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CYFLWYNIAD Y PRIF WEITHREDWR

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r digwyddiadau 
byd-eang gan gynnwys pandemig Covid, Brexit, y 
gwrthdaro yn Wcráin a nawr yr argyfwng costau byw 
wedi creu heriau enfawr i’n dinas, ein teuluoedd, ein 
cymunedau a’n busnesau.

Mewn cyfnod mor heriol rydym yn cofio 
pwysigrwydd gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer 
cefnogaeth tymor byr ac atebion a gwelliant 
hirdymor. Rydym hefyd wedi dysgu na all yr un o’r 
rhain gael ei gyflawni gan y Cyngor yn unig.  Am y 
rhesymau hyn y byddwn, o fewn y cynllun hwn yn 
ceisio gweithio gyda sefydliadau eraill gan gynnwys 
rhai preifat, cyhoeddus a dielw, yn ogystal â grwpiau 
cymunedol ac elusennau ar lefelau lleol, rhanbarthol 
a chenedlaethol i helpu i gyflawni ein hamcanion ar 
gyfer dinasyddion Casnewydd. 

Bydd yn rhaid i ni hefyd wneud penderfyniadau 
heriol iawn i sicrhau ein bod yn cyflawni datblygu 
cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Gall hyn olygu dilyn 
llwybr anos weithiau, ond byddwn yn sicrhau bod ein 
penderfyniadau yn seiliedig ar y wybodaeth orau sydd 
ar gael ac yn ystyried barn y Cyngor hwn, trigolion, 
busnesau a’r rhai sy’n cael eu heffeithio.  

O fewn y cynllun corfforaethol, mae pedwar amcan 
llesiant a’u blaenoriaethau strategol yn canolbwyntio 
ar faterion sydd bwysicaf: yr economi, addysg a 
sgiliau; yr amgylchedd a seilwaith; gofal cymdeithasol 
o safon a gwasanaethau cymunedol; a Chyngor 
cynhwysol, teg a chynaliadwy.  

Mae’n hanfodol ein bod yn cefnogi economi 
ffyniannus sy’n galluogi busnesau ac entrepreneuriaid 
lleol i gyfrannu tuag at lwyddiant parhaus Casnewydd. 
Bydd ailddatblygiad parhaus canol y ddinas yn cefnogi 
manwerthwyr, yn creu mannau diogel a gwyrdd, yn 
datblygu Cwr Gwybodaeth newydd, ac yn  adfer 
adeiladau poblogaidd.  

Bydd plant a phobl ifanc yn llywio ein heconomi a 
chymunedau dros yr 20 mlynedd nesaf, felly mae’n 
hanfodol bod ein hysgolion a’n haddysg yn darparu’r 
amgylcheddau gorau posibl iddynt lwyddo.  Byddwn 
hefyd yn parhau â’n gwaith ar draws ein cymunedau i 
ddatblygu sgiliau, hyfforddiant a chyfleoedd gwaith.   

Yn 2021, datganodd Cyngor Dinas Casnewydd 
argyfwng ecolegol a hinsawdd. Mae ein dinas yn 
gartref  i rai o’r tirweddau trefol a gwledig mwyaf  
unigryw yng Nghymru ac mae’n hanfodol ein bod 
yn eu gwarchod ac yn eu gwella orau ag y gallwn i 
sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol fwynhau rhai o’n 
cynefinoedd mwyaf  gwerthfawr.  Dyma gyfle unwaith 
mewn cenhedlaeth i’r Cyngor,  ein cymunedau a’n 
busnesau gydweithio i siapio’r amgylchedd rydym yn 
byw, yn teithio, yn gweithio ac yn hamddena ynddo. 

Nid oedd yn syndod gweld mai Casnewydd oedd 
yr ardal oedd yn tyfu gyflymaf  yng Nghymru yng 
Nghyfrifiad 2021.  Rydym wedi gweld twf  yn nifer 
y bobl ifanc ond hefyd gynnydd yn nifer y bobl 
dros 65 oed sy’n rhoi pwysau ychwanegol ar ein 
gwasanaethau cymdeithasol a’n cymorth cymunedol. 
Dros y pum mlynedd nesaf  mae’n hanfodol ein bod 
ni’n gallu cynorthwyo’r gwasanaeth iechyd, galluogi 
pobl i fyw bywydau annibynnol, a chefnogi ein 
trigolion mwyaf  bregus a difreintiedig.  Bydd gofal 
cymdeithasol a gwasanaethau cymunedol cynaliadwy 
ac o ansawdd yn sylfaenol.

Yn olaf, pan ddes i’n Arweinydd Cyngor Casnewydd, 
cyflwynais weledigaeth i ni fod yn Gyngor sy’n 
gwrando. Mae eich barn a’ch mewnbwn yn hanfodol 
i gyflawni’r cynllun hwn, sy’n cael ei adlewyrchu 
yn ein hamcan o fod yn gyngor cynhwysol, teg 
a chynaliadwy – bydd gennych lais ar sut y caiff  
gwasanaethau eu darparu a lle mae angen i ni 
flaenoriaethu ein hadnoddau.  Byddwn yn parhau i 
wneud ein gorau glas i gefnogi’r ddinas drwy’r cyfnod  
heriol hwn ac yn eich gwahodd i  
ymuno â ni – mae cyfraniad  
pawb, waeth pa mor fawr  
neu fach, yn allweddol i  
wneud ein dinas yn  
Gasnewydd  
uchelgeisiol, tecach,  
gwyrddach i bawb.  
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Fel Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, ac ar ran fy Nghabinet, rwy’n eich 
croesawu i Gynllun Corfforaethol pum mlynedd Cyngor Casnewydd sydd â’r nod 
o gyflawni Casnewydd Uchelgeisiol, Decach, a Gwyrddach i Bawb. Pan gawsom 
ein hailethol ym mis Mai 2022, gwnaeth Llafur Casnewydd lunio maniffesto 
manwl a fyddai’n cyflawni adferiad gwyrdd a chyfiawn i deuluoedd, cymunedau, 
busnesau a thwf, ac mae’r cynllun hwn yn ehangu ar yr amcanion hynny.

Y Cynghorydd Jane Mudd  
Arweinydd Cyngor  
Dinas Casnewydd

Mae’n darparu’r egwyddorion trosfwaol ar gyfer 
popeth a wnawn, gan arwain ein gwasanaethau, ein 
diwylliant sefydliadol a chyflawni ein prosiectau mawr 
i gefnogi ein huchelgeisiau tymor hir ar gyfer y cyngor 
a’r ddinas dros yr 20 mlynedd nesaf.

Mae’r tair blynedd diwethaf  wedi bod yn rhai 
o’r amseroedd mwyaf  heriol i Gyngor Dinas 
Casnewydd eu profi erioed. Mae’r anawsterau 
digynsail a gyflwynir gan y pandemig byd-eang 
ac yn fwy diweddar yr heriau sy’n gysylltiedig â’r 
gwrthdaro yn Wcráin a’r argyfwng costau byw i gyd 
wedi atgyfnerthu pa mor bwysig yw gwasanaethau 
cyhoeddus ar draws pob rhan o gymdeithas. 

Oherwydd ymroddiad, arloesedd ac ymrwymiad 
staff ar draws y cyngor, ynghyd â chefnogaeth ein 
cymunedau a sefydliadau partner, mae hi’n bosibl i ni 
barhau i ddarparu gwasanaethau allweddol, i barhau i 
yrru’r ddinas ymlaen ac i gefnogi’r rhai mwyaf  agored 
i niwed.

