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Cydnabyddiaethau  
Mae'r adroddiad hwn yn archwilio gwybodaeth ystadegol sy'n ymwneud â darparwyr gofal plant a chwarae preifat, cyhoeddus a gwirfoddol o fewn ffiniau Dinas 

Casnewydd.  Fodd bynnag, cydnabyddir bod y sector gofal plant a chwarae yn un cymhleth ac na ellir ei esbonio drwy ddata meintiol yn unig.  Heb ymgysylltu â'r 

gweithlu blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae, ni fyddai'r archwiliad manwl o ddigonolrwydd gofal plant wedi bod yn bosibl.  Hoffai Cyngor Dinas Casnewydd 

hefyd gydnabod gwydnwch y sector yn ystod pandemig COVID-19 yn wyneb heriau na welwyd eu tebyg o'r blaen.  Atebwyd yr heriau hynny gan y sector a oedd yn 

parhau i ofalu am ein plant a'n pobl ifanc drwy gydol y pandemig gyda darpariaeth o ansawdd a pharhad gofal, yn enwedig i'r plant hynny a oedd fwyaf agored i 

niwed neu a oedd yn blant i weithwyr allweddol.  
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1. Crynodeb Gweithredol 
 
Mae’r dull a ddefnyddir wrth gynnal yr asesiad hwn wedi'i seilio ar fodloni gofynion y ddogfen Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016) a'r cylchlythyr WGC 003 

2021/WG21-28 "Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016): Sicrhau Gofal Plant Digonol ac Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant" a gyhoeddwyd ar 15 Mawrth, 

2021.   

 

Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn ei gwneud yn glir mewn deddfwriaeth bwysigrwydd y rôl y dylai Awdurdodau Lleol ei chwarae wrth ddarparu gofal plant lleol.  

Mae'n atgyfnerthu'r angen i awdurdodau lleol barhau i weithio mewn partneriaeth â'r sectorau a gynhelir, annibynnol, preifat, gwirfoddol a chymunedol i 

lunio a sicrhau gwasanaethau plant ac mae'n canolbwyntio'n benodol ar ddarparu:-  

 

• Gofal plant digonol, cynaliadwy a hyblyg sy'n ymateb i anghenion rhieni; a  

• Gwybodaeth, cyngor a chymorth sy’n ymwneud â gofal plant i rieni, darpar rieni a'r rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn  

 

Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw sicrhau 'cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, digon o ofal plant i fodloni gofynion rhieni yn eu hardal y mae angen gofal 

plant arnynt er mwyn gweithio neu ymgymryd â hyfforddiant neu addysg neu baratoi ar gyfer gwaith.'  

 

Mae hyn yn golygu bod angen i ni weithio i sicrhau bod digon o leoedd gofal plant ar gael i fodloni gofynion rhieni a gofalwyr yng Nghasnewydd.  Mae'r 

Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (PDBCGP), sy'n cynnwys sefydliadau statudol, preifat a gwirfoddol sy'n gysylltiedig â gofal plant, yn 

gweithio tuag at nodi'r bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal, ac maent yn ymgynghori â rhieni, cyflogwyr, darparwyr gofal plant a phlant ar y 

mater hwn.  Mae'r hyn y mae rhieni a gofalwyr yn ei ddweud wrthym yn bwysig a bydd yn cael effaith uniongyrchol ar y gwasanaeth y byddwn yn ei ddarparu 

yn y dyfodol.  

 

Yn unol â chanllawiau statudol yr ADGP, mae'r Awdurdod Lleol wedi cymryd y camau canlynol i gwblhau'r asesiad:  

Mapio'r ddarpariaeth bresennol o ofal plant, gan ystyried:   

✓ y math o gofrestriad a'r gwasanaethau a ddarperir  

✓ yr ystod oedran y darperir ar ei chyfer  

✓ yr oriau gweithredu 
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✓ iaith y ddarpariaeth 

✓ y lleoliad 

✓ lefelau ffioedd 

✓ gallu i ddarparu darpariaeth gynhwysol  

✓ unrhyw wasanaethau/cyfleusterau ychwanegol a ddarperir. 

✓ Mapio patrymau presenoldeb cyfredol, ynghyd â lefel y lleoedd gwag neu blant sy'n aros am le ar unwaith 

✓ Arolwg rhieni 

✓ Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol i gael gwybodaeth am y galw presennol a’r galw yn y dyfodol 

✓ Defnyddio dogfennau cynllunio strategol a data poblogaeth presennol a'r dyfodol; tueddiadau demograffig ac economaidd-gymdeithasol, i nodi'r galw 

tebygol yn y dyfodol  

✓ Nodi lefel a math y galw sydd heb ei ddiwallu ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, a gyfrifir drwy ddadansoddi'r bwlch rhwng y ddarpariaeth bresennol (math, 

capasiti, lleoliad) a'r galw ar hyn o bryd a’r galw a ragwelir yn y dyfodol 

 

Mae'r ADGP nid yn unig wedi llywio'r Cynllun Gweithredu ar gyfer y cyfnod 5 mlynedd nesaf, ond mae hefyd wedi hysbysu nifer o'r 'materion' yn yr Asesiad o 

Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a gynhaliwyd o fewn yr un cyfnod â'r adroddiad hwn ac y cyfeiriwyd ato drwyddi draw.  

Prif Ganfyddiadau   
 

At ei gilydd, mae ansawdd ac argaeledd gofal plant yng Nghasnewydd yn dda ac yn ddigonol i ddiwallu anghenion y rhan fwyaf o deuluoedd.  Er bod COVID-19 

wedi achosi her eithafol i'r sector, dim ond un lleoliad gofal dydd llawn a fu'n cau o ganlyniad uniongyrchol i'r pandemig ac arweiniodd hynny at golled. Fodd 

bynnag, mae rhai bylchau yn y ddarpariaeth sydd wedi'u nodi ac yr ymdrinnir â hwy yn y cynllun gweithredu.   

 

Fel y nodwyd yng nghorff yr asesiad, mae pryderon ynghylch cywirdeb rhywfaint o'r data a dynnwyd o ymatebion y ffurflenni DHG.  O ganlyniad, mewn llawer 

o achosion mae'r canfyddiadau cychwynnol i'w dehongli'n ofalus ac o ganlyniad, bwriedir i'r Cynllun Gweithredu geisio ymchwilio ymhellach i'r canfyddiadau 

hynny er mwyn sicrhau bod datblygiadau yn y dyfodol yn briodol ac yn angenrheidiol.   

Y rhain ar hyn o bryd yw: 

• 3780 o leoedd gofal plant wedi'u cofrestru yng Nghasnewydd  

• 4304 o blant yn cael gofal plant ledled Casnewydd.  

• 982 yn mynychu'n llawn amser  

• 3121 yn mynychu'n rhan-amser  

• 201 yn mynychu ar sail ad hoc  
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Lleoedd 

heb eu 

llenwi yw 

nifer y 

lleoedd 

sydd ar gael yn y gwasanaeth ar gyfer amseroedd / sesiynau a diwrnodau penodol mewn nifer o gyfuniadau.  Mae'n anodd dangos gwir nifer y lleoedd heb eu 

llenwi 

gan fod 

nifer 

fawr o 

ffactorau i'w deall sy'n aml yn gymhleth ac yn newid yn ddyddiol. Gofynnodd y DHG am leoedd heb eu llenwi yn ôl 'math o ofal' ac mae'r tablau isod yn 

dangos cyfanswm cyfunol y lleoedd heb eu llenwi a chyfanswm cyfunol y plant ar restrau aros o bob 'math o ofal'. 

 

 

 

 

 

 

Dangosir gwasanaethau sydd â phlant ar restrau aros isod.    

 
*Sylwer: Gall data ar restrau aros fod yn annibynadwy gan nad yw'n ystyried dyblygu plant a allai fod ar fwy nag un rhestr aros neu a allai fod wedi cymryd lle mewn lleoliad gofal plant arall a 

heb roi gwybod i'r gwasanaeth.   

 

Mae'r data'n awgrymu bod lleoedd heb eu llenwi yn llawer mwy na'r niferoedd ar restrau aros, felly gellir tybio y gallai staff fod yn ffactor sy'n dylanwadu ar 

pam na all lleoliadau gofal plant ddefnyddio eu capasiti llawn ar hyn o bryd (gweler pwynt f isod).  

 

a) Lleoliad y gofal plant                                                                                                                           

Mae Casnewydd yn cwmpasu ardal ddaearyddol o ychydig dros 73.5 milltir sgwâr.   Mae'n cynnwys 21 o Wardiau Etholiadol ac unwaith eto fe'i rhennir yn 4 

canolfan ddaearyddol:  Gogledd, Dwyrain, Gorllewin a Chanol.  Mae'r dadansoddiad o'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn adlewyrchu'r data o 

gyflenwad gofal plant fesul Ward.   

Lleoedd heb eu Llenwi      

Gwarchodwyr plant Diwrnod llawn  Fesul sesiwn Y tu allan i oriau ysgol   Mynediad agored  

547 3773  347  1119  0 

Rhestr Aros 
    

Gwarchodwyr plant Diwrnod llawn  Fesul sesiwn Y tu allan i oriau ysgol   Mynediad 

agored  

44 263  26 0 0 
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At ei gilydd, mae dosbarthiad da o ofal plant cofrestredig gydag AGC ar hyd a lled y rhan fwyaf o Gasnewydd. Beechwood a Victoria sydd â'r cyfanswm lleiaf o 

ddarpariaeth sydd ar gael. Mae gan Beechwood 3 gwasanaeth ar gael ac mae gan Victoria 1 yn unig. Mae 3 ward gyda 0 gwasanaeth gofal dydd llawn 

ynddynt:  Alway, Beechwood a Shaftesbury.  Mae gan ward Pillgwenlli 0 darpariaeth y tu allan i'r ysgol sydd wedi'i chofrestru gydag AGC ar hyn o bryd, ond 

mae ganddi Glwb Plant anghofrestredig.    

 

 

 

Lleoliad Gwasanaethau Cyfrwng Cymraeg  

Yn ôl yr arolwg o'r galw gan rieni, ymddengys mai argaeledd a phellter teithio yw'r problemau mwyaf sy'n wynebu'r defnydd o ofal plant cyfrwng Cymraeg yn 

y dyfodol.   Isod ceir map sy'n dangos dosbarthiad presennol gwasanaethau Cyfrwng Cymraeg.   

