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Cyflwyniad gan
Arweinydd y Cyngor
Croeso i drydydd Adroddiad Blynyddol Cynllun
Corfforaethol y Cyngor (2017-22).
Yn 2019/20 rydym wedi gweld y Cyngor a'r ddinas yn
mynd trwy newidiadau sylweddol, gan wella'r modd
y caiff gwasanaethau'r Cyngor eu darparu, croesawu
cyfleoedd newydd gyda'n partneriaid strategol ac
ymateb i un o'r heriau anoddaf a wynebwyd ers yr Ail
Ryfel Byd.
Roeddwn wrth fy modd o gael fy newis fel Arweinydd
gan fy nghyd-Gynghorwyr fis Tachwedd diwethaf. Hoffwn
ddiolch i'r Farwnes Wilcox o Gasnewydd am ei gwaith
caled a'i hymroddiad yn ystod ei chyfnod fel Arweinydd
y Cyngor. Croesawaf hefyd Beverly Owen fel y Prif
Weithredwr newydd. Gyda phrofiad a gwybodaeth
Beverly, rwy’n siŵr y byddwn yn gallu meithrin
partneriaethau hirdymor, sicrhau newid a llywio'r Cyngor
drwy heriau hynod anodd argyfwng Covid.
Ers mis Chwefror 2020, mae’r Cyngor wedi canolbwyntio
ar gefnogi cymunedau, busnesau a staff drwy bandemig
Covid-19. Fel yr Arweinydd ac ar ran yr holl Gynghorwyr,
hoffwn gyfleu ein cydymdeimlad â phawb yr effeithiwyd
arnynt ac sydd, gwaetha'r modd, wedi colli anwyliaid.
Hoffwn ddiolch hefyd i’r staff, ein partneriaid ac aelodau
o'r gymuned am eu gwaith caled a'u hymroddiad i
sicrhau gofal dros ein pobl fwyaf agored i niwed a
chymorth i fusnesau.
Ochr yn ochr â'n partneriaid strategol, ysgolion a
Llywodraeth Cymru rydym wedi addasu a chydweithio
gyda'n gilydd i gefnogi'r rhai y mae Covid-19 yn effeithio
arnynt. Mae enghreifftiau’n cynnwys gweinyddu cymorth
ariannol i fusnesau a thrigolion, dosbarthu parseli bwyd a
meddyginiaeth, a darparu pecynnau gofal i drigolion sy’n
agored i niwed.
Mae Covid-19 hefyd wedi tynnu sylw at yr
anghydraddoldebau sy'n dal i fodoli mewn cymdeithas,
lle mae Covid-19 a'r cyfyngiadau wedi effeithio'n ddifrifol
ar grwpiau difreintiedig ac ymylol. Dyna pam mae'r
Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi’r grwpiau hyn i gael
gafael ar wasanaethau a gwella eu cyfleoedd i lwyddo.
Bydd y Cyngor a'r ddinas yn wynebu heriau a chyfleoedd
newydd wrth iddynt addasu ac ymateb i Covid-19.
Rydym wedi datblygu pedwar Nod Adfer Strategol a
fydd yn ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion
ar adfer gwasanaethau, cefnogi cymunedau ac adfer
ein heconomi. Mae Adroddiad Blynyddol eleni wedi
tynnu sylw at rai o'r mentrau a gyflwynwyd yn 2019/20.
Cyflawnwyd llawer o'r llwyddiannau hyn drwy gydweithio
â phartneriaid a chyfranogiad defnyddwyr gwasanaethau,
trigolion a busnesau wrth lunio eu darpariaeth.

Mae Casnewydd hefyd wedi gweld ailddatblygu a
chynnydd graddfa fawr o ran buddsoddiadau, gan
gynnwys projectau Arcêd y Farchnad, Marchnad
Casnewydd a Gwesty’r Siartwyr.
Yn 2019, gwelodd Casnewydd newidiadau moddol o
ran sut mae'r ddinas yn rheoli ei gwastraff a chyflwynwyd
Gorfodi Parcio Sifil hefyd. Wrth weithredu biniau
gwastraff llai, gwelwyd gwelliannau sylweddol i faint o
wastraff a ailgylchwyd gan wneud Casnewydd yn un o'r
Cynghorau sy'n perfformio orau yng Nghymru a'r DU.
Wrth i Orfodi Parcio Sifil drosglwyddo i’r Cyngor, mae
Casnewydd bellach yn ddiogelach ar gyfer cerddwyr
a defnyddwyr y ffordd. Mae'r Cyngor yn parhau i
weithio gydag elusennau, Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig a'r trydydd sector i gefnogi pobl sy'n cysgu
ar y stryd i symud i lety mwy diogel a gwella'r cyfleoedd
i gael tai fforddiadwy o ansawdd da ym mhob rhan o’r
ddinas.