Mae pob un o’n pedwar amcan yn nodi’r hyn 
rydym am ei gyflawni dros y pum mlynedd nesaf  
ac yn darparu conglfaen i’n gwasanaethau wrth 
weithio tuag at y nodau a nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Bydd pob amcan yn 
cael ei gyflawni mewn cydweithrediad â’n cymunedau 
a’n partneriaid i atal problemau parhaus megis tlodi, 
anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd, 
gyda rheidrwydd parhaus i ganolbwyntio ar y tymor hir.

Yn sail i’r cynllun corfforaethol fydd cyfres o 
gynlluniau gwasanaeth sy’n amlinellu’n fanylach sut 
y bydd y cyngor yn darparu rhaglenni a phrosiectau 
i gyflawni’r nodau a nodir yn y cynllun corfforaethol 
- moderneiddio’r sefydliad, hyrwyddo potensial y 
ddinas ar gyfer twf. Wrth i’r gwaith o gyflawni’r 
cynllun symud ymlaen, bydd cynlluniau gwasanaeth 
yn esblygu i sicrhau bod ein hadnoddau’n cael eu 
blaenoriaethu’n briodol a bod gwasanaethau’n  
addasu i ddiwallu’r anghenion a nodwyd.

Er mwyn cyflawni ein cynllun corfforaethol pum 
mlynedd newydd rhaid i ni barhau i ddatblygu fel 
sefydliad. Wrth i’r galw barhau i gynyddu ac wrth 
i’n sefyllfa ariannol ddod yn fwyfwy heriol, rhaid 
i ni arloesi, addasu a mabwysiadu ffyrdd newydd 
o weithio – i  darparu gwasanaethau cynaliadwy, 
hygyrch sy’n addas ar gyfer y  
dyfodol gyda’n 
dinasyddion ni ac 
ar eu cyfer nhw.

Cynllun corfforaethol y cyngor yw’r ddogfen allweddol sy’n nodi prif 
flaenoriaethau’r sefydliad ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Nod y cynllun, 
sydd wedi’i fframio o amgylch pedwar prif amcan, yw darparu Casnewydd 
uchelgeisiol, decach a gwyrddach i bawb.  

Beverly Owen 
Prif Weithredwr



Mae’r cynllun hwn yn adeiladu ar y cyflawniadau a’n 
hymatebion i’r heriau a wynebir gan Gasnewydd 
wrth inni symud ymlaen o bandemig Covid; mae’n 
ymateb i’r argyfwng costau byw, ac yn creu cyfleoedd 
i Gasnewydd ddod yn ddinas uchelgeisiol, decach a 
gwyrddach i bawb.  

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Casnewydd 
wedi parhau i ddatblygu i fod yn ddinas gref  a 
chydnerth, gan ddenu buddsoddiadau sylweddol yn 
nhechnegau’r dyfodol, ac mewn gweithgynhyrchu 
uwch a busnesau entrepreneuraidd.

Mae gwaith i adfer asedau hanesyddol fel Arcêd y 
Farchnad, Marchnad Casnewydd ac adeilad yr IAC 
yn rhoi bywyd newydd i ganol y ddinas ochr yn 
ochr â chynlluniau am ganolfan hamdden a llesiant a 
champws newydd i Goleg Gwent.  

Yn sgil addysg a dyheadau pobl ifanc Casnewydd 
mae perfformiad ein dysgwyr wedi parhau i wella er 
gwaethaf yr heriau a wynebwyd yn ystod y pandemig.  
Mae dros £100 miliwn wedi’i fuddsoddi yn y seilwaith 
ysgolion gan gynnwys ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg yng Nghasnewydd. Rydym hefyd wedi bod yn 
cynnig cyfleoedd i oedolion sy’n ddysgwyr ennill sgiliau 
newydd drwy gydweithio â sefydliadau fel yr Adran 
Gwaith a Phensiynau, a chyda phartneriaid rydym wedi 
cefnogi preswylwyr i ganfod llwybrau i waith.  

Mae’r ddinas yn wynebu heriau newydd wrth 
ymaddasu i effeithiau cynyddol y newid hinsawdd, ac 
o ran creu amgylchedd cynaliadwy i’n cenedlaethau 
ein hunain a chenedlaethau’r dyfodol.  Mae Cynllun 
Newid Hinsawdd sefydliadol y Cyngor yn adeiladu ar 
ein llwyddiannau drwy greu adeiladau mwy  
ynni-effeithlon, newid ein fflyd yn gerbydau trydan, 
gosod goleuadau stryd LED yn lle rhai sodiwm, a 
gwella ein parciau a’n mannau gwyrdd ac agored.  Mae 
Casnewydd yn parhau i fod yn un o’r dinasoedd sy’n 
perfformio orau yn y DU o ran ailgylchu gwastraff, 
a byddwn yn parhau â’r gwaith hwn i alluogi mwy o 
gartrefi a busnesau i ailgylchu ac ailddefnyddio eitemau.

Mae galluogi trigolion i symud o amgylch y ddinas 
yn effeithiol yn flaenoriaeth i’r Cyngor wrth inni 
gydweithio â phartneriaid i ddatblygu rhwydweithiau 
trafnidiaeth amgen i gefnogi’r symudiad oddi wrth 

ddefnyddio ceir preifat.  Yn y 5 mlynedd diwethaf, 
mae’r Cyngor wedi gwario dros £10 miliwn ar 
brosiectau teithio llesol gan gynnwys gosod pont 
Devon Place a chyflwyno llwybrau cerdded a beicio 
diogel ar draws y ddinas.

Mae hybiau cymunedol Casnewydd a’i hyb Ringland 
blaenllaw wedi bod yn fannau pwysig i drigolion gael 
mynediad at wasanaethau a chael y cymorth sydd 
ei angen arnynt i wella eu bywydau.  Cyn ac ar ôl y 
pandemig, mae hybiau cymunedol wedi cefnogi’r 
rhai mwyaf  agored i niwed yn y ddinas ac wedi rhoi 
cymorth i grwpiau ac elusennau lleol, gyda chymorth 
tlodi bwyd a mentrau eraill fel cyllidebu cyfranogol. 

Mae’r cyngor hefyd wedi cefnogi datblygiadau tai 
mawr newydd yng Nglan Llyn, Pentref  Llanwern a 
Pharc y Jiwbilî.  Drwy gydweithio â chymdeithasau tai 
a grwpiau iechyd a llesiant, rydym yn mynd i’r afael â 
phroblemau digartrefedd o fewn y ddinas, gan helpu 
pobl i gael mynediad t dai fforddiadwy a chymorth a  
datrysiadau hirdymor.  

Mae gwasanaethau cymdeithasol oedolion a phlant y 
cyngor wedi gweld galw digynsail am ofal a chymorth 
hirdymor i alluogi pobl i fyw’n annibynnol.  Mae 
mentrau fel Babi a Fi, MyST a Chynadleddau Grŵp 
Teuluol wedi diogelu plant ac oedolion sy’n agored 
i niwed rhag cael eu cam-drin.  Rydym hefyd wedi 
adeiladu llety newydd sbon, fel Rose Cottage, er 
mwyn galluogi pobl ifanc i fyw’n ddiogel yn y ddinas.  

Mae’r gwasanaethau oedolion wedi profi heriau 
eithriadol drwy gydol Covid, ac mae’r heriau’n sicr 
o barhau yn sgil yr ôl-groniad o gleifion gofal iechyd.  
Gan weithio ar y cyd yn lleol ac yn rhanbarthol, gyda 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a darparwyr 
gofal eraill, rydym yn sicrhau bod pobl yn cael eu 
cyfeirio i’r gwasanaethau cywir a’u bod yn cael y 
cymorth angenrheidiol i fyw’n annibynnol.