Math y cofrestriad Allt-yr-ynn  Alway. Beechwood Betws Caerllion Gaer Graig LangstoneLlan-wern Llyswyry Malpas Maerun Pillgwenlli Ringland Tŷ-du Shaftesbury Sain Silian Stow Hill Parc TredegarVictoria 

Cyfanswm y Gofal Dydd Llawn 2 0 0 1 3 2 1 2 2 3 1 4 1 2 2 0 5 4 2 1

GDLl gan gynnwys Clwb Brecwast 1 0 0 0 2 0 0 1 2 3 1 2 0 1 0 0 3 4 0 0

GDLl gan gynnwys Clwb ar ôl yr Ysgol 1 0 0 0 1 2 0 1 2 3 1 2 0 1 0 0 3 4 0 0

GDLl gan gynnwys Clwb Gwyliau 1 0 0 1 2 1 0 1 2 3 1 3 0 0 1 0 4 3 1 0

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol wedi’u Cofrestru’n Annibynnol 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0

Cyn ysgol 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

Ar ôl ysgol 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

Gwyliau 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0

Gofal Fesul Sesiwn (yn ystod y tymor yn unig) 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0

Fesul Sesiwn AM 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0

Fesul Sesiwn PM 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Gwarchodwr Plant 8 3 0 1 1 4 9 1 0 3 3 5 0 3 13 2 2 1 2 0

Chwarae Mynediad Agored (Gwyliau) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

13 11 3 14 9 14 10 8 8 22 14 19 5 17 16 6 21 16 9 1

Allt-yr-ynn  Alway. Beechwood Betws Caerllion Gaer Graig LangstoneLlan-wern Llyswyry Malpas Maerun Pillgwenlli Ringland Tŷ-du Shaftesbury Sain Silian Stow Hill Parc TredegarVictoria 
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Lleoliadau Darpariaethau Cymraeg - Ysgolion Uwchradd Cyfrwng Cymraeg, Ysgolion Cynradd Cyfrwng Cymraeg, 
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Mae'r map yn dangos bod y rhan fwyaf o'r Gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael wedi'u clystyru tuag at ardaloedd canolfannau'r Gogledd a'r Canolbarth.  Mae'r 

galw am wasanaethau Cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd yn amrywio ar draws y ddinas.   

b)  mathau o ofal plant sydd ar gael; 

O'r data a dderbyniwyd drwy'r DHG mewn perthynas â rhestrau aros a lleoedd gwag, mae'n ymddangos bod digon o warchodwyr plant, meithrinfa ddydd 

llawn, fesul sesiwn a thu allan i oriau ysgol ar draws y ddinas. Fodd bynnag, fel y nodwyd yn flaenorol, nid yw'r data'n gyson ac felly mae'n rhaid i unrhyw 

asesiad a wneir ar y data hwn yn unig gael ei dymheru gan ganlyniadau'r ymgynghori a gwybodaeth leol.  Ar ôl Covid-19, gall data hefyd edrych yn wahanol i'r 

adeg y cafodd ei goladu, a bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y cynllun gweithredu.   

 
Math o Ddarparwr Darpariaeth Gofrestredig Lleoedd Cofrestredig  

Gwarchodwyr plant cofrestredig  

 
71 590  

Gofal Dydd Llawn  41 

 
2050  

Fesul sesiwn  

 
15 371  

Y tu allan i oriau ysgol   17 

 
632  

Mynediad agored  3 137 

 

Yn ôl yr arolwg o'r galw gan rieni, mae'r ystyriaeth o ofal plant yn y Gymraeg wedi dangos cynnydd calonogol.  Er i 90.73% ddweud nad oeddent yn cael 

mynediad at ofal plant cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd, o'r rhai a atebodd Na, dywedodd 7.24% y byddent yn hoffi cael mynediad at ofal plant drwy gyfrwng y 

Gymraeg, a nododd 20.91% y gallent hoffi cael mynediad at ofal plant Cyfrwng Cymraeg. Ymddengys mai argaeledd a phellter teithio yw'r problemau mwyaf 

sy'n wynebu'r defnydd o ofal plant cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol.    
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Mae'r cyflenwad o ofal plant cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu ers 2017, gyda 3 Chylch Meithrin ac 1 clwb y tu allan i'r ysgol.  Ers i'r data DHG gael ei goladu, 

rydym wedi gweld 4ydd Cylch Meithrin yn agor yng Nghaerllion sy'n newyddion gwych i'r ddinas. Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau i fod yn 

ymrwymedig i ddatblygu gwasanaethau Cyfrwng Cymraeg ac mae'n cydnabod pwysigrwydd gwasanaethau'r Blynyddoedd Cynnar o ran creu galw ac annog 

pobl i fanteisio ar y ddarpariaeth Gymraeg.  

Rydym wedi gweld gostyngiad yn nifer y cofrestriadau Gwarchodwyr Plant ynghyd â dadgofrestru gwarchodwyr plant presennol yn lleol yng Nghasnewydd ac 

yn Genedlaethol ledled Cymru.  Yn 2017 pan gynhaliwyd y DSG diwethaf, roedd gan Gasnewydd 90 o warchodwyr plant cofrestredig yn cynnig 701 o leoedd 

gofal plant. Ar adeg y DHG, roedd gan Gasnewydd 71 o warchodwyr plant yn cynnig 590 o leoedd gofal plant.  Pan fo ystyried hyblygrwydd y gofal a ddarperir 

gan warchodwyr plant yn cynnwys darparu gofal i blant oedran ysgol, mae'n ddealladwy felly bod galw mawr am ofal plant y tu allan i'r ysgol ar hyn o bryd 

yng nghyd-destun y golled gyfatebol o 111 o leoedd gofal plant dros y 5 mlynedd diwethaf (gweler c. oedran y plant y mae gofal plant ar gael ar eu cyfer).  

Mae amrywiaeth dda o ddarpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth yng Nghasnewydd yn cael ei darparu gan rai o'r partneriaid canlynol, Gwlyptiroedd 

Casnewydd, Tŷ Tredegar, Dechrau'n Deg, y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Tîm Chwarae Casnewydd, Cyswllt Cymunedol Dyffryn, Casnewydd Fyw, 

Serennu, Datblygu Cymunedol, Gwasanaeth Ieuenctid a Theuluoedd yn Gyntaf.  Mae parciau wedi creu cynllun beicio newydd ym mharc Tredegar.   Beiciau 

wedi'u haddasu ar gyfer anableddau amrywiol yw'r rhain. Mae'n cael ei redeg gan Gasnewydd Fyw ac mae'n rhad ac am ddim i holl drigolion Casnewydd eu 

llogi.   Mae gan Gasnewydd ddarpariaeth chwaraeon anabledd dda sy'n rhedeg drwy gydol y flwyddyn.   Cyflwynwyd RhCGY mewn lleoliadau ysgol a 

gefnogwyd gan Addysg, Dechrau'n Deg, Datblygu Chwarae, Casnewydd Fyw a Datblygu Cymunedol. Roedd hyn wedi'i dargedu at ardaloedd o amddifadedd 

gyda lefelau uchel o brydau ysgol am ddim.  Mae cynlluniau ar y gweill i wella darpariaethau'r Gymraeg. Gellid datblygu'r gweithgareddau hyn ymhellach 

gydag adnoddau a chyllid ychwanegol. 

 

(c) oedran y plant y mae gofal plant ar gael iddynt. 

 

O'r data, mae'n ymddangos bod ystod dda o ofal plant ar gael i blant rhwng 0 ac 8 oed. Yn gyffredinol, mae gan Warchodwyr Plant yr ystod ehangaf o 

oedrannau y maent yn gofalu amdanynt, gan gynnig gofal llawn amser, rhan-amser a gofal y tu allan i oriau'r ysgol.  Gwarchodwyr plant hefyd yw'r math 

mwyaf tebygol o ddarparwr i ddarparu gofal i'r rhai dros 8 oed, ac yna Gofal y Tu Allan i Oriau'r Ysgol  

Mae gwasanaethau gofal dydd llawn yn cynnig y lleoedd gofal plant mwyaf i blant 2, 3 a 4 oed.  Maent yn darparu'r nifer uchaf o leoedd gofal plant ledled y 

ddinas ar gyfer y grŵp oedran hwn.   

Ar hyn o bryd mae gan rai lleoliadau blant rhwng 12 a 17 oed, sef gwarchodwyr plant yn bennaf.  Yn aml, plant o'r oedran hwn sydd angen gofal yw plant 

sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu anghenion corfforol / meddygol.  Mae cael eu rhoi mewn gofal plant cofrestredig yn helpu rhieni i deimlo'n ddiogel 
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yn eu dewis o ofal o ganlyniad i sicrhau ansawdd ac arolygu gwasanaethau i'w sicrhau.  Mae hefyd yn caniatáu iddynt barhau i ddefnyddio budd-daliadau 

gofal plant.  Er mai'r ystod oedran hon sydd â'r nifer lleiaf o blant sy'n mynychu o'r oedran hwn yng Nghasnewydd, mae'n ymddangos o'r arolwg galw rhieni 

nad oes galw mawr am ofal plant ar gyfer yr ystod oedran hwn.   

Gwasanaethau Gofal Plant i blant 2 oed  

Mewn datganiad ar y cyd diweddar gan Lywodraeth Cymru a Phlaid Cymru i ymestyn gofal plant am ddim i blant dwyflwydd oed (manylion sydd eto i'w 
cyhoeddi), ystyriwyd ei bod yn ddefnyddiol edrych ar ddata sy'n ymwneud yn benodol â data plant 2 oed yng nghyd-destun y data gofal plant sydd ar gael a'r 
data poblogaeth sydd ar gael.    
 
Mae amrywiaeth gymharol dda o wasanaethau gofal plant ar gyfer plant 2 oed ledled y ddinas.  Mae gan bob Ward ac eithrio Beechwood wasanaethau gofal 
plant ynddynt sy'n gallu darparu ar gyfer plant 2 oed.   