Mae ysgolion Casnewydd wedi parhau i wella eu ffigurau
presenoldeb, eu canlyniadau TGAU a Safon Uwch ac mae
miliynau’n cael eu buddsoddi i foderneiddio adeiladau
ysgolion. Mae hefyd yn galonogol gweld lefelau sgiliau
pobl ifanc sy’n dechrau addysg bellach, hyfforddiant a
gwaith yn gwella ochr yn ochr â dysgu yn y gymuned a
chyfleoedd i oedolion yn y ddinas.
Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol wedi parhau i weld
galw cynyddol am ofal hirdymor cymhleth i blant ac
oedolion. Er gwaethaf y pwysau ariannol, mae'r timau
yn parhau i arloesi a chefnogi'r rhai mewn angen boed
hynny’n fenter Babi a Fi neu’r gwasanaeth Cyswllt Cyntaf.
Bydd hon yn flwyddyn heriol i'r Ddinas a'r Cyngor a dyna
pam y bydd yn bwysig i bob un ohonom gydweithio a
chefnogi ein gilydd wrth i ni ymateb i ac adfer o argyfwng
sydd wedi newid patrwm ein bywydau.
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Cyflwyniad gan y Prif Weithredwr
Yn 2019/20 gwnaethom newidiadau sylweddol i'r ffordd
rydym yn casglu gwastraff drwy gyflwyno biniau gwastraff
llai. O ganlyniad, gallwn adrodd gwelliant sylweddol o ran
perfformiad ailgylchu, gan sicrhau bod Casnewydd yn un
o’r goreuon yng Nghymru ac yn y DU.
Gwnaethom hefyd gyflwyno Gorfodi Parcio Sifil. Mae
rhoi hyn ar waith wedi gwella’r ffordd y mae trigolion
ac ymwelwyr yn parcio ac wedi gwella'r amgylchedd
cyffredinol yng nghanol y ddinas.
Wrth gyflawni'r Cynllun Corfforaethol, mae'r Cyngor wedi
datblygu gwaith partneriaeth cryf gyda sefydliadau preifat,
dielw a sefydliadau eraill i ddenu buddsoddiad i'r Ddinas.
Mae hyn wedi gweld projectau allweddol yn symud
ymlaen gan gynnwys Marchnad Casnewydd, Tŵr y Siartwyr,
Arcêd y Farchnad a Chanolfan Ymwelwyr y Bont Gludo.
Mae'n bleser gennyf eich croesawu i'm Hadroddiad
Blynyddol cyntaf fel Prif Weithredwr Cyngor Dinas
Casnewydd. Mae'n gyffrous iawn i mi ymgymryd â'r rôl
hon gan gynrychioli Casnewydd a'r Cyngor ar lefelau lleol,
rhanbarthol a chenedlaethol.
Wrth weithio i’r Cyngor dros y pum mlynedd diwethaf,
rwyf wedi gweld y ddinas yn ffynnu gyda chyfleoedd
buddsoddi newydd a chryfder cynyddol ar draws
cymunedau lleol. Ond gwn hefyd ein bod bellach yn
wynebu llawer o heriau newydd.
Bydd pandemig Covid-19 a'r ffordd yr ydym yn gweithio
gyda'r Undeb Ewropeaidd a gweddill y byd yn newid
pethau’n sylfaenol: sut yr ydym yn gweithredu o ran byd
busnes a sut rydym yn cynnal ac yn tyfu Casnewydd fel
dinas sy'n addas i’r dyfodol. Ym mwyafrif 2020, rydym wedi
ymateb i’r argyfwng mwyaf mae’r wlad wedi’i wynebu ers
dros 50 o flynyddoedd.
Ond er gwaethaf yr amgylchiadau hyn rwyf wedi gweld
y Cyngor yn dangos gwydnwch: yn parhau i ddarparu
gwasanaethau i gymunedau: mabwysiadu technoleg
newydd; dod o hyd i wahanol ffyrdd o weithio; ac
ystwythder wrth ymateb yn gyflym i newid. Ni fyddai dim
o hyn yn bosibl heb gefnogaeth Cynghorwyr, partneriaid
o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru,
arweinwyr cymunedol, y sector busnes ac yn bwysicaf oll,
trigolion Casnewydd.