Mae gweithlu Cyngor y Ddinas yn parhau i ddarparu 
gwasanaethau mewn cyfnod heriol ac wedi ymrwymo 
i gydweithio â phreswylwyr, busnesau a’n partneriaid 
i sicrhau y bydd yr amcanion, y blaenoriaethau a’r 
prosiectau a nodir yn y cynllun hwn yn trawsnewid 
y ddinas a gwasanaethau er mwyn bodloni gofynion 
Casnewydd 21ain ganrif. 

CYFLWYNIAD
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Mae Casnewydd yn ddinas fywiog, flaengar sydd wedi’i thrwytho mewn 
treftadaeth ddiwydiannol a diwylliannol gyfoethog.  Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd yn chwarae rhan ganolog wrth ddarparu gwasanaethau i drigolion, 
busnesau ac ymwelwyr gan sicrhau bod pawb yn gallu cyfrannu at wneud 
Casnewydd yn lle diogel, cynaliadwy a chydnerth i fyw a gweithio ynddo. 

Rydym wedi ymrwymo 
i fod yn garbon sero-net 

erbyn 2030  

2030
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Er mwyn cyflawni’r nod hwn, mae gennym 
bedwar amcan llesiant a fydd yn rhoi ffocws i’n 
blaenoriaethau dros y pum mlynedd nesaf, ac 
yn cefnogi ein gweledigaeth tymor hwy ar gyfer 
Casnewydd dros yr ugain mlynedd nesaf:

1.Yr Economi, Addysg a Sgiliau 
Mae Casnewydd yn ddinas sy’n ffynnu ac yn tyfu, 
sy’n cynnig addysg ardderchog ac yn anelu i gynnig 
cyfleoedd i bawb.

2.Yr Amgylchedd a Seilwaith  
Mae Casnewydd yn ddinas sy’n ceisio gwarchod a 
gwella ein hamgylchedd gan leihau ein hôl troed 
carbon a pharatoi am ddyfodol cynaliadwy a digidol.

3.  Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau
Cymunedol o Safon
Mae Casnewydd yn ddinas gefnogol lle mae 
cymunedau a gofal wrth galon yr hyn a wnawn.

4. Cyngor Cynhwysol, Teg a Chynaliadwy 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn sefydliad 
cynhwysol sy’n rhoi lle creiddiol i werth 
cymdeithasol, tegwch a chynaliadwyedd.

Nodau Llesiant  
Cenedlaethol Cymru 

Cymru lewyrchus Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru gydnerth
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu

Cymru iachach Cymru sy’n gyfrifol ar raddfa fyd-eang

Cymru sy’n fwy cyfartal

Wrth ddatblygu ein hamcanion fe wnaethom ystyried 
y rhain  i gael yr effaith ehangaf  a chynhyrchu’r gorau 
cyfleoedd i Gasnewydd ddod yn gyffrous lle i fyw.

Bydd pob amcan yn y cynllun hwn yn amlinellu pam 
fod hyn yn aflaenoriaeth i Gyngor Dinas Casnewydd 
a’r strategaethblaenoriaethau a fydd yn cyfrannu tuag 
atynt cyflawniad yr amcan.

Gan barhau â’r hyn rydym wedi’i gyflawni yn y pum mlynedd diwethaf a dysgu 
yn sgil ein hymateb i bandemig Covid dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ceir cyfle 
bellach i gymunedau, trigolion, partneriaid a busnesau gefnogi gwaith Cyngor 
Dinas Casnewydd i greu Casnewydd Uchelgeisiol, Decach a Gwyrddach i bawb.  
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Cyflawnir ein hamcanion, ein rhaglenni a’n prosiectau 
drwy roi lle creiddiol i’r defnyddiwr gwasanaeth a’r 
dinesydd yn ein penderfyniadau.  Mae hyn yn golygu 
cynnwys y rhai yr effeithir arnynt drwy gydol y broses 
i’n helpu i lunio’r ffordd y caiff  gwasanaethau eu 
darparu a’r ffordd y gall ein cymunedau gyfrannu gan 
greu lleoedd cyffrous i fyw, gweithio a’u mwynhau.

Wrth ddatblygu a chyflawni’r Cynllun hwn defnyddir 
amrywiaeth o ddulliau a chyfleoedd i bobl gymryd 
rhan yng ngweithgareddau’r Cyngor, boed hynny 
drwy gymryd rhan mewn ymgyngoriadau, cyfrannu at 
y broses ddemocrataidd, neu roi eich adborth am y 
ffordd rydym wedi darparu ein gwasanaethau.

Mae’n bwysig yng Nghyngor Casnewydd inni 
sicrhau cyfleoedd teg i fynegi safbwyntiau, a bod 
modd clywed llais pawb.  Drwy gyflawni Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol a Strategaeth Cyfranogiad y 
Cyngor mae pobl o grwpiau dan anfantais a grwpiau 
nodweddion gwarchodedig eisoes yn gallu cymryd 
rhan yn y penderfyniadau a wnawn. Gan adeiladu 
ar y dull cadarnhaol hwn, byddwn yn ychwanegu at 
y gwaith drwy ddatblygu’n sefydliad cynhwysol sy’n 
cynrychioli dinasyddion Casnewydd.  Yn y Cynllun, 
rydym wedi amlinellu egwyddorion y Cyngor o ran 
cynnwys a chyflawni’r amcanion llesiant.

Wrth ddatblygu’r Cynllun Corfforaethol, ystyriwyd 
sut y bydd pob amcan a blaenoriaeth yn cyfrannu 
at Nodau Llesiant Cymru.  Mae’r Cynllun yn 
amlinellu pob Nod a gefnogir dros y 5 mlynedd 
nesaf.  Wrth inni symud ymlaen i gyflawni’r 
Cynllun Corfforaethol byddwn yn gweithio gyda’n 
partneriaid lleol a rhanbarthol er mwyn helpu i 
gefnogi cyflawniad ein gweledigaeth a’n hamcanion 
ein hunain, a’u gweledigaeth a’u hamcanion 
hwythau.  Er enghraifft, bydd Cyngor Casnewydd 
yn gweithio gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent, y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol a’r sefydliadau unigol i 
sicrhau synergedd yn ein nodau ar gyfer Casnewydd, 
ac i sicrhau bod Casnewydd yn manteisio i’r eithaf  ar 
y cyfleoedd a gynigir drwy ddulliau integredig a fydd o 
fudd i gymunedau Casnewydd.  

Wrth ddatblygu’r Cynllun hwn rydym wedi 
integreiddio blaenoriaethau ein cynlluniau 
strategol, blaenoriaethau meysydd gwasanaeth a 
blaenoriaethau gweinyddiaeth y Cyngor.  Wrth 
inni gyflawni yn erbyn ein Hamcanion Llesiant a’n 
blaenoriaethau, bydd y Cynllun Corfforaethol yn 
esblygu, gan ystyried newidiadau allanol a mewnol 
parhaus y sefydliad a’r ddinas.  Fel sefydliad byddwn 
yn ein hadolygu a’n herio ein hunain yn rheolaidd o 
ran ein hamcanion, ein blaenoriaethau a’n Cynlluniau 
i sicrhau eu bod yn adlewyrchu blaenoriaethau 
cymunedau a’r Cyngor.  

Bydd hyn hefyd yn golygu ystyried ac integreiddio 
egwyddor gynaliadwy’r Ddeddf  Llesiant a’r 5 ffordd 
o weithio, Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb gan 
gynnwys y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, ac 
egwyddorion Marmot yn y penderfyniadau a wnawn.

Integreiddio
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Mae’r pum mlynedd diwethaf  wedi dangos pa mor 
gyflym y mae’r byd yn newid a’r angen i ymateb i 
anghenion byrdymor ein cymunedau ac ymateb i’r 
heriau tymor hwy yng Nghasnewydd, Cymru a’r byd.  
Bydd yn bwysig sicrhau bod y Cyngor mewn sefyllfa 
nawr ac yn y dyfodol i ddarparu gwasanaethau 
cynaliadwy i drigolion a busnesau Casnewydd.  

