mis yw'r gyfradd 
gyflenwi arfaethedig (120 y flwyddyn). Mae'r datblygwr (Lovell) wedi rhoi 
amcangyfrifon bras wedi'u diweddaru o 150 y flwyddyn. 

0 0 150 150 150 21 0 0 0
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Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Ffigurau a ddiwygiwyd fel uchod 0 0 150 150 150 21 0 0 0

Safle Hen Iard Robert Price Transport – Corporation Road Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

Datblygiad defnydd cymysg sy'n cynnwys C2 – sefydliad preswyl, C3 – preswyl 
a siop goffi gyrru drwodd.  Dim ond yr elfen C3 sydd wedi'i chynnwys yn y 
CAATT.

0 0 0 30 32 0 0 0

LRM Mae NCH wedi cyflwyno materion a gadwyd yn �l a byddem yn disgwyl i'r 
ddarpariaeth fod ychydig yn gynharach (2022/23).

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Derbyn sylwadau'r asiant. 0 0 30 32 0 0 0 0 0

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Ffigurau a ddiwygiwyd fel uchod 0 0 30 32 0 0 0 0 0

CODWYD CWESTIWN ARALL AC YMATEBWYD IDDO
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Safle Glan Llyn – St Modwen – Cam 3B a D Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

203 uned – Cadarnhaodd datblygwr yn flaenorol eu bod yn bwriadu cael 2 siop 
yn perfformio yng Nglan Llyn

0 0 25 40 40 40 0 58

Savills Ar ran ein cleient St Modwen Homes, gweler y tabl wedi'i gwblhau isod sy'n 
adlewyrchu'n gywir y gwaith o gwblhau tai cam penodol ar gyfer Camau 2B, 
3A a 3B a 3d yn �l y gofyn. 

0 0 25 40 40 40 0 58

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Derbyn sylwadau'r asiant. 0 0 25 40 40 40 40 0 18

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Dim newid 0 0 25 40 40 40 40 0 18

Safle Glebelands Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

Safle bellach yn eiddo i’r Gyfarwyddiaeth Pobl.  Mae'r datblygiad wedi dechrau 
ar y safle. Cymeradwywyd cais am ail-gynllun o ran o'r safle 19/12/2018 ac 
mae'r gwaith adeiladu yn mynd rhaddo.

72 0 50 35 0 0 0 0

LRM A ellir cadarnhau pam mae'r safle wedi'i rannu heb unrhyw gwblhau yn 2021?

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

O ystyried yr amgylchiadau sy'n ymwneud � COVID-19,tybir mai dim ond y 72 
o dan unedau adeiladu a fydd yn cael eu cwblhau yng ngweddill 2020-21. 

72 0 50 35 0 0 0 0 0
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Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Dim newid 72 0 50 35 0 0 0 0 0

Safle Adeiladau'r Goron 11 Heol Cas-gwent Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

Trosi i 56 Fflat 0 0 56 0 0 0 0 0

LRM A oes datblygwr ar y safle?

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Dim gwybodaeth am ddatblygwr ond gan mai hon yw'r flwyddyn gyntaf ar yr 
HLA, dylid monitro cynnydd ar gyfer astudiaeth y flwyddyn nesaf.

0 0 56 0 0 0 0 0 0

LRM Nodir y bydd cynnydd yn cael ei fonitro.

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Dim newid 0 0 56 0 0 0 0 0 0

Safle Canolfan Gymunedol Baneswell Categoreiddio a Awgrymir

Sefydliad Sylwadau'r Sefydliad u/c 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cat3 Cat4

Cyfraddau 
Gwreiddiol CDC

Trosi i 19 o fflatiau a thai amlfeddiannaeth 0 0 19 0 0 0 0 0
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LRM A ellir cadarnhau'r gorchymyn dosbarthiadau defnyddio?

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
1af CDC

Yn bod eisoes: Canolfan gymunedol (D1) a meithrinfa (D1)

Cynigiwyd: 19 Fflat (C3) a thai amlfeddiannaeth 12 gwely (Sui Generis)

O'r penderfyniad Ap�l (APP/G6935/A/19/3231977) "trosi canolfan gymunedol 
a meithrinfa i greu 19 o fflatiau, gan gynnwys creu agoriad newydd a thai 
amlfeddiannaeth newydd”

DS: Dim ond yr elfen C3 sydd wedi'i chynnwys yn y CAATT.

0 0 19 0 0 0 0 0 0

Safbwynt 
Ymgynghori �l-
2il CDC

Dim newid 0 0 19 0 0 0 0 0 0
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