Ar hyn o bryd mae 1216 o blant 2 oed ar lyfrau gwasanaethau gofal plant yng Nghasnewydd.  Maent wedi'u rhannu fel a ganlyn:  

 

Plant 2 oed ar y llyfrau (gofal fesul 
sesiwn)  

Darpariaeth Dechrau’n Deg yn 
unig Plant 2 oed ar y llyfrau  

Plant 2 oed ar y llyfrau (gofal 
diwrnod llawn)  

Plant 2 oed ar y llyfrau 
(gwarchodwyr plant)  

207 186 764 59 

 

Dangosir cymhariaeth o'r boblogaeth 2 flwydd oed a'r rhai sy'n defnyddio gofal plant ar hyn o bryd isod.   

  Plant sy'n troi'n 2 oed rhwng 13/05/2020 a 13/05/2021  Cyfanswm y plant 2 flwydd oed sydd mewn 
gofal plant ar hyn o bryd  

Allt-yr-ynn   85 64  

Alway 127 7 

Beechwood  84 0 

Betws 96 128  

Caerllion 60  30 

Gaer 70 52 

Graig 43 35 

Langstone 41 44  

Llyswyry  194  94 

Llanwern 67 33 

Malpas 88 17 
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Maerun  41 152  

Pilgwenlli  153  75 

Ringland 84 62 

Tŷ-du 128  46  

Sain Silian  108  39 

Shaftsbury   54 105  

Stow Hill  58 91 

Parc Tredegar 66 99 

Victoria  136 43 

CYFANSWM 1783  1216  

 

Mae'r data'n dangos y gall fod mwy o blant 2 oed (31%) a allai fod angen gofal plant nag sy'n mynychu gwasanaethau gofal plant ar hyn o bryd.  Bydd angen 
ymchwilio ymhellach i weld a yw'r 31% yn gymwys ar gyfer y gofal plant estynedig a ariennir pan geir rhagor o fanylion.   

(d)  fforddiadwyedd  gofal plant; 

Yn gyffredinol, nid yw cost gofal plant wedi codi'n sylweddol o 2017 hyd heddiw.  Yn wir, os yw'r data i'w gredu, mae cost gyfartalog gofal plant yr wythnos yn 
parhau i fod tua £153 yr wythnos ac eithrio taliadau ychwanegol sydd yr un fath ag a adroddwyd yn 2017.   

• Cost gyfartalog gofal plant fesul diwrnod yng Nghasnewydd yw £23.93 ymhlith pob ystod oedran a math o wasanaeth.  

• Cost gyfartalog gofal plant fesul diwrnod yng Nghasnewydd ar gyfer plant o dan oedran ysgol yw £38.98.  
 

Dangosir cost gyfartalog gofal plant yr wythnos yng Nghasnewydd isod:  

Oed Gwarchodwyr plant Fesul sesiwn Gofal Dydd Llawn Y tu allan i oriau ysgol  

Dan 1 oed  0.00 0.00 213.16 0.00 

1 Oed 144.00 0.00 212.59 0.00 

2 Oed 126.00 54.40 212.59 0.00 

3 Oed 190.00 59.40 197.08 0.00 

4 Oed 237.00 59.40 212.59 110.00 

5 - 7 oed 126.25 0.00 175.00 117.50 

8-11 oed 68.15 0.00 0.00 117.50 

12 - 14 oed 0.00 0.00 0.00 125.00 

15 - 17 oed  0.00 0.00 0.00 125.00 
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O'r arolwg galw gan rieni, dywedodd 23% o'r 619 o ymatebwyr eu bod yn gwario rhwng £100 a £199 yr wythnos ar ofal plant.  Mae'r rhan fwyaf o'r ymatebwyr 
(25.4%) yn ennill mwy na £1000 yr wythnos fel aelwyd.  Y cyflog wythnosol canolrif ar gyfer gweithwyr llawn amser yng Nghymru oedd £611 ym mis Ebrill 2021 
ac felly gellir tybio bod 23% o'r ymatebwyr yn cynrychioli'r rhai ychydig yn uwch nag incwm cyfartalog cenedlaethol aelwydydd, tra bod 30.9% wedi disgyn ar 
neu ychydig yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol (14.9% £581 - £750 ac 16% £750 - £999).  

Mae'r rhan fwyaf o'r ymatebwyr i'r arolwg rhieni naill ai'n cytuno’n gryf neu'n tueddu i gytuno â'r datganiad 'Mae gofal plant yn rhy ddrud' (85.8%). Er bod 
costau byw wedi codi dros y blynyddoedd diwethaf, mae cost gyfartalog wirioneddol gofal plant yng Nghasnewydd wedi aros yn gymharol sefydlog.  Mae 
fforddiadwyedd fel cysyniad yn un sy'n bersonol i amgylchiadau'r unigolyn, felly mae bob amser yn heriol deall sut beth fyddai gofal plant fforddiadwy mewn 
gwirionedd.  Mae'r rhan fwyaf o gleientiaid rhaglenni cyflogadwyedd yn cyfeirio at 'ddim yn gallu fforddio gofal plant' neu 'ar ôl talu am ofal plant ni fyddai 
unrhyw beth ar ôl' fel eu prif reswm dros beidio â gweithio.  Nid yw hyn wedi newid ers yr ADGP blaenorol yn 2017.   

 

(e) yr adegau y mae gofal plant ar gael. 

Mae'r mwyafrif helaeth o ofal plant yng Nghasnewydd yn digwydd rhwng 8am a 6pm.  Mae patrymau amrywiol o amseroedd agor a chau rhwng mathau o 
wasanaethau gyda'r amrywiad mwyaf yn ymddangos mewn gwasanaethau gwarchod plant gan eu bod yn aml yn darparu ar gyfer y rhieni hynny sydd â 
phatrymau gwaith mwy cyfnewidiol. 

O'r arolwg rhieni, roedd yr ymatebion sy'n gysylltiedig ag amser ac argaeledd yn canolbwyntio ar 'Nid yw'r gofal plant sydd ar gael yn ddigon hyblyg ar gyfer fy 
anghenion' (13.82%)  

Ac 'Mae amseroedd gofal plant yn anaddas' (10.14%) sy'n gyfradd ymateb gymharol isel.  Fodd bynnag, pan ofynnwyd am foddhad rhieni, nodwyd 'Oriau Agor 
Estynedig' yn y bore (24.24%) a gyda'r nos (24.24%), a 'mwy o hyblygrwydd (gofal ad hoc)' (24.24%) fel yr ail reswm mwyaf cyffredin dros fod yn anfodlon ar eu 
gofal plant.  Er y gallwn weld y gall fod gwahaniaeth rhwng yr oriau a'r galw annodweddiadol presennol, nid yw'r gyfradd ymateb ar gyfer yr arolwg rhieni yn 
gynrychioliadol o'r boblogaeth gyfan, felly dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r galw am oriau estynedig.  

Mae swyddogion Awdurdodau Lleol sy'n ymgysylltu'n rheolaidd â'r sector wedi gweithio gyda darparwyr i ddod yn fwy hyblyg gyda'u hamseroedd agor.  Mae 
hyblygrwydd amseroedd gwasanaeth yn dibynnu i raddau helaeth ar ganiatâd cynllunio, gorbenion safleoedd, yswiriant a chostau staffio yn erbyn y galw i'w 
gwneud yn ddichonadwy i'r busnes ddarparu ar eu cyfer.  Y prif reswm dros wasanaethau gofal plant a ddarperir i'r Awdurdod Lleol yn anecdotaidd drwy 
gyfarfodydd rhwydwaith yw nad oes digon o alw cyson am wasanaethau cyn 8am neu ar ôl 6pm i dalu am gostau cynnal yr oriau estynedig.  

 

(f) Gweithlu Gofal Plant a Chwarae  

Gellid dadlau mai datblygu gweithlu'r dyfodol yw'r prif ganfyddiad allweddol i'w gynnwys yn y cynllun gweithredu ar gyfer y pum mlynedd nesaf.  Mae 
heriau'r gweithlu wedi wynebu'r sector gofal plant a chwarae ers sawl blwyddyn.  Yn ogystal, mae'r pwysau y mae COVID-19 wedi'i roi ar y sector wedi bod yn 
gymhleth, gan wneud recriwtio a rheoli lefelau staffio yn anodd iawn.  Er bod y data hwn wedi'i dynnu o'r DHG ar gyfer y cyfnod 7 Mehefin - 4 Gorffennaf 
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2021, mae materion yn ymwneud â'r gweithlu yn parhau gyda ffactor allweddol yn ymwneud â salwch staff oherwydd ynysu COVID a diffyg staff â 
chymwysterau addas yn y sector i lenwi swyddi gwag.   
 
Mae'r ymateb i'r DHG yn cynrychioli 90.3% o gyfanswm y sector gofal plant a chwarae ar gyfer gwasanaethau cofrestredig AGC. Ar hyn o bryd mae 837 o 
aelodau staff yn y gwasanaethau hynny, gyda'r rhan fwyaf o'r gweithlu yn gweithio yn y sector Gofal Dydd Llawn ar hyn o bryd.   
 
Cyfanswm nifer y staff a adawodd y gwasanaeth yn ystod y 12 mis diwethaf yw 131, cyfanswm nifer y swyddi gwag yw 74.  Gellir tybio bod cyfradd swyddi 
gwag o 56.48% yn y sector gofal plant a chwarae.  Mae'r data hefyd yn dangos nad yw nifer y swyddi gwag presennol bob amser yn bodloni'r staff ychwanegol 
sydd eu hangen mewn gwirionedd dros y 24 mis nesaf (gwahaniaeth o 43% yn fwy na'r nifer presennol o swyddi gwag).   
 
Mae cyfraddau swyddi gwag yn ôl y math o ddarparwr fel a ganlyn:   
 
Gofal Dydd Llawn  32.3%  
Gofal Dydd Fesul Sesiwn 14.2% 
Y tu allan i oriau ysgol  61.9%   
Chwarae Mynediad Agored  75% 
 

Er bod y data'n dangos bod mwy o gapasiti o fewn lleoedd gofal plant ar gael i blant ar y rhestr aros, a hyd yn oed galw yn y dyfodol, mae'r heriau sy'n gysylltiedig 
â recriwtio a chadw staff yn atal y lleoedd hynny rhag cael eu defnyddio.  Mae angen gwneud mwy o waith yn lleol ac yn genedlaethol i annog mwy o bobl i 
ymuno â'r sector, ac mae angen gwneud mwy i gydnabod y gweithlu gofal plant a chwarae o ran cyflog a phroffesiynoldeb cymwysterau.   Mae'r mater hwn 
wedi'i ddwysáu i lefel Llywodraeth Cymru ac mae Casnewydd yn cael ei chynrychioli ar y grwpiau strategaeth gweithlu perthnasol.   