Bydd y Cynllun Corfforaethol hwn yn anelu i sicrhau 
newidiadau cadarnhaol a fydd yn creu economi hyfyw 
a chydnerth, ac i greu mannau lle gall cymunedau 
fwynhau, teimlo’n ddiogel a derbyn y gwasanaethau 
sydd eu hangen arnynt.  Mae hyn hefyd yn cynnwys 
gweithio tuag at chwalu’r anghydraddoldebau 
strwythurol a wynebir gan grwpiau difreintiedig 
ac agored i niwed yng Nghasnewydd drwy gynnig 
mynediad teg at wasanaethau, addysg, hyfforddiant a 
swyddi nawr a thros yr 20 mlynedd nesaf.  

Rydym wedi ymrwymo i fod yn garbon niwtral 
erbyn 2030 ac i wella’r bioamrywiaeth unigryw y gall 
cenedlaethau’r dyfodol ei mwynhau.  Mae’n bwysig 
inni ddechrau cyflwyno’r newidiadau hyn dros y 5 
mlynedd nesaf  a galluogi cymunedau a phartneriaid 
Casnewydd i leihau eu hallyriadau carbon ac 
ymaddasu i effeithiau’r newid hinsawdd.  Bydd y 
Cynllun hwn hefyd yn achub ar gyfleoedd i ddechrau 
newid y ffordd rydym yn teithio ar draws Casnewydd 
a’r rhanbarth, gan sicrhau bod pobl a busnesau’n gallu 
cysylltu a chyfrannu at economi gydnerth a hyfyw. 

Bydd yn hanfodol mynd i’r afael ag effeithiau 
byrdymor pandemig Covid, tlodi a chostau byw ar 
draws ein cymunedau.  Mae hyn yn golygu sicrhau 
bod gan bobl fynediad at wasanaethau ymyrraeth ac 
atal cynnar a sicrhau bod ganddynt reolaeth dros eu 
bywydau ac y gallant gyfrannu at eu cymunedau.

Tymor Hir

Cydweithio

Cynnwys
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Isod rydym wedi amlinellu sut fydd ein gweledigaeth a’n hamcanion yn 
cyfrannu tuag at amcanion llesiant Cymru.

Gwybodaeth

o’r trigolion yn Ddu, 
Asiaidd, o Leiafrifoedd 
Ethnig (Cyfrifiad 2021)

19.7%

Rydym yn cydnabod na allwn gyflawni llawer 
o’n hamcanion a’n blaenoriaethau ar ein pen ein 
hunain ac y bydd angen inni gydweithio’n lleol, 
yn rhanbarthol ac yn genedlaethol i wireddu’r 
newidiadau hyn.  Bydd pob amcan yn cael ei 
oruchwylio gan Gabinet a Phwyllgor Gwaith y 
Cyngor, gan sicrhau y byddwn yn cydweithio i 
sicrhau’r gwerth gorau a manteisio i’r eithaf  ar 
gyfleoedd ar draws y Cyngor.  

Mae hyn yn golygu defnyddio ein rhwydweithiau 
presennol fel Ardal Gwella Busnes Casnewydd, 
y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â 

datblygu rhwydweithiau ac ymagweddau newydd 
ar draws amrywiaeth o sectorau a sefydliadau. Mae 
llawer o’r blaenoriaethau, y rhaglenni a’r prosiectau 
yn y Cynllun yn adeiladu ar yr hyn a nodwyd gan y 
Cyngor yn ei strategaethau a’i gynlluniau, yn ogystal 
â’r blaenoriaethau a osodwyd ar raddfa ranbarthol a 
chenedlaethol yng Nghymru.  

Wrth inni fwrw ymlaen i gyflawni’r Cynllun hwn, 
byddwn yn gweithio ar draws yr holl sectorau, boed 
hynny’r sector preifat, y sector preifat, grwpiau 
dielw a gwirfoddol, i rannu syniadau, canfod atebion 
arloesol a chynaliadwy i fynd i’r afael â’r problemau 
niferus o flaen y Cyngor, cymunedau a busnesau. 
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Ym mhob un o’r amcanion rydym wedi ystyried 
y camau y bydd angen inni eu cymryd nawr i atal 
problemau rhag codi neu waethygu ar draws ein 
cymunedau a gwasanaethau’r Cyngor yn y tymor 
hir.  Mae’r Cynllun Corfforaethol yn cynnig llawer 
o gyfleoedd i fynd i’r afael â’r galw cynyddol o flaen 
ein gwasanaethau ac i fynd at wraidd y pwysau hyn.  
Dros y 3 blynedd diwethaf, rydym wedi gweld effaith 
Covid, a’r cyfyngiadau yn sgil hynny, a chostau yw ar 
lawer o gymunedau yng Nghasnewydd.  Rydym yn 
gwbl ymwybodol o’r heriau o flaen ein heconomi, 
ein system gofal cymdeithasol, ein system addysg a’n 
cymunedau, ac eisoes wedi cymryd camau i atal yr 
effeithiau uniongyrchol.  Mae’r cynllun yn adeiladu ar y 
gwaith a gyflawnwyd yn ystod y cyfnod hwn a byddwn 
yn cydweithio i atal yr agweddau hyn rhag gwaethygu 
ac i wella’r canlyniadau hirdymor o ran iechyd, sefyllfa 
economaidd-gymdeithasol a disgwyliad oes  
yng Nghasnewydd.

Ceir tystiolaeth sylweddol fod y newid yn yr 
hinsawdd eisoes yn effeithio ar ein cymunedau, ar 
fioamrywiaeth a’r amgylchedd yng Nghasnewydd.  
Byddwn yn gweithio ar draws pob sector i atal 
effeithiau pellach ar ein hecosystem gan sicrhau 
ein bod yn canfod gwahanol ffyrdd i leihau ein 
allyriadau carbon, ond hefyd i wella a gwarchod 
ein hamgylchedd.  Bydd hyn nid yn unig yn cynnig 
cyfleoedd am gyflogaeth a manteision economaidd 
hirdymor ond hefyd yn cyfrannu at wella iechyd a 
llesiant dinasyddion yng Nghasnewydd.    

Drwy gynnwys a chydweithio â’n partneriaid, ein 
cymunedau a’n busnesau, byddwn yn dylunio a 
darparu gwasanaethau ymyrryd ac atal cynnar i 
bobl gymryd rheolaeth dros eu bywydau a gwella’u 
canlyniadau, ond hefyd yn gwneud hynny fel bo’r 
angen er mwyn i’r Cyngor roi cymorth ychwanegol 
pan fydd ei angen arnynt. 

Am y ddwy flynedd ddiwethaf  mae Cyngor Dinas 
Casnewydd wedi bod yn cynorthwyo i adfer 
economi’r ddinas yn dilyn pandemig Covid, ac yn 
ymateb i ffactorau ehangach byd-eang sy’n effeithio 
ar fusnesau.  Mae Casnewydd ar drothwy ailsefydlu 
hi ei hun fel pwerdy economaidd yn ne ddwyrain 
Cymru. Dros yr 20 mlynedd nesaf, byddwn yn cefnogi 
mentrau i ddenu buddsoddiad mawr i’r ddinas, i roi 
hwb i entrepreneuriaid cynhenid a’u meithrin, yn 
dathlu ein treftadaeth a’n diwylliant ac yn ailfywiogi 
canol y ddinas.  

Fel y ddinas sy’n tyfu gyflymaf  yng Nghymru, bydd y 
cyngor yn sicrhau bod twf Casnewydd yn parhau i 
fod yn gynaliadwy i’w chymunedau. Gan gydweithio â 
thrigolion a datblygwyr byddwn yn sicrhau bod canol 
dinas Casnewydd a chymunedau ehangach yn fannau 
cynhwysol i deuluoedd, ymwelwyr a busnesau gael 

mynediad at y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, 
i feithrin cysylltiadau â’i gilydd, a chyfrannu at lunio’r 
amgylchedd o’u cwmpas.  

Er mwyn cefnogi ein twf  economaidd, rhaid inni hefyd 
gynnig cyfleoedd i’n holl ddinasyddion ddatblygu’r 
sgiliau a’r llwybrau i gyflogaeth a fydd yn fodd i fynd 
i’r afael ag anghydraddoldeb gan roi gweithlu medrus 
ac effeithiol i’n busnesau ar yr un pryd.  Dros y 
pum mlynedd nesaf, bydd Casnewydd yn datblygu 
system addysg sy’n gwneud y gorau o botensial ein 
dysgwyr ifanc gan ddarparu’r sgiliau bywyd sydd eu 
hangen arnynt i ymuno â’r farchnad lafur a chefnogi 
eu cymunedau.  Byddwn hefyd yn parhau i helpu pobl 
i ailymuno â’r farchnad swyddi ac i gyrchu cyflogaeth 
hirdymor drwy hyfforddiant, a datblygu sgiliau  
a hyder. 

Pam dewis yr amcan hwn?

Nodau Llesiant Cymru a Gefnogir:

Atal

AMCAN LLESIANT 1 
YR ECONOMI, ADDYSG A SGILIAU

Mae Casnewydd yn ddinas sy’n ffynnu ac yn tyfu, sy’n cynnig addysg ardderchog 
ac yn anelu i gynnig cyfleoedd i bawb.

Cymru sy’n  
fwy cyfartal

Cymru sy’n gyfrifol ar 
raddfa fyd-eang

Cymru lewyrchus Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu

Cymru o gymunedau 
cydlynus
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o geisiadau cynllunio 
wedi’u penderfynu  

ac 86% wedi’u  
cymeradwyo yn  

2021/22

1,200 
Dros



Sut y byddwn yn cyflawni hyn… 

1 Bydd gan Gasnewydd strategaeth economaidd gadarn a Chynllun Datblygu Lleol newydd i gefnogi twf economaidd 
cynaliadwy a chreu lleoedd cryf ar draws cymunedau Casnewydd.

2 Arwain a chydweithio i ddenu buddsoddiad mawr i’r ddinas a chefnogi ein hentrepreneuriaid lleol i ffynnu a dod â 
ffyniant i gymunedau Casnewydd.

3 Ailfywiogi canol y ddinas a chymunedau ehangach er budd teuluoedd, busnesau ac ymwelwyr.

4 Datblygu’n gyrchfan sy’n dathlu amrywiaeth ddiwylliannol a threftadaeth ac sy’n cynnal digwyddiadau chwaraeon elît.

5 Datblygu cyfleusterau addysg sy’n helpu cenedlaethau’r dyfodol i wireddu eu potensial a chyfrannu’n gadarnhaol  
i’w cymunedau.

6 Gweithio tuag at ddileu anghydraddoldeb addysg a brofir gan ddysgwyr ifanc o gefndiroedd difreintiedig, Du, Asiaidd 
a Lleiafrifol Ethnig, o aelwydydd incwm isel, ac/neu ag anghenion dysgu ychwanegol.  

7 Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd drwy wella mynediad i addysg Gymraeg, cefnogi busnesau, a 
hyrwyddo’r Gymraeg.

8 Dod yn ddinas cyflog byw i ryddhau pobl o dlodi a chynnig cyfleoedd i ailhyfforddi, i ddysgu sgiliau newydd ac i 
ganfod gwaith hirdymor.

15AMCAM LLESIANT 1
ysgol yng Nghasnewydd

57
Ysgol Gymraeg  

yng Nghasnewydd

5



Nodau Llesiant Cymru a Gefnogir:

AMCAN LLESIANT 2 
AMGYLCHEDD A SEILWAITH CASNEWYDD

Mae Casnewydd yn ddinas sy’n ceisio gwarchod a gwella ein hamgylchedd gan 
leihau ein hôl troed carbon a pharatoi am ddyfodol cynaliadwy a digidol.
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Cymru sy’n  
fwy cyfartal 

Cymru sy’n gyfrifol ar 
raddfa fyd-eang

Cymru lewyrchus Cymru o Gymunedau 
Cydlynus

Cymru gydnerth Cymru Iachach

o drigolion yn  
economaidd weithgar 

77.4%

Y newid hinsawdd yw problem fwyaf  a phennaf  
ein cenhedlaeth, ac mae’n rhaid inni weithredu 
ar unwaith i warchod ein planed, ein dinas a’n 
cymunedau.  Mae hi hefyd yn bwysig i’r cyngor, 
ein partneriaid a’n cymunedau wneud popeth o 
fewn ein gallu i warchod a gwella’r amgylchedd a’r 
bioamrywiaeth o’n hamgylch, fel ein parciau, ein 
mannau agored, ein coetiroedd a’n hardaloedd trefol 
ar draws y ddinas.  

Mae’n ofynnol i’r cyngor fod yn ddi-garbon net erbyn 
2030, ac i’r ddinas fod yn ddi-garbon net erbyn 2050. 
Bydd yr amcan hwn yn canolbwyntio ar y modd y 

byddwn yn cyflawni ein Cynllun Newid Hinsawdd 
Sefydliadol a Chynllun Ynni’r Ardal Leol. Byddwn 
yn gweithio tuag at y nodau hyn ac yn sicrhau bod 
creu lleoedd wedi’i integreiddio i adeiladau, cartrefi 
a gwasanaethau newydd a phresennol ar gyfer y 
tymor hir. Dros y pum mlynedd nesaf, ochr yn ochr 
â’r Cynllun Newid Hinsawdd Sefydliadol, byddwn 
yn parhau â’n hymrwymiad i gyrraedd targed dim 
gwastraff Llywodraeth Cymru erbyn 2050. Bydd 
hyn yn golygu rhoi mwy o gymorth a chyfleoedd i 
aelwydydd a busnesau ailgylchu a defnyddio cynnyrch 
mwy cynaliadwy. 

Pam dewis yr amcan hwn?
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Sut y byddwn yn cyflawni hyn...

1 Dod yn gyngor a dinas ddi-garbon net drwy gyflawni Cynllun Newid Hinsawdd Sefydliadol a Chynllun Ynni Ardal 
Leol y Cyngor.

2 Cydweithio â datblygwyr, cymunedau a busnesau a’u cynnwys i greu adeiladau i fyw a gweithio ynddynt sy’n 
gynaliadwy, yn fforddiadwy ac yn ychwanegu at yr amgylchedd.

3 Parhau â’n cynnydd fel arweinydd ailgylchu byd-eang gan gyfrannu at nod Cymru o fod yn genedl ddiwastraff net.

4 Diogelu a gwella bioamrywiaeth ac amgylchedd cymunedau trefol a gwledig Casnewydd, gan wella iechyd a llesiant.    

5 Trawsnewid system briffyrdd a thrafnidiaeth Casnewydd i wella ansawdd yr aer a diogelwch. Hyrwyddo teithio llesol 
ar draws y ddinas ac ar draws rhanbarth de ddwyrain Cymru.

6 Cydweithio a chefnogi buddsoddiad mewn seilwaith digidol a fydd yn cynnig mynediad teg i drigolion a busnesau 
ledled Casnewydd.