Camau Gweithredu Arfaethedig  

1. Gweithio'n agos gyda'r cyhoedd a sefydliadau ymbarél i ddeall y galw gwirioneddol am oriau estynedig yng nghyd-destun gorfod talu am y gwasanaeth 

pe bai'n cael ei ddarparu.  

2. Gweithio gyda'r sector i ddeall yr heriau o ran darparu oriau agor estynedig.  

3. Gwella'r ddarpariaeth cyn-ysgol sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.  

4. Annog cyfleoedd chwarae ystyrlon drwy gyfrwng y Gymraeg.  

5. Cynyddu'r darpariaethau yn ystod gwyliau'r ysgol i helpu rhieni sy'n gweithio i gael gofal dydd llawn a chynnwys Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg.  

6. Monitro cynnydd yr hawl i ofal plant 2 flwydd oed, gan weithio gyda'r sector i wireddu cynigion uchelgeisiol Llywodraeth Cymru.  

7. Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer ehangu lleoedd gofal plant 2 flwydd oed a ariennir  
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8. Hyrwyddo'r cynllun cymeradwyo nani i alluogi rhieni i gael mynediad at ofal plant hyblyg a gallu cael mynediad at y rhan gofal plant o gredydau treth 

gwaith.  Gallai hyn helpu i gefnogi rhieni sy'n gweithio oriau nad ydynt yn rhai arferol.  

9. Strategaeth farchnata ar gyfer cynhwysiant digidol a hyrwyddo'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd mewn cymunedau.   

10. Gwella'r wybodaeth sydd ar gael gan gyflogwyr i rieni sy'n ymwneud â chymorth ariannol a hyblygrwydd gofal plant drwy'r Gwasanaeth Gwybodaeth i 

Deuluoedd.  

11. Rheoli disgwyliadau cyhoeddus a chorfforaethol o ran fforddiadwyedd, hyblygrwydd a hygyrchedd gofal plant a cheisio cydbwyso fforddiadwyedd â 

chynaliadwyedd drwy weithio gyda phartneriaid allweddol fel CWLWM a Phartneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.   

12. Mae angen gwneud mwy o waith yn lleol ac yn genedlaethol i annog mwy o bobl i ymuno â'r sector, ac mae angen gwneud mwy i gydnabod y 

gweithlu gofal plant a chwarae o ran cyflog a phroffesiynoldeb cymwysterau.   Mae'r mater hwn wedi'i ddwysáu i lefel Llywodraeth Cymru ac mae 

Casnewydd yn cael ei chynrychioli ar y grwpiau strategaeth gweithlu perthnasol.     

13. Datblygu strategaeth gweithlu ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar i'w rhedeg ochr yn ochr â chynllun gweithredu'r ADGP  

14. Gweithio gyda Gyrfaoedd a Cholegau i annog mwy o fyfyrwyr i ddilyn cymwysterau Gofal Plant a Chwarae a gweithio gyda rhaglenni cyflogadwyedd i 

hyrwyddo gofal plant a chwarae fel opsiwn ymarferol ar gyfer llwybr gyrfa 

 

2. Cyflwyniad  
 
Mae’r dull a ddefnyddiwyd wrth gynnal yr asesiad hwn wedi'i seilio ar fodloni gofynion y ddogfen ganllaw statudol Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016) a'r 
cylchlythyr WGC 003 2021/WG21-28 "Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016): Sicrhau Gofal Plant Digonol ac Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant" a 
gyhoeddwyd ar 15 Mawrth, 2021. 
 
Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn ei gwneud yn glir mewn deddfwriaeth bwysigrwydd y rôl y dylai Awdurdodau Lleol ei chwarae wrth ddarparu gofal plant lleol.  
Mae'n atgyfnerthu'r angen i awdurdodau lleol barhau i weithio mewn partneriaeth â'r sectorau a gynhelir, annibynnol, preifat, gwirfoddol a chymunedol i 
lunio a sicrhau gwasanaethau plant ac mae'n canolbwyntio'n benodol ar ddarparu:-  
 

• Gofal plant digonol, cynaliadwy a hyblyg sy'n ymateb i anghenion rhieni; a  

• Gwybodaeth, cyngor a chymorth sy’n ymwneud â gofal plant i rieni, darpar rieni a'r rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn  

 
Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw sicrhau 'cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, digon o ofal plant i fodloni gofynion rhieni yn eu hardal y mae angen gofal 
plant arnynt er mwyn gweithio neu ymgymryd â hyfforddiant neu addysg neu baratoi ar gyfer gwaith.'  
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Mae hyn yn golygu bod angen i ni weithio i sicrhau bod digon o leoedd gofal plant ar gael i fodloni gofynion rhieni a gofalwyr yng Nghasnewydd.  Mae'r 
Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (PDBCGP), sy'n cynnwys sefydliadau statudol, preifat a gwirfoddol sy'n gysylltiedig â gofal plant, yn 
gweithio tuag at nodi'r bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal, ac maent yn ymgynghori â rhieni, cyflogwyr, darparwyr gofal plant a phlant ar y 
mater hwn.  Mae'r hyn y mae rhieni a gofalwyr yn ei ddweud wrthym yn bwysig a bydd yn cael effaith uniongyrchol ar y gwasanaeth y byddwn yn ei ddarparu 
yn y dyfodol.  
 
 Deddf Plant 2006  
 
Mae'r Ddeddf Gofal Plant yn sail i gynllun blynyddoedd cynnar a gofal plant presennol Llywodraeth Cymru "Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair", ac mae'n 
ymgorffori yn y gyfraith:   
 

• Disgwyliad Cyfreithlon o ofal plant hygyrch o ansawdd uchel i blant a'u teuluoedd; a  

• Chyfrifoldeb Awdurdodau Lleol am ddarparu gwybodaeth i rieni a darpar rieni i'w cefnogi yn eu rôl rhianta.   

 
Mae'r Ddeddf Gofal Plant yn cyflawni'r nodau hyn drwy ddyletswyddau statudol sy'n adeiladu ar gyfrifoldebau presennol Awdurdodau Lleol.  Yng Nghymru, 
mae hyn yn:   

• Gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i arwain y gwaith o hwyluso'r farchnad gofal plant er mwyn sicrhau ei bod yn diwallu anghenion rhieni sy'n 

gweithio; yn benodol, y rhai ar incwm isel, y rhai sydd â phlant anabl, neu'r rhai sy'n dymuno i'w plentyn fynychu darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  

• Sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar yr ystod lawn o wybodaeth sydd ei hangen arnynt fel rhiant.   

Adran 22 Deddf Gofal Plant 
 
Mae'r Ymgynghoriad hwn wedi deillio o adran 22 o'r Ddeddf Gofal Plant.  Bwriad adran 22 yw rhoi dyletswydd ar Awdurdodau Lleol yng Nghymru i sicrhau, 
cyn belled ag sy’n resymol ymarferol, gofal plant digonol i fodloni gofynion rhieni yn eu hardal sydd angen gofal plant er mwyn gweithio neu wneud 
hyfforddiant neu addysg neu i baratoi at waith.  Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd i gefnogi a llywio datblygiad darpariaeth gofal plant yn yr ardal leol 
i'w gwneud yn hyblyg, yn gynaliadwy ac yn ymatebol i anghenion y gymuned leol; a thrwy hynny sicrhau bod rhieni'n gallu cael gofal plant yn lleol sy’n diwallu 
eu hanghenion ac yn caniatáu iddynt wneud dewis go iawn am waith.  
 
Wrth benderfynu a yw'r ddarpariaeth gofal plant yn ddigonol, rhaid i'r awdurdod lleol roi sylw i anghenion rhieni yn eu hardal ar gyfer:  
 

• Y ddarpariaeth gofal plant lle mae elfen ofal plant y credyd treth gwaith neu gredyd cynhwysol yn daladwy  
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• Y ddarpariaeth gofal plant lle mae gofal plant a gefnogir gan gyflogwyr neu ofal plant di-dreth yn daladwy  

• Y ddarpariaeth gofal plant ar gyfer plant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu blant y mae angen gofal arbenigol arnynt oherwydd anabledd 

• Y ddarpariaeth gofal plant sy’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg. 

• Y ddarpariaeth gofal plant sy’n eu galluogi nhw i arfer eu hawl i dderbyn addysg gynnar cyfnod sylfaen. 

• Y ddarpariaeth gofal plant sy'n eu galluogi nhw i gyrchu eu hawl i gael lleoedd gofal plant am ddim. 

 
Mae'r asesiad hwn yn gam cyntaf angenrheidiol tuag at sicrhau darpariaeth ddigonol, gan alluogi Awdurdodau Lleol i nodi Bylchau a sefydlu cynlluniau i 
ddiwallu anghenion rhieni fel y gallant gyflawni eu dyletswydd o ran digonolrwydd gofal plant o dan Adran 22.  
 
 
Adran 26 Pŵer i'w gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol asesu darpariaeth gofal plant  
 
Mae Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesu Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016, a wnaed o dan adran 26 Deddf 2006, yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau lleol baratoi asesiadau o ddigonolrwydd y ddarpariaeth gofal plant (Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant) yn eu hardal a chadw golwg ar y rhain. 
Rhaid i Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant awdurdod lleol fesur natur a graddau'r angen am ofal plant yn yr ardal a'r cyflenwad ohono.  Drwy'r 
dadansoddiad hwn, bydd awdurdodau lleol a'u partneriaid yn gallu nodi bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant lle nad yw anghenion rhieni'n cael eu diwallu a 
byddant yn caniatáu i awdurdodau lleol gynllunio sut i gefnogi'r farchnad i fynd i'r afael â'r bylchau a nodwyd.  
 
Mae rheoliadau 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gwblhau a chyflwyno i Weinidogion Cymru asesiad llawn o'r ddarpariaeth gofal plant bob 5 
mlynedd.  Rhaid i'r asesiad gynnwys Cynllun Gweithredu, sydd i'w adolygu'n barhaus a'i ddiweddaru ac adrodd arno drwy adroddiadau cynnydd blynyddol.  
Caiff y Cynllun Gweithredu ei gwblhau ar y cyd â phartneriaid lleol i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth gofal plant.  Bydd adolygiad blynyddol o 
berfformiad yn erbyn y cynllun yn fodd o sicrhau gwelliant parhaus yn y ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal leol.  