7 Cefnogi a hyrwyddo busnesau ag enw da sy’n cydymffurfio â gofynion amgylcheddol a rheoleiddiol, a chymryd 
camau yn erbyn sefydliadau nad ydynt yn cydymffurfio â’r gofynion hynny.

19

gwastraff Casnewydd 
sy’n cael ei ailgylchu, ei 

ailddefnyddio neu  
ei gompostio

67.1%

Mae seilwaith a system drafnidiaeth y ddinas yn 
hollbwysig er mwyn galluogi pobl a’n cymunedau i 
gysylltu’r naill a’r llall ac yn fwy eang ar draws Cymru, 
y DU ac yn fyd-eang. Mae’n hanfodol cael trafnidiaeth 
a seilwaith hygyrch i deithio’n rhwydd, i mewn ac 
allan o’r ddinas, er budd economi, llesiant ac iechyd 
ein cymunedau. Mae angen inni hefyd symud i ffwrdd 
oddi wrth y ddibyniaeth ar geir a chynnig opsiynau 
eraill i’w defnyddio gan bobl. Mae seilwaith yn 
cynnwys mwy na’n dulliau teithio; y mae hefyd yn 

cynnwys ein rhwydweithiau digidol a’r modd yr ydym 
yn cysylltu â busnesau, teuluoedd a gwasanaethau 
cyhoeddus. Mae’n bwysig i’n cymunedau gael 
gwasanaethau a chymorth digidol hygyrch.

 Mae hyn hefyd yn cynnwys sicrhau bod gan yr 
aelwydydd mwyaf  agored i niwed, a’r aelwydydd 
â’r lefelau isaf  o incwm dechnoleg i ymgysylltu a 
chefnogi’r naill a’r llall.  
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Nodau Llesiant Cymru a Gefnogir:

AMCAN LLESIANT 3 
GOFAL CYMDEITHASOL A GWASANAETHAU 
CYMUNEDOL O SAFON
Mae Casnewydd yn ddinas gefnogol lle mae cymunedau a gofal wrth galon yr 
hyn a wnawn.

Cymru sy’n  
fwy cyfartal

Cymru o  
Gymunedau Cydlynus

Cymru Iachach

Mae gan Gasnewydd gymunedau diwylliannol 
amrywiol a chyfoethog sy’n dod ynghyd, ac yn 
cefnogi’r naill a’r llall i wella’r ardaloedd y maent yn 
byw ynddynt, ac i ddiogelu ein dinasyddion sydd 
yn fwyaf  agored i niwed. Dros y pum mlynedd 
nesaf  rydym yn anelu i fabwysiadu ymagwedd 
fwy cydweithredol at ddefnyddwyr gwasanaeth, 
teuluoedd, gofalwyr, iechyd, landlordiaid a sectorau 
gofal cymdeithasol a chymunedol er mwyn cydweithio 
i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb. Fel hyn byddwn 
yn sicrhau bod cymunedau’n parhau i fod yn fannau 
diogel ac yn cyfrannu at wneud Casnewydd yn lle 

gwych i fyw a gweithio ynddo, a’i fwynhau.

Byddwn hefyd yn ceisio sicrhau sector gofal 
cymdeithasol cynaliadwy, un a all sicrhau bod pobl gan 
gynnwys gofalwyr yn gallu derbyn ymyrraeth gynnar a 
mynediad at y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.  
Rydym hefyd am sicrhau y gall pobl gael cefnogaeth 
sy’n briodol i’w hanghenion i fyw bywyd annibynnol. 
Mae hyn yn golygu cefnogi mwy o ddarparwyr sy’n 
canolbwyntio ar lesiant eu trigolion, eu defnyddwyr 
gwasanaeth, eu gofalwyr a’u staff, yn hytrach nag  
ar elw.  

Pam dewis yr amcan hwn?
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Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu

preswylydd – 9.5% o dwf 
(Cyfrifiad 2021)

159,600
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Sut y byddwn yn cyflawni hyn…

1
Creu gwasanaethau oedolion, plant ac atal cynaliadwy drwy fodel a gynhyrchir ar y cyd â darparwyr, defnyddwyr 
gwasanaeth a gofalwyr er mwyn cyflawni ein dyletswyddau statudol, bodloni anghenion y dyfodol a chael gwared â’r 
elfen o elw o ofal cymdeithasol plant.

2 Diogelu ein plant, ein pobl ifanc, ein hoedolion agored i niwed a’n teuluoedd fel y gall cenedlaethau’r dyfodol 
wireddu eu potensial yn llawn a chael rheolaeth dros eu bywydau.    

3 Byddwn yn cynorthwyo unigolion a gofalwyr i gadw eu hannibyniaeth ac yn eu cefnogi pan fydd angen cymorth 
arnynt drwy gynnig mynediad teg at ymyrraeth gynnar a chymorth ataliol.

4 Cryfhau ein buddsoddiad mewn atal ac ymyrraeth gynnar drwy ystod o weithgareddau ieuenctid, chwarae a 
chymunedol, er mwyn cynorthwyo teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau iach a chadarnhaol.

5 Lleihau nifer y bobl sydd yn ddigartref/mewn perygl o fod yn ddigartref drwy ddarparu gwasanaethau cymorth 
cyfannol aml-asiantaeth ar gyfer tai ac atal.

6 Bydd Casnewydd yn Ddinas Noddfa sy’n helpu Ceiswyr Lloches, ffoaduriaid a’n cymuned fyd-eang i ymgartrefu a 
dod yn rhan o’n cymuned.

7 Hyrwyddo diwylliant a chynhwysiant cymunedol cadarnhaol drwy ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol a chymunedau 
i fynd i’r afael â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu.

23AMCAM LLESIANT 3



Mae llesiant a chynaliadwyedd hirdymor Cyngor 
Dinas Casnewydd yn hanfodol er mwyn inni allu 
darparu gwasanaethau i gymunedau a busnesau 
ledled Casnewydd.  Mae a wnelo cynaliadwyedd 
y Cyngor â sicrhau bod ein cyllid cynnig gwerth 
am arian i ddinasyddion Casnewydd a’n bod yn 
buddsoddi mewn cyfleoedd sy’n cefnogi gwelliannau 
economaidd-gymdeithasol.  Rhaid inni hefyd sicrhau 
bod ein hasedau (ee, adeiladau, fflyd a chaffael) yn 
addas i’w defnyddio gan genedlaethau’r dyfodol ac yn 
cefnogi ymrwymiad y cyngor i fod yn ddi-garbon net 
erbyn 2030.  

Bydd trigolion wrth graidd ein dyheadau i wella ein 
darpariaeth gwasanaeth. Mae hyn yn golygu y gall 
preswylwyr gael mynediad i’n gwasanaethau fel y 
mynnent, boed hynny wyneb neu ar-lein. Rydym 

hefyd am i gymunedau a grwpiau allu gwella’r lleoedd 
y maent yn byw ynddynt drwy wirfoddoli, cymryd 
cyfrifoldeb dros adeiladau’r Cyngor a’u defnyddio, neu 
benderfynu sut y dyfernir cyllid i brosiectau ledled  
y ddinas.

Rydym hefyd am i Gyngor Dinas Casnewydd fod yn 
sefydliad cynhwysol sy’n cynrychioli pobl Casnewydd. 
Rhaid i’r Cyngor fod yn gyflogwr delfrydol sy’n 
cynnig cyfle cyfartal i gyflogeion weithio a darparu 
gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl Casnewydd.  
Mae’n rhaid i’r Cyngor hefyd gymryd rhan mewn 
penderfyniadau a wneir ar raddfa ranbarthol a 
chenedlaethol er mwyn sicrhau y gallwn fanteisio 
i’r eithaf  ar gyfleoedd i Gasnewydd, ac elwa ar 
fuddsoddiad mawr.

Pam dewis yr amcan hwn?

Nodau Llesiant Cymru a Gefnogir:

AMCAN LLESIANT 4 
CYNGOR CYNHWYSOL,  
TEG A CHYNALIADWY
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn sefydliad cynhwysol sy’n rhoi lle creiddiol i 
werth cymdeithasol, tegwch a chynaliadwyedd.

Cymru sy’n  
fwy cyfartal 

 

Cymru sy’n gyfrifol ar 
raddfa fyd-eang

Cymru lewyrchus Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu

Cymru o Gymunedau 
Cydlynus
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5,973
Staff Cyngor Dinas  

Casnewydd  
(Mawrth 2022) 
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Sut y byddwn yn cyflawni hyn…

1 Dod yn sefydliad cynhwysol sy’n cynrychioli dinasyddion Casnewydd, yn rhoi cyfle cyfartal i bobl allu llwyddo, ac yn 
rhoi lle creiddiol i’r dinesydd wrth wneud penderfyniadau.

2 Trawsnewid ein gwasanaethau cymdogaeth a chymunedol i alluogi cymunedau i wneud y defnydd gorau o dir ac 
eiddo drwy drosglwyddo asedau cymunedol.

3 Cyflawni ein Cynllun Newid Hinsawdd sefydliadol i ddod yn sefydliad sero net erbyn 2030.

4 Darparu mynediad teg i wasanaethau personol a digidol y cyngor, gan gynnwys hyfforddiant a chymorth  
sgiliau digidol.

5 Hyrwyddo a gwella’r ffordd y gall trigolion a busnesau ryngweithio â phroses ddemocrataidd a  
phenderfyniadau’r cyngor.

6 Rhesymoli, diogelu a gwella ein hadeiladau a’n hasedau gan alluogi amgylcheddau gwaith cydgynhyrchiol gyda’n 
partneriaid strategol, cyrff y sector cyhoeddus a sefydliadau eraill.

7 Creu cyfleoedd i adeiladu cyfoeth ar draws cymunedau Casnewydd drwy gaffael nwyddau a gwasanaethau mewn 
modd blaengar a mentrau eraill megis cyllidebu cyfranogol.
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76%

o gyflogeion CDC  
yn fenywod

Dros



Bydd y Cynllun Corfforaethol yn cael ei gyflwyno 
ochr yn ochr â Chynllun Ariannol Tymor Canolig 
(CATC) y Cyngor.  Mae’r CATC yn nodi faint o 
gyllid a allai fod ar gael i’r Cyngor ac anghenion y 
gwasanaethau y mae angen eu cyllido.  

CYFLAWNI’R CYNLLUN CORFFORAETHOL 
Ni all Cyngor Dinas Casnewydd gyflawni’r Cynllun Corfforaethol ar ei ben ei 
hun. Ar gyfer pob amcan, blaenoriaeth strategol, a phrosiect, byddwn yn gwneud 
ein rhan ochr yn ochr â’n partneriaid strategol, cyrff cyhoeddus eraill, elusennau, 
sefydliadau dielw a’r sector preifat. Ond byddwn hefyd eich angen chi, bobl 
Casnewydd, yn gymunedau, yn grwpiau, a busnesau, i’n helpu i wireddu’r rhain. 
Mae angen i chi ddweud wrthym beth sy’n bwysig i chi a’r hyn y gallwn ei wneud 
yn wel fel bod Casnewydd yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo, a’i fwynhau.  

Mae rhagor o wybodaeth am sut gallwch gyfrannu ar dudalen 32.   
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Cyllid - Refeniw a Chyfalaf 

77%

23%

Ysgolion - £122.3m

Gwasanaethau Plant - £58.8m

Gwasanaethau Oedolion - £28.0m 

Ariannu Cyfalaf - £23.5m

Addysg - £15.8m

Yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd - £14.6m

Pobl, Polisi a Thrawsnewid - £14.3m 

Gwasanaethau’r Ddinas - £12.0m

Adfywio a Datblygu Economaidd - £5.7m

Cyllid - £5.2m

Y Gyfraith a Safonau - £4.6m

Tai a Chynhwysiant - £4.5m

Atal a Chynhwysiant - £1.9m

Heb wasanaeth (yn cynnwys Cynllun 
Gostyngiad y Dreth Gyngor) - £31.9m

Gwasanaethau’r Ddinas - £10.3m 

Addysg - £60.6m 

Yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd - £3.3m 

Tai a Chymunedau - £0.04m 

Pobl, Polisi a Thrawsnewid - £3.9m

Atal a Chynhwysiant - £2.0m

Adfywio a Datblygu Economaidd - £4.0m

Gwasanaethau Cymdeithasol - £0.8m

Ble mae’r Cyngor yn 
gwario’i adnoddau?

Rhaglen Gyfalaf  
2022/23

Llywodraeth Cymru

Treth Gyngor

Beth yw’r ffynonellau ariannu craidd?

:

1.  TEG A CHYNHWYSOL - Byddwn yn gweithio i greu cyfleoedd tecach, i leihau anghydraddoldeb 
yn ein cymunedau, ac i annog ymdeimlad o berthyn.

2.  GRYMUSO - Byddwn yn gweithio gyda chymunedau, grwpiau a phartneriaid ac yn eu cefnogi  
i ffynnu. 

3.  CYNGOR SY’N GWRANDO - Bydd barn cymunedau, defnyddwyr gwasanaeth a phartneriaid yn 
llywio’r gwasanaethau a ddarparwn a’r lleoedd yr ydych yn byw ynddynt.

4.  GWERTHOEDD CASNEWYDD - Bydd pawb sy’n gweithio ac yn cynrychioli Cyngor Dinas 
Casnewydd yn rhoi’r dinesydd yn gyntaf, gan ganolbwyntio ar werthoedd creiddiol ein sefydliad.

Dyma bedair egwyddor Casnewydd:

Caiff y gyllideb ei dyrannu ar draws meysydd gwasanaethau’r Cyngor gan gynnwys ysgolion er mwyn  
sicrhau ein bod yn cyflawni ein dyletswyddau statudol ac yn sicrhau’r gwerth gorau i drigolion a busnesau 
ledled Casnewydd. 

Er mwyn cyflawni a chynnal cyfleusterau newydd y ddinas, atgyweiriadau mawr a chynnal a chadw, mae 
gennym ni gyfrif  cyfalaf.  Mae rhaglen gyfalaf  pum mlynedd y Cyngor yn amlinellu sut y bydd y Cyngor 
yn cyflawni’r prosiectau a’r rhaglenni mawr drwy gydol y gwaith o gyflawni’r cynllun corfforaethol hwn.

Egwyddorion Cyflawni’r Cynllun Corfforaethol
Dros y pum mlynedd nesaf  byddwn yn sicrhau bod y penderfyniadau a wnawn yn cynnwys y bobl, y 
cymunedau a’r grwpiau sy’n defnyddio ein gwasanaethau ac yn byw yn ein dinas.  

I gyflawni hyn, rydym wedi amlinellu pedair egwyddor sy’n cyd-fynd â’n dyletswyddau statudol i sicrhau 
tegwch a chydraddoldeb, ee y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, egwyddor Cynaliadwyedd Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a’r pum ffordd o weithio, ac egwyddorion Marmot a’r Comisiwn Tegwch.

Mae costau dydd i ddydd y Cyngor yn cael eu 
darparu drwy’r gyllideb refeniw.  Ariennir hyn 
gan Grant Cynnal Refeniw Llywodraeth Cymru, 
y Dreth Gyngor ac Ardrethi Busnes: 

122.3

31.9

58.828

23.5

15.8

14.6

14.3

12

5.7

5.2
4.6

4.5 1.9

60.6

10.3

34

0.8

2

3.9 3.3
0.04



Bydd Cabinet y Cyngor yn arwain ac yn goruchwylio’r 
gwaith o gyflawni’r Cynllun Corfforaethol, gan 
gynnwys strategaethau sefydliadol allweddol, y 
Cynllun Trawsnewid a Chynlluniau Gwasanaeth.  