 

Cyd-destun    
 
Cafodd y data a ddefnyddiwyd i ddadansoddi'r cyflenwad o ofal plant cofrestredig yng Nghasnewydd ei gyflenwi gan AGC drwy'r DHG (Datganiad 
Hunanasesu'r Gwasanaeth). O 2016 ymlaen, mae'n ofynnol i bob darparwr cofrestredig gwblhau asesiad ar-lein sy'n gipolwg ar ddata a gymerwyd yn ystod y 
tymor a gwyliau'r haf.  Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys manylion am nifer a mathau o leoedd a ddefnyddir, oedrannau plant, cymwysterau'r gweithlu, oriau 
agor, ffioedd, rhestrau aros a lleoedd gwag. Daeth y data a ddarparwyd gan AGC i mewn ar gyfradd ddychwelyd o 90.3%.   Fodd bynnag, mae anghysondebau 



18 
 

yn y data DHG sy'n gyfyngiad ar yr asesiad cyffredinol. Felly, dylid bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data yn unig ac mae gwybodaeth ac arbenigedd 
lleol wedi'u cynrychioli yn y dadansoddiad er mwyn gwneud y mwyaf o ddilysrwydd y wybodaeth a ddarparwyd.   Ymgynghorwyd â GGiD hefyd i gael gwell 
darlun mewn ardaloedd lle bo hynny'n bosibl.   
 
Er mwyn cael barn rhieni/gofalwyr sy'n byw yng Nghasnewydd, datblygwyd a dosbarthwyd arolwg cenedlaethol o rieni ar-lein ledled Cymru yn Gymraeg ac yn 
Saesneg.   Er mwyn sicrhau bod rhieni Casnewydd yn gallu cael mynediad i'r arolwg, fe'i rhannwyd yn electronig i ysgolion a darparwyr preifat er mwyn iddynt 
eu dosbarthu i rieni.  Aeth ymgyrch cyfryngau cymdeithasol dan arweiniad tîm Cyfathrebu Cyngor Dinas Casnewydd ar y cyd â Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd Casnewydd yn fyw o 1 Hydref 2021 tan 24 Hydref 2021. Roedd ar gael i'w gwblhau'n electronig ar wefan Dinas Casnewydd ond oherwydd 
cyfyngiadau Covid-19, mae llawer o'n digwyddiadau cymunedol wedi'u gohirio neu wedi cael eu symud i ddigwyddiadau rhithwir.  Roedd cynrychiolwyr o’r 
GGiD hefyd yn eu dosbarthu ac yn helpu rhieni i'w cwblhau mewn grwpiau ffocws a fforymau ar gyfer rhieni sengl, pobl sy'n ceisio dychwelyd i'r gwaith mewn 
partneriaeth â'r Ganolfan Byd Gwaith ac asiantaethau fel PaCE.  Roedd Hybiau Cymunedol Dinas Casnewydd hefyd yn ganolbwynt ar gyfer lledaenu'r arolwg 
rhieni gan eu bod wrth wraidd ein cymunedau mwyaf anodd eu cyrraedd.   
Drwy ddadansoddi'r data, gan edrych ar y galw presennol, y cyflenwad a'r rhwystrau posibl i deuluoedd sy'n manteisio ar ofal plant, gellir gwneud asesiad a 
fydd yn cyfrannu at fapio'r ddarpariaeth.  Mae'n caniatáu inni benderfynu a oes digon o ofal plant ar gyfer teuluoedd Casnewydd.  Fodd bynnag, mae nifer y 
rhieni yr ymgynghorwyd â hwy yn cynrychioli [insert stats] y boblogaeth sydd â phlant felly mae angen bod yn ofalus wrth ddehongli'r wybodaeth i'w 
defnyddio o fewn Cynllun Gweithredu'r ADGP 
 
Lluniwyd Cynllun Gweithredu Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADGP) gan ddefnyddio'r data uchod ar y cyd â data GGiD a gedwir ar DEWIS Cymru a fydd 
yn llywio gwaith tîm y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yr Awdurdod Lleol i reoli'r farchnad gofal plant leol mewn partneriaeth ag adrannau eraill a nodwyd 
gan awdurdodau lleol a sefydliadau partner allanol gan gynnwys y  
sectorau preifat a gwirfoddol.  
 
Mae Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Casnewydd wedi datblygu gweledigaeth 'i weithio'n agos gyda phartneriaid allweddol a 
darparwyr gofal plant presennol a newydd i ddarparu gofal plant cynaliadwy o safon sy'n diwallu anghenion unigol y gymuned'.  O ganlyniad, mae Cynllun 
Gweithredu'r ADGP bellach wedi'i fabwysiadu'n ffurfiol gan y PDBCGP a chaiff ei ddefnyddio i lywio cyfeiriad y gwaith a rhoi ffocws i'r holl bartneriaid 
allweddol sy'n cefnogi'r sector yng Nghasnewydd.  Mae'r ADGP hefyd yn llywio'r cynllun busnes Addysg i gyfeirio datblygiadau'r agenda Addysg ehangach yn y 
dyfodol.  
 
Gweithio mewn Partneriaeth ac Ymgynghori  

 
Wrth gwblhau'r ADGP defnyddiwyd nifer o sefydliadau ac asiantaethau partner wrth ymgynghori â rhieni, ac mae'r rhain yn cynnwys: Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd, Blynyddoedd Cynnar Cymru, Dechrau'n Deg, AALl Casnewydd a Gwasanaethau Addysg cysylltiedig, GAVO, Buddsoddi mewn 
Adfywio a Thai, Partneriaeth Casnewydd yn Un (CDC), tîm Cymorth Busnes a Datblygu Economaidd Awdurdodau Lleol, Teuluoedd yn Gyntaf, Canolfan Byd 
Gwaith, Dysgu a Llyfrgelloedd, Mudiad Meithrin, a Chlybiau Plant Cymru. 
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Diolch yn arbennig i Ganolfan Wybodaeth Casnewydd, sydd wedi darparu cymorth parhaus gyda data poblogaeth a chyngor ac arweiniad ar sut i'w arddangos 
yng nghyd-destun y ddogfen ADGP.   
 
Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd yn cadw manylion y ddarpariaeth gofal plant ledled y ddinas.   Gan ddefnyddio'r wybodaeth leol am 
GGiD ynghyd â data DHG, roeddem yn gallu cael darlun mwy cyson o ddarpariaethau gofal plant yng Nghasnewydd. Cafwyd sylwadau rhanddeiliaid 
perthnasol hefyd am eu barn ar gyflenwad, y galw a'r ansawdd gofal plant. Gofynnwyd iddynt hefyd am eu barn ar y rhwystrau i gael mynediad at ofal plant.  
Er enghraifft,   
 
'Fel prif ddefnyddiwr cyfleusterau gofal plant yn ardal Casnewydd, i gefnogi ein cwsmeriaid.  Mae prosiect PaCE (Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth, menter gan 
Lywodraeth Cymru/Yr Adran Gwaith a Phensiynau), wedi canfod bod safon ac argaeledd y sector gofal plant yn dda iawn. Fodd bynnag, gellid ategu hyn â'r 
hyn sy'n ymddangos yn ddiffyg darparwyr gofal plant sy'n cynnig cyfleoedd ar benwythnosau.’ 
Gofynnwyd i aelodau Bwrdd Diogelu Gwent am sylwadau ac adborth ynghylch gofal plant yng Nghasnewydd.  Yr ymateb oedd na allent ond gwneud sylwadau 
ar yr hyfforddiant sydd ar gael i'r gweithlu gofal plant ledled Gwent.  Dywedasant eu bod yn darparu rhaglen o hyfforddiant diogelu amlasiantaethol sydd ar 
gael ar draws y rhanbarth sy'n hygyrch i ddarparwyr sy'n rhan o'r gweithlu gofal plant.  Mae'r hyfforddiant sydd ar gael yn ceisio paru'r cyfranogwyr 
hyfforddiant â chymhwysedd swydd, ac mae hyn yn caniatáu iddynt baru eu gofynion hyfforddi â'r cyrsiau a gynigir.   
 
Ymgynghorwyd â phob Awdurdod Lleol cyfagos, y ddau gydweithiwr sy'n delio ag Addysg y Blynyddoedd Cynnar a Swyddogion Gwybodaeth i Deuluoedd, i 
ganfod y galw am ofal plant y tu allan i Gasnewydd.  Caiff y wybodaeth hon ei chrynhoi a'i chynnwys yn adran Drawsffiniol yr adroddiad hwn (adran 12).  
 
Ymhlith y rhanddeiliaid eraill yr ymgynghorwyd â hwy mae ysgolion ac adrannau eraill awdurdodau lleol megis Addysg, Cynllunio ac Ysgolion Iach.  Roedd yr 
ymgynghoriad hwn ar ffurf e-byst a thrafodaethau wyneb yn wyneb.  Cysylltwyd â chyflogwyr lleol hefyd a gofynnwyd iddynt gwblhau arolwg; rhoddodd 
gipolwg ar y rhwystrau sy'n wynebu rhieni sy'n dychwelyd i'r gwaith a'r ystod o wasanaethau gofal plant sy'n ofynnol i ddiwallu eu hanghenion.  
 
Anfonwyd holiaduron at fusnesau ac ysgolion lleol.  Yn anffodus, roedd yr ymateb yn wael gan ysgolion ac nid yw'n rhoi darlun cywir.  Drwy bartneriaeth â 
GGiD a Chlybiau Plant Cymru, cynhaliwyd ymgynghoriadau â phlant 4-11 oed mewn clybiau ar ôl ysgol. Bwriad yr ymgynghoriad oedd cael eu barn ar y 
ddarpariaeth, y rhesymau pam y maent yn mynychu, ac unrhyw welliannau yr hoffent eu gweld.   
 

3. Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant a’r Asesiad o Anghenion Lles Lleol 
 
Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cynhyrchu'r 'Asesiad Lleol o Les' ac fe'i cyhoeddwyd gyntaf ym mis Ebrill 2019 ac wedi hynny ym mis Ionawr 
2022.  Cynhaliwyd ymgynghoriadau gydag aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio mewn partneriaeth a bod yr 
asesiad hwn yn cael ei ystyried wrth gwblhau'r ADGP.  Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys gweithio gyda Chanolfan Wybodaeth Casnewydd i sefydlu data 
poblogaeth a oedd mor gyfredol â phosibl yn absenoldeb data poblogaeth cyfredol ar lefel wardiau. Cyfeirir at ddata cyfrifiad 2011 ond ni fydd data cyfrifiad 
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2021 ar gael ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn.  Bydd dogfennau adnewyddu yn y dyfodol yn myfyrio ar ddata Cyfrifiad 2021 i sicrhau bod unrhyw fylchau a 
nodwyd yn y dadansoddiad hwn wedi defnyddio ffynonellau data mwy cywir.  
 
Mae'r Asesiad Lleol o Les yn cynnwys 20 o asesiadau cymunedol sy'n rhan o'r ardal gyfan.  At ddibenion parhad, daethpwyd o hyd i'r data demograffig ar 
gyfer Casnewydd o Asesiad Lles Cyngor Dinas Casnewydd 2019 ac mewn partneriaeth ag ef gan nad oedd Asesiad Lles presennol CDC ar gael ar adeg 
ysgrifennu'r adroddiad.   Defnyddiwyd pob rhan berthnasol o'r Asesiad Lles at ddibenion yr adroddiad hwn.  Gan fod amseriad yr ADGP ychydig y tu allan i 
gwmpas defnyddio data Cyfrifiad 2021 ac Asesu Lles, mae Hwb Gwybodaeth Casnewydd wedi bod yn rhan annatod o'r gwaith o gasglu data mwyaf 
perthnasol er mwyn dangos y boblogaeth yng Nghasnewydd. 
 
Mae'r broses ymgynghori ar gyfer Asesu Lles eisoes wedi'i chynnal ac mae adborth gan breswylwyr wedi'i goladu.  O tua 1700 o ymatebion, dim ond un 
ymateb a grybwyllodd ofal plant.  
 
"Mwy o ofal plant am bris rhesymol" 
 
 
 
 
 
 

Adran 4 

Data Poblogaeth  
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4. Poblogaeth 
 
Cyflwyniad 

Casnewydd yw'r porth rhwng Cymru a Lloegr a dyma'r sbardun economaidd ar gyfer rhanbarth De-ddwyrain Cymru. Er gwaethaf yr hinsawdd economaidd 
anodd sy'n wynebu'r ddinas a'r DU gyfan, mae'n parhau i fynd drwy rai o'r newidiadau mwyaf pellgyrhaeddol a welwyd yn yr ardal yn ystod y 100 mlynedd 
diwethaf ac mae'n cyhoeddi'r bennod fwyaf newydd ac efallai fwyaf cyffrous yn hanes y ddinas.  Bydd y sawl sy’n adnabod y ddinas yn dda yn ei chydnabod 
fel cymuned amlddiwylliannol ag awyrgylch unigryw lle mae diwydiannau traddodiadol yn bodoli ochr yn ochr â sectorau electroneg a gwasanaethau ariannol 
newydd.  
 
Mae Casnewydd yn cwmpasu ardal ddaearyddol o ychydig dros 73.5 milltir sgwâr.   Mae'n ddinas fywiog, flaengar sy'n llawn treftadaeth gyfoethog, ardaloedd 
naturiol, bioamrywiaeth a thirwedd.  Bydd diogelu'r amgylchedd hwn yn ogystal â'n canolfannau trefol yn gwneud Casnewydd yn lle mwy deniadol.  

Mae'r data a ddefnyddiwyd ar gyfer adran poblogaeth y ddogfen wedi bod yn heriol i'w goladu.  Nid oedd data'r Cyfrifiad ar gyfer 2021 ar gael ar adeg y DHG, 
ac o ganlyniad roedd y data a oedd ar gael gan Hwb Gwybodaeth Cyngor Dinas Casnewydd, Asesiad Lles Lleol (2021) ac amcangyfrifon canol blwyddyn yn 
ffurfio'r rhan fwyaf o'r data a ddangoswyd ynddo. Mae'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn edrych ar Ddinas Casnewydd yn ei chyfanrwydd ac ar yr 
ugain cymuned unigol sy'n cynnwys Casnewydd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Allt-yr-ynn  11 Malpas 

2 Always 12 Maerun  

3 Beechwood  13  Pilgwenlli  

4  Betws 14 Ringland 

5  Caerllion 15 Tŷ-du 

6 Gaer 16 Shaftesbury 

7 Graig 17 Sain Silian  

8 Langstone 18 Stow Hill  

9  Llanwern 19 Parc Tredegar 

10 Llyswyry 20 Victoria  
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Ffiniau Cymunedol  
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Ffigurau poblogaeth (cyfredol a rhagamcanion) yn ôl oedran plant 

Yn unol ag Adroddiad Rhanbarth Gwent ar Asesiad Anghenion y Boblogaeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Dinas Casnewydd yw'r drydedd 

ganolfan drefol fwyaf yng Nghymru gyda phoblogaeth o 146,841.  Mae gan y ddinas yr ail nifer fwyaf o bobl o gymunedau ethnig lleiafrifol o holl siroedd 

Cymru (ar ôl Caerdydd) ac mae wedi parhau i gynyddu ers 2009 pan amcangyfrifwyd y ffigur ar 6.6% o'r boblogaeth. 

Rhagwelir y bydd y boblogaeth yn cynyddu 4.1% o tua 577100 yn 2011 i 

601,000 yn 2036.  Yng Nghasnewydd bydd y cynnydd mwyaf yn y boblogaeth 

gydag amcangyfrif o 17.3%. 

Asesiad o Anghenion y Boblogaeth Rhanbarth Gwent Mai 2017 

(casnewydd.gov.uk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newport.gov.uk/documents/Care-and-Support/Population-Needs-Assessment/Population-Needs-Assessment-Gwent-Region-Report-May-2017.pdf
https://www.newport.gov.uk/documents/Care-and-Support/Population-Needs-Assessment/Population-Needs-Assessment-Gwent-Region-Report-May-2017.pdf


25 
 

Mae strwythur oedran y boblogaeth yng Nghasnewydd yn wahanol i gyfartaledd Cymru gyda chanran uwch o bobl dan 15 oed a chanran is dros 65 oed. Mae 
canran y boblogaeth sy'n 0 - 15 oed dros y cyfnod o bum mlynedd rhwng 2011 a 2015 wedi parhau'n gymharol gyson ac yn ôl amcangyfrifon Poblogaeth Canol 
Blwyddyn Casnewydd 2020 mae gennym 23% o bobl rhwng 0 a 15 oed, gyda chyfartaledd o 20.5 rhwng 2011 a 2020. Mae hyn yn uwch na chyfartaledd Cymru, 
sef 17.9%.  Mae poblogaeth pob ward yn amrywio trwy Gasnewydd.  
 
Yn seiliedig ar yr ymchwil gwybodaeth a gynhaliwyd i ffurfio Proffil Lles Cymunedol 2019 ar gyfer Casnewydd; Parc Tredegar sydd â'r ganran uchaf o bobl dan 
16 oed, sef 25.07% a Langstone sydd â'r ganran isaf, sef 15.48%. Yn Stow Hill mae’r ganran uchaf o 16 i 64 oed, sef 70.68% o’i gymharu â Ringland, lle mae 
57.41% yn yr oedran hwnnw. Mae’r ganran uchaf o bobl dros 65 oed yng Nghaerllion, sef 25.06% o’r boblogaeth. Mae’r isaf yn Victoria, sef 8.96%. 
 
Proffil Lles Cymunedol 2019 - Poblogaeth Casnewydd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y boblogaeth uchaf yw 13,539 yn Llyswyry a’r isaf yw 3.637 yn Llanwern. 

https://www.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Profiles/Community-Wellbeing-Profile-2019-Newport-Population.pdf
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Yn 2014, rhagamcanwyd lefelau'r boblogaeth hyd at 2039. Mae'r boblogaeth yng Nghasnewydd dros y cyfnod 2014 i 2039 yn ôl y ffigurau hynny, yn rhagweld 

y bydd y boblogaeth yn cynyddu 7.9% i 158,492 o bobl erbyn 2039. Mae'r ffigurau hyn yn dangos cynnydd arafach na'r data amcangyfrif o’r boblogaeth. Mae 

amcangyfrifon 2018 yn dangos poblogaeth o 153,302, sydd eisoes yn uwch na'r rhagamcanion poblogaeth ar gyfer 2026 o 153,005. Gallwn dybio bod yr 

amcangyfrifon poblogaeth yn fwy cywir na'r rhagamcanion poblogaeth gan fod y rhain yn seiliedig ar y setiau data diweddaraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nifer rhagamcanol o bobl - Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 
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Cyfraddau Genedigaethau Casnewydd 

Yn seiliedig ar ddata gafodd ei ddarparu gan dîm Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan rhwng 2017 a 2021 bu gostyngiad cyson yn nifer y 

genedigaethau ar draws Casnewydd.  Yn unol â gwybodaeth y Boblogaeth Iechyd 2017 mae ffigurau'n dangos yr oedd cyfanswm o 1,969 o enedigaethau 

yng Nghasnewydd o gymharu â chyfanswm o 1,783 yn 2021, gan ddod i'r casgliad bod nifer y genedigaethau yng Nghasnewydd wedi gostwng 9.4%. 

 
13/05/2020 

- 
13/05/2021 

12/05/2019 - 
12/05/2020 

11/05/2018 - 
11/05/2019 

10/05/2017 
- 

10/05/2018 

Allt-yr-ynn   85 100 105  97 

Alway 127 102  112 119 

Beechwood  84 83 103  77 

Betws 96 118  106 136 

Caerllion 60  69 60  70 

Gaer 70 116 110 111  

Graig 43 63 57 69 

Langstone 41 38 52 44  

Llyswyry  194  195  215  197 

Llanwern 67 61 71 55 

Malpas 88 76 75 94 

Maerun  41 47 47 47 

Pilgwenlli  153  134 162  156  

Ringland 84 84 97 115 

Tŷ-du 128  119 150 139 

Sain Silian  108  115 89 94 

Shaftsbury   54 65 63 75 

Stow Hill  58 50 69 74  

Parc Tredegar 66 73 61 59 

Victoria  136 135 154  141  

CYFANSWM 1783 1843 1958 1969  

 
 
 
 



29 
 

 
 

Nifer y teuluoedd o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig 

Mae Cyfrifiad 2011 yn dangos y canrannau canlynol a ystyriwyd fel poblogaethau du a lleiafrifoedd ethnig ym mhob awdurdod lleol o gymharu â chanran Cymru 
yn unol ag Adroddiad Asesiad o Anghenion Poblogaeth Rhanbarth Gwent Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles. Mae gan Gasnewydd boblogaeth uwch o 
bobl ddu a lleiafrifoedd ethnig o gymharu ag Awdurdodau Lleol cyfagos ac ar draws Cymru. 
 

Grwpiau Pobl Ddu 
a Lleiafrifoedd 
Ethnig 

 

Blaenau Gwent 1.5% 

Caerffili 1.6% 

Sir Fynwy 1.9% 

Casnewydd 10.1% 

Torfaen 2.0% 

Cymru 4.4% 

 
 

 

 

 

Cyfrifiad 2011  

Cyfrifiad 2011 - Ethnigrwydd  

% o ward - Ethnigrwydd Gwyn 
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Ethnigrwydd 

Y data diweddaraf ar ethnigrwydd ydy cyfrifiad 2011. Mae hwn yn dangos poblogaeth ethnig leiafrifol o 13%, sy’n uwch na chyfartaledd Cymru. Nid yw’n 

ystyried y newidiadau sydd wedi digwydd ers 2011.   

 

 

 

 

 

Fodd bynnag, mae ethnigrwydd yn amrywio trwy’r ddinas. Mae’r 

tabl isod yn dangos y pum poblogaeth ethnig isaf ac uchaf yn 

wardiau Casnewydd. 

Proffil Lles Cymunedol 2019 - Poblogaeth Casnewydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Profiles/Community-Wellbeing-Profile-2019-Newport-Population.pdf
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Nifer y teuluoedd incwm isel  

Dylid nodi bod oedi amser sylweddol o ran adrodd ar gyfer y dangosydd hwn, ond mae'r duedd yn dangos nad oes llawer o ostyngiad parhaus wedi’i gofnodi 
yng Nghymru yn ôl y data diweddaraf sydd ar gael, a llai fyth ar gyfer Casnewydd yn y pedair blynedd a ddangosir. Fodd bynnag, mae Casnewydd a Chymru ill 
dau wedi nodi gostyngiad bach o flwyddyn i flwyddyn yn ystod y cyfnod.   Mae cysylltiad agos rhwng mesurau incwm isel i deuluoedd â dangosyddion allweddol 
eraill o dlodi ac o'r herwydd maent yn gysylltiedig ag aelwydydd unig riant, plant ag anableddau, grwpiau pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig penodol a theuluoedd 
di-waith. Gan fod incwm isel i deuluoedd â phlant yn ddangosydd o dlodi, nid yw'n syndod bod y patrwm daearyddol ar draws Casnewydd yn tueddu i 
adlewyrchu dangosyddion amddifadedd allweddol eraill, gan gynnwys Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Mae Pillgwenlli, Sain Silian, Llyswyry, Parc 
Tredegar, Ringland, Alway a Victoria ymhlith y 10% â’r amddifadedd mwyaf. 
 
Ar lefel ardaloedd cynnyrch ehangach haen is, mae’r gwahaniaethau’n fwy. Mae’r tabl isod yn dangos yr ardaloedd cynnyrch ehangach haen is â phoblogaeth 

fwyaf a lleiaf dwys yng Nghasnewydd. 

Dwysedd Poblogaeth 

Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is â’r poblogaethau lleiaf dwys / Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is â’r poblogaethau mwyaf dwys 
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Mae'r map isod yn nodi bod plant mewn teuluoedd incwm isel absoliwt yn 2018 / 2019 wedi'u cofnodi ym Mhillgwenlli, Victoria a Llyswyry. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plant mewn teuluoedd incwm isel absoliwt 

Nifer y plant mewn teuluoedd incwm isel absoliwt (2018/19) yn ôl ward. 
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Mae patrwm daearyddol cryf yn dod i'r amlwg o ran pobl sy'n hawlio budd-daliadau yng Nghasnewydd sy'n adlewyrchu'n agos dangosyddion ehangach o 

amddifadedd, yn fwyaf arbennig Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.  Wrth adolygu'r gwaith diweddaraf o fapio hawlwyr lwfans ceisio gwaith Casnewydd 

rhwng Chwefror 2020 Chwefror 2021 mae'n amlwg mai Llyswyry yw'r ward gyda'r nifer uchaf o hawlwyr, ac yna Pillgwenlli, Ringland a'r Gaer.   

 

Mae cyferbyniad amlwg rhwng y ffigurau 

yn y graff isod gan gyfeirio at yr Hawlwyr 

Budd-daliadau yn 2015 a ffigurau 

diweddaraf Chwefror 2020 - Chwefror 

2021 a ddarparwyd gan Hyb 

Gwybodaeth Casnewydd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith 

Nifer yr Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith Chwefror 20. Chwefror 21. fesul Ward. 
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Hawlwyr Budd-daliadau 2015 % o’r Ward 
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Lwfans Byw i'r Anabl 
Mae'r data sydd ar gael trwy Hyb Gwybodaeth Casnewydd yn darparu’r data diweddaraf ar gyfer hawlwyr lwfans byw i’r anabl, y mae'n rhaid i chi fod yn 16 
oed neu iau i'w hawlio, fesul ward ac ar gyfer Casnewydd yn ei gyfanrwydd, o chwarter Mai 2021. 
 
Mae'r data sydd ar gael ar gyfer Casnewydd yn dangos bod 3,900 o bobl yn hawlio bob chwarter ar gyfartaledd rhwng Mai 2018 a Mai 2021 ledled 

Casnewydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai-21  
 

Cenedlaethol - Rhanbarthol - ALl - Ward 

Allt-yr-ynn  162  

Alway 203  

Beechwood  155  

Betws 286  

Caerllion 144 

Gaer 259  

Graig 101  

Langstone 69 

Llyswyry  317 

Llanwern 86 

Malpas 169  

Maerun  97 

Pillgwenlli  194  

Ringland 352  

Tŷ-du 258  

Shaftesbury  109  

Sain Silian 165  

Stow Hill  69 

Parc Tredegar 129 

Victoria  159  

Casnewydd 3477 
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Nifer y teuluoedd di-waith â phlant dibynnol 

Mae canran y plant yng Nghasnewydd sy'n byw mewn cartrefi di-waith rhwng 2010 a 2014 wedi amrywio gyda gostyngiad bychan o 22.6% i 22.2%. Ond mae 

gostyngiad o 18.8% i 14.6% wedi ei weld dros Gymru gyfan. 

 

 

% y plant sy'n byw ar aelwydydd di-waith  

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 

Mae nifer y plant sy'n byw mewn cartrefi yng Nghasnewydd lle nad oes unrhyw un yn gweithio yn dilyn yr un duedd â gweddill Cymru a'r DU yn ehangach. Yn 

2014 fe wnaeth Cymru a'r DU gofnodi'r lefelau isaf ers i'r mesuriad hwn gael ei gofnodi gyntaf ym 1997, ond nid yw Casnewydd wedi cofnodi gostyngiad 

sylweddol a pharhaus yn y pum mlynedd ddiwethaf.  
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Ar ben hynny, yn unol â data a ddarparwyd gan Hyb Gwybodaeth Casnewydd, mae gennym gipolwg pellach ar ganran y bobl sy'n gymwys i dderbyn Prydau 
Ysgol am Ddim yn 2021.  Pillgwenlli, Betws a Ringland yw'r wardiau sy'n derbyn y mwyaf o brydau ysgol am ddim, ar gyfartaledd o 33.5%. 
 

% y plant sy’n gymwys i gael 
Prydau Ysgol am Ddim  
% y plant sy’n gymwys i gael 

Prydau Ysgol am Ddim (2021) 

fesul ward  
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Y Gymraeg 
Nod fframwaith strategol y Gymraeg 'Mwy na geiriau' yw gwella darpariaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol rheng flaen i siaradwyr Cymraeg, eu 
teuluoedd a'u gofalwyr.  Yn unol â'r egwyddorion yn y fframwaith, bydd y systemau cynllunio rhanbarthol yn cynnwys cyfeiriadau at broffiliau ieithyddol 
cymunedau lleol ac yn sicrhau bod hyn yn cael ei adlewyrchu wrth ddarparu'r gwasanaeth. 
 
Cwblhawyd proffil cymunedol Cymraeg manwl gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) lleol i'w gynnwys yn asesiad lles lleol pob ardal.  Bydd yr asesiad 
hwn o anghenion y boblogaeth yn defnyddio'r proffil i nodi'n effeithiol y camau sydd eu hangen i ddarparu'r ystod a lefel y gwasanaethau a nodwyd yn 
angenrheidiol drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Asesiad o Anghenion y Boblogaeth Rhanbarth Gwent Mai 2017 (casnewydd.gov.uk) 
 
Mae setiau data gwahanol ar siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd, ac mae'r canlyniadau'n amrywio'n fawr. Data'r cyfrifiad yw'r wybodaeth a gasglwyd o'r 
boblogaeth gyfan, tra bod y lleill yn setiau data sy'n seiliedig ar samplau llai.  
 
Canran y bobl 3+ oed oedd yn gallu siarad Cymraeg adeg y Cyfrifiad diwethaf (2011) yng Nghasnewydd oedd 9.3%, o gymharu â 19.0% dros Gymru. Rhwng 
Cyfrifiad 2001 a Chyfrifiad 2011 roedd gostyngiad o 0.7 pwynt canran yng Nghasnewydd, ac mae hyn yn cymharu gyda gostyngiad o 1.8 pwynt canran ar gyfer 
Cymru.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
% y bobl 3+ oed sy'n gallu siarad Cymraeg  
Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) 

 

https://www.newport.gov.uk/documents/Care-and-Support/Population-Needs-Assessment/Population-Needs-Assessment-Gwent-Region-Report-May-2017.pdf
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O edrych ar y tabl, mae'n bosibl bod rhieni wedi goramcangyfrif gallu eu plant i siarad Cymraeg. Yn 2011, dywedodd rhieni a gwblhaodd y cyfrifiad fod 42% o 
blant a phobl ifanc rhwng 11 ac 14 oed yn siarad Cymraeg. 46% oedd y ffigwr yn 2001. Wrth olrhain y garfan honno o gyfrifiad 2001 i 2011 mae'r ffigur yn 
gostwng o 46% o blant 10–14 oed i 7.8% o bobl ifanc 20–24 oed yn siarad Cymraeg dros ddegawd yn ddiweddarach. Mae'n annhebygol y byddai lefelau sgiliau 
unigol yn newid mor sylweddol â hyn dros ddegawd ac felly’n peri i ni gwestiynu dilysrwydd y data.  
 