Bydd pwyllgorau craffu a rheoleiddio’r Cyngor yn 
adolygu ac yn monitro’r cynnydd o ran cyflawni 
yn erbyn Cynllun Corfforaethol, strategaethau a 
gwasanaethau statudol y Cyngor.

Pwyllgor Gwaith y Cyngor, sy’n cynnwys Prif  
Weithredwr a Chyfarwyddwyr sy’n goruchwylio 
cyflawniad strategol Cynllun Corfforaethol, Cynllun 
Trawsnewid a meysydd gwasanaeth y Cyngor.  

Arweinir pob maes gwasanaeth gan Bennaeth 
Gwasanaeth sy’n gyfrifol am gyflenwi eu 
gwasanaethau’n weithredol ac am gyflawni’r  
Cynllun Corfforaethol a’r Cynllun Trawsnewid.

Llywodraethu a Strwythur Monitro ac Adrodd yn erbyn y Cynllun Corfforaethol  

CYNLLUN 
CORFFORAETHOL 

2022-2027

BWRDD  
GWEITHREDOL

MEYSYDD  
GWASANAETH
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Er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd da yn 
erbyn ein hamcanion yn y Cynllun Corfforaethol, 
byddwn yn cyflawni gwaith monitro ac adrodd 
rheolaidd yr adroddir amdano drwy strwythur 
swyddogion a democrataidd y Cyngor. Mae 

gan Gyngor Casnewydd Fframwaith Cynllunio, 
Perfformiad a Rheoli Risg sydd ar gael yma ar ein 
gwefan.  Er mwyn sicrhau ein bod yn cadw at y 
trywydd iawn o ran y Cynllun Corfforaethol, ceir 
amryw o brosesau monitro ac adrodd, gan gynnwys:

Adroddiad Blynyddol ar Lesiant 
a Hunanasesu Corfforaethol

Bob blwyddyn byddwn yn cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol ar Lesiant a Hunanasesu 
Corfforaethol.  Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o gynnydd y Cyngor yn erbyn 
Amcanion y Cynllun Corfforaethol, ein perfformiad a sut y byddwn yn gwella yn y 
blynyddoedd i ddod.  

Mae’r Adroddiad hefyd yn hunanasesu effeithiolrwydd a chadernid ein trefniadau 
llywodraethu a pherfformiad er mwyn cyflawni’r Cynllun Corfforaethol, a chyflenwi 
gwasanaethau statudol. 

Cynllun Trawsnewid

Drwy’r Cynllun Trawsnewid a’r adroddiadau ar hynny, byddwn yn goruchwylio’r gwaith 
o gyflawni ein rhaglenni a’n prosiectau allweddol a nodir yn y Cynllun Corfforaethol,  
a fydd yn newid y modd rydym yn cyflenwi ein gwasanaethau ac yn gwella  
cymunedau Casnewydd.

Cynlluniau Gwasanaeth

Bydd gan bob maes gwasanaeth o fewn y Cyngor gynllun gwasanaeth sy’n esbonio sut 
y bydd yn cyfrannu at gyflawni’r Cynllun Corfforaethol, ac yn gwella’r gwasanaethau a 
ddarperir ganddo.  Gellir gweld copïau o Gynlluniau Gwasanaeth 2022-24 yma.
Bydd pob maes gwasanaeth yn rhoi diweddariadau bob chwe mis (ar ganol ac ar 
ddiwedd y flwyddyn) ar gynnydd eu cynlluniau gwasanaeth i Gabinet a phwyllgorau 
craffu ar berfformiad y Cyngor.  

Strategaeth a Monitro ac 
Adrodd Statudol

Mae gan y Cyngor nifer o gynlluniau strategol a gofynion statudol y mae’n adrodd 
arnynt yn flynyddol.  Mae rhai o’r rhain yn cynnwys Cynllun Cydraddoldeb Strategol, 
Strategaeth y Gymraeg, Cynllun Newid Hinsawdd, Cynllun Strategol Addysg Gymraeg, 
Strategaeth Ddigidol.
Cyflwynir adroddiadau ar berfformiad yn erbyn y strategaethau hyn a’r gofynion 
statudol i gyfarfodydd craffu, rheoleiddio a chabinet y Cyngor drwy ein  
proses ddemocrataidd.  

Rheoli Perfformiad Staff

Bydd staff y Cyngor yn cynnal cyfarfodydd perfformiad a llesiant staff rheolaidd ar ffurf  
Sgyrsiau Holi Hynt.  Drwy sgwrsio a holi am berfformiad, iechyd a llesiant ein staff yn 
galluogi ein staff i gyfrannu’n effeithiol at gyflawni’r Cynllun hwn, ac i sicrhau ein bod yn 
darparu’r gwasanaethau gorau posib i’n trigolion ac i fusnesau ac ymwelwyr  
yng Nghasnewydd.

Cynllun Pobl  

Mae cyflawni ein Cynllun Corfforaethol 5 mlynedd 
yn dibynnu’n fawr ar allu ein gweithlu i wireddu’r 
dyheadau a osodwyd ynddo.  Cyn gynted ag y cytunir 
ar ein Cynllun Corfforaethol, bydd y Cyngor yn creu 
cynllun pobl newydd i gefnogi a chyd-fynd â’n Cynllun 
Corfforaethol, sy’n cyfrannu at y modd y byddwn yn 
sicrhau bod gwasanaethau o’r safon uchaf  yn cael eu 
darparu i bobl Casnewydd.  

Bydd ein cynllun pobl yn cefnogi ein dyhead i fod yn 
gyflogwr delfrydol drwy wella’r berthynas rhwng y 

Cyngor a’i weithlu.  Yn ogystal â chynnal a galluogi 
ein gweithlu i gyflawni’r dyheadau yn ein Cynllun 
Corfforaethol yn llwyddiannus, bydd ein cynllun 
pobl yn ysgogi ymgysylltiad cynhwysol â chyflogeion, 
cynhyrchiant, a photensial gweithlu’r Cyngor i 
gyflawni dros y 5 mlynedd nesaf. 

CRAFFU A  
RHEOLEIDDIO

Y CABINET



SUT YDYCH CHI’N CYMRYD RHAN

Mae sawl ffordd y gallwch chi gymryd rhan yn yr hyn y mae’r Cyngor yn ei gyflawni a sut y gallwch 
gyfrannu tuag at lunio’r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau.  Mae’r tabl isod yn cynnwys 
gwybodaeth a dolenni: 

LAWRLWYTHO My Newport App i’ch ffôn clyfar.  
Ar gael ar ddyfeisiau Apple ac Android. 

YMGYNGHORIADAU CASNEWYDD:  
www.newport.gov.uk/haveyoursay

 
Canmoliaethau, Sylwadau a Chwynion

 
FACEBOOK - www.facebook.com/NewportCityCouncil

TWITTER - @NewportCouncil

EBOST - info@newportcouncil.gov.uk

FFÔN - (01633) 656 656 rhwng 8am a 6pm ddydd Llun i ddydd Gwener

TESTUN - NCC ac yna eich neges i 60777

MINICOM - (01633) 656 656

YSGRIFENNU AT -    Cyngor Dinas Casnewydd
           Canolfan Ddinesig
   Godfrey Road
   Casnewydd
   NP20 4UR

GWEFAN CYNGOR DINAS CASNEWYDD - www.newport.gov.uk 
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