  2001%   2011% % Gwah   

3- 4 oed  9.2  14 4.8   

5 - 9 oed  36.3  34.8 -1.5   

10 – 14 oed  46.1  42 -4.1   

15 – 19 oed  21.4  23 1.6   

20 - 24 oed   3.8  7.8 4    

25 - 29 oed  3.4  4.9 1.5   

30 - 34 oed   2.8  3.3 0.5   

35 - 39 oed  2.6  3.1 0.5   

40 - 44 oed   2.7  2.6 -0.1   

45 - 49 oed  2.8  2.4 -0.4   

50 - 54 oed   2.7  2.4 -0.3   

55 - 59 oed  2.6  1.9 -0.7   

60 - 64 oed  2.1  1.8 -0.3   

65 - 69 oed  2.9  1.7 -1.2   

70 - 74 oed   2.3  1.4 -0.9   

75 - 79 oed  2.6  2 -0.6   

80+ oed  2.2  1.8 -0.4   

Cyfanswm 10   9.3 -0.7   

 
Ar ben hynny, mae ffigurau Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) 2011 yn awgrymu bod tua 4% o'r 24,000 o ddisgyblion yng Nghasnewydd wedi 
ceisio addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn groes i'r ffigur o 34.8% o'r cyfanswm o bobl ifanc 5–9 oed y mae cyfrifiad 2011 yn honni sy’n siarad Cymraeg 
o fewn ardal yr awdurdod lleol.   I grynhoi, mae'n debygol bod cyfrifiad 2001 a 2011 yn goramcangyfrif nifer a chyfran y siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd.  
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Cyfrifiad 2011 - Sgiliau Iaith Gymraeg  
% y bobl 3+ oed sy'n gallu siarad Cymraeg  
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Defnyddio'r Gymraeg bob dydd  
Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Medi 2020, roedd yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn nodi bod 28.8% o bobl oed tair oed a hŷn yn gallu siarad 
Cymraeg. Mae'r ffigur hwn yn cyfateb i 872,200 o bobl. Mae hyn 0.2 pwynt canran yn is na'r flwyddyn flaenorol (y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Medi 2019), 
sy'n cyfateb i 2,400 yn llai o bobl. 
 
Mae'r siart yn dangos sut mae'r ffigurau hyn wedi bod yn cynyddu'n raddol bob blwyddyn ers Mawrth 2010 (25.2%, 731,000), wedi iddynt fod yn gostwng yn 
raddol rhwng 2001 a 2007. Fe wnaeth nifer y bobl oedd yn adrodd eu bod yn gallu siarad Cymraeg ostwng o fis Rhagfyr 2018 hyd at fis Mawrth 2020, cyn 
cynyddu eto yn y ddau chwarter diweddaraf. Dylid trin y cynnydd hwn yn ofalus oherwydd newid modd yr arolwg ers canol Mawrth 2020 yn sgil pandemig y 
coronafeirws. Gweler 'Newidiadau i’r arolwg' isod. 

Mae'r canrannau uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd (75%) ac Ynys Môn (66%). Mae'r canrannau isaf o siaradwyr Cymraeg yn Sir Fynwy (16%), Pen-y-
bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Torfaen a Chasnewydd (18%) 
 
Arolwg Blynyddol y Boblogaeth: Y Gymraeg (llyw.cymru) 

 
Yn unol â data a gafwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth a gynhaliwyd fis Medi 2021, mae 18% o boblogaeth Casnewydd yn siarad 
Cymraeg, ac mae cyfartaledd o 19% o'r boblogaeth yn gallu darllen, ysgrifennu a deall y Gymraeg.  
 

Awdurdod Lleol  Darllen Cymraeg Ysgrifennu Cymraeg Deall Cymraeg ar Lafar 

Caerffili 20.6 18.8 27.9 

Blaenau Gwent 12.4 11.1 17.0 

Torfaen 15.0 13.7 19.5 

Sir Fynwy 16.0 14.5 21.2 

Casnewydd 17.0 15.6 24.6 

Cymru 25.9 23.8 33.7 

 
Data am y Gymraeg o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth: Hydref 2019 i Fedi 2020 | LLYW. CYMRU 
 
 
 
 
 
 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Welsh-Language/Annual-Population-Survey-Welsh-Language
https://llyw.cymru/data-am-y-gymraeg-or-arolwg-blynyddol-or-boblogaeth-hydref-2019-i-fedi-2020
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Y Gymraeg yn y Dyfodol  
Mae ein ffigurau rhagamcanol presennol yn awgrymu y bydd gostyngiad bach yn nifer y disgyblion ysgol gynradd dros y 5 mlynedd nesaf, a bydd twf cyffredinol 

cryf yn nifer y disgyblion ysgol uwchradd. Ond, o ystyried bod ein ffigurau cyfrifiad mwy diweddar ar gyfer blwyddyn academaidd 16/17 eisoes yn uwch na'n 

rhagamcanion ar gyfer y flwyddyn 17/18, mae mwy a mwy o dystiolaeth sy'n awgrymu y gallai ein rhagamcanion amcangyfrif yn rhy isel y galw am addysg 

cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*mae 2016/17 yn seiliedig ar gyfrifiad ysgolion Cyngor Dinas Casnewydd hydref 2016 

 
Yn ogystal â hynny, mae targed arfaethedig ar gyfer cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd er mwyn sicrhau nad ydym yn gweld y twf mewn 
addysg cyfrwng Cymraeg yn lefelu allan dros y pum mlynedd nesaf, ac rydym wedi gosod targed i gynyddu nifer disgyblion Casnewydd sydd mewn addysg 
cyfrwng Cymraeg o 934 yn 2016/17, i 1,250 neu fwy yn 2022/23. Seilir hyn ar lenwi dosbarthiadau derbyn y 3 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg i'w capasiti. Mae'r 
siart isod yn dangos sut mae'r targed yn ceisio gwella ar faint ein carfan bresennol. Erbyn 2022 mae'r strategaeth hon, sy'n gweithio ar y cyd â’r Cynllun Strategol 
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Cymraeg mewn Addysg (CSCA), yn gobeithio cynyddu nifer y plant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg gan 19.1% yn fwy na phoblogaeth y garfan 
bresennol. Mae hyn yn dwf o 4% i 5% o'r boblogaeth oed ysgol. 
 
 

Rhagamcanion a tharged ar gyfer disgyblion mewn Addysg Gymraeg  
  

Nifer y Disgyblion  2016/17 Rhagamcan 2021/22 Targed 2021/22  

Ysgolion Cynradd Cyfrwng Cymraeg  619.0 610.0 737.0 

% yr Ysgolion Cynradd Cyfrwng Cymraeg  0.0 
 

0.1 

Ysgolion Uwchradd Cyfrwng Cymraeg 315.0 513.0 513.0 

% yr Ysgolion Uwchradd Cyfrwng Cymraeg 0.0 
 

0.0 

Ysgolion Cynradd ac Uwchradd Cyfrwng Cymraeg  934.0 1123.0 1250.0 

% yr Ysgolion Cynradd ac Uwchradd Cyfrwng Cymraeg 0.0 
 

0.1 

 

Datblygiadau Tai – Cynllun Datblygu Lleol 2011 – 2026 

Ers blynyddoedd lawer, mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio i lunio Cynllun Datblygu Lleol sy'n darparu polisïau a chynigion defnydd tir i lywio twf Casnewydd 

yn y dyfodol hyd at 2026. Dynoda’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol ofynion parhaus am dai fforddiadwy sef 86% o gyfanswm gofynion tai’r CDLl. Ni all nifer o 

bobl naill ai gael a/neu fforddio tai ar y farchnad agored. Felly, yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy 

(2006), bydd angen i ddatblygiadau newydd gynnwys tai fforddiadwy. Asesir hyfywedd datblygiad fesul safle. O ganlyniad, pennir canran y tai fforddiadwy ar 

gyfradd sy’n adlewyrchu hyfywedd safleoedd unigol. 

Isod ceir nifer yr anheddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer gweddill cyfnod y Cynllun Datblygu Lleol (2022 – 2026) 

https://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Planning-policy/Local-Development-Plan/Local-Development-Plan.aspx
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Yn Llan-wern a Pillgwenlli y mae’r nifer fwyaf o 

ddatblygiadau arfaethedig mewn anheddau 

preifat ym mhob blwyddyn o 2022 – 26 (Llan-

wern 1190, Pillgwenlli 786).  

 

 

 

 

 

 

 

Yn Ringland a Llyswyry mae’r nifer fwyaf o 

ddatblygiadau arfaethedig o anheddau 

cymdeithasau tai ym mhob blwyddyn o 2022 

– 26 (Ringland 142, Llyswyry 105).  
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Fel rhan o'r broses gynllunio, efallai y bydd gofyn i 

ddatblygwr ymrwymo i gytundeb cyfreithiol os nad 

oes modd cyflawni hynny drwy amodau cynllunio.  

Gelwir y cytundebau cyfreithiol hyn hefyd yn 

Rwymedigaethau Cynllunio neu Gytundebau Adran 

106 ac fe'u diogelir yn unol ag Adran 106 o Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd). 

Gall Rhwymedigaethau Cynllunio gwmpasu bron 

unrhyw fater perthnasol, gan weithredu fel prif 

offeryn ar gyfer gosod cyfyngiadau ar ddatblygwyr, yn 

aml yn ei gwneud yn ofynnol iddynt leihau'r effaith ar 

y gymuned leol a chyflawni tasgau a fydd yn darparu 

buddion cymunedol, a gallant gynnwys talu symiau o 

arian. 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 Post Plan

Caerleon 5 25 50 50 50 39

Lliswerry 0 10 30 14 0 0

Pillgwenlly 0 0 0 0 0 12

Rogerstone 0 24 0 0 0 0
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