Yn yr Adroddiad Blynyddol eleni, mae'n galonogol
gweld cynnydd da yn cael ei wneud yn erbyn y pedwar
Amcan Lles. Cyflawnwyd hyn i gyd er gwaethaf pwysau
ariannol parhaus ar gyllideb y Cyngor a'r galw cynyddol
ar wasanaethau allweddol a ddarperir fel Gwasanaethau
Oedolion a Phlant, gwasanaethau dinesig rheng flaen ac
ysgolion.
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Mae ailddatblygu Canolfan Gymunedol Ringland a’r
gwaith cymunedol parhaus wedi dangos pwysigrwydd
cynnwys y gymuned i helpu i lywio’r ffordd rydym yn
darparu gwasanaethau. Dangoswyd hyn hefyd gan ein
Cysylltwyr Cymunedol sy'n gweithio gyda grwpiau ymylol a
difreintiedig i wella mynediad at wasanaethau'r Cyngor.
Mae'r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i sicrhau bod gan
drigolion fynediad at dai fforddiadwy o ansawdd. Yn
2019/20 lansiom y Strategaeth Cartrefi Gwag, gan roi
cymorth ariannol i adnewyddu eiddo gwag a’u defnyddio
eto. Dros y ddwy flynedd nesaf, gan weithio gyda'n
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a'n helusennau
byddwn yn gwella'r cyfleoedd i gael gafael ar dai yn y
ddinas ac i adeiladu mwy o dai fforddiadwy.
Erys newid yn yr hinsawdd ac ansawdd aer yn un o’n
heriau mwyaf ac rydym wedi gwneud ymrwymiad clir i
ddatgarboneiddio erbyn 2030. Mae hon yn her fawr iawn i
ni a'n partneriaid, ond gwnaethom newidiadau sylweddol
eisoes drwy osod paneli solar, pwyntiau gwefru trydan ac
uwchraddio i gerbydau trydan. Mae gweithio o bell yn
ystod Covid-19 hefyd wedi arwain at lai o deithio i’r gwaith,
sydd i gyd yn helpu i leihau ôl troed carbon y Cyngor.
Mae Cyngor Casnewydd yn parhau'n ymrwymedig i wella
gwydnwch a dyheadau ei gymunedau difreintiedig ac
ymylol. Mae’r adroddiad hwn yn amlygu rhywfaint o’r
gwaith partneriaeth sy’n gwella cyfleoedd yn y meysydd
addysg, gwasanaethau cymdeithasol ac adfywio’r
gymuned.
Fodd bynnag, mae argyfwng Covid wedi amlygu’r
anghydraddoldeb sy’n parhau yng Nghasnewydd a
bellach mae’n un o brif nodweddion ein Nodau Adfer
Strategol. Byddwn yn sicrhau bod gwasanaethau’r Cyngor
yn gallu addasu a chefnogi ein pobl fwyaf agored i
niwed wrth i ni ddod allan o’r argyfwng.

Diben yr Adroddiad Blynyddol
Croeso i Adroddiad Blynyddol 2019-20 Cyngor Dinas
Casnewydd. Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r
cynnydd y mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ei
wneud tuag at gyflawni ei Amcanion Lles a nodir yn
y Cynllun Corfforaethol 2017-22. Mae'r adroddiad
hwn yn edrych ôl ar yr hyn rydym wedi'i wneud yn
ystod y flwyddyn, yr heriau rydym wedi'u hwynebu,
y gwersi rydym wedi'u dysgu, ac yn edrych ymlaen
at y ddwy flynedd nesaf a thu hwnt ar yr hyn y
byddwn yn ei gyflawni dros Gasnewydd. Bydd yr
adroddiad eleni hefyd yn edrych yn ôl ar yr effaith y
mae Covid-19 wedi'i chael ar wasanaethau'r Cyngor,
cymunedau Casnewydd a'i heconomi. Bydd yr
adroddiad yn tynnu sylw at y ffordd y mae'r heriau
a'r cyfleoedd hyn yn ail-lunio ffocws gwasanaethau’r
Cyngor ac yn cefnogi Casnewydd wrth iddi adfer.
Mae'r amcanion a bennwyd gennym yn y Cynllun
Corfforaethol yn cyfrannu at y 7 nod a nodir yn
Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)
2015. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i
bob corff cyhoeddus sicrhau datblygu cynaliadwy
sy'n gwella lles economaidd, cymdeithasol,
amgylcheddol a diwylliannol dinasyddion yng
Nghymru. Beth mae hyn yn ei olygu yw, pan fyddwn
yn gwneud penderfyniadau, y dylem ystyried
pa effaith economaidd-gymdeithasol y bydd y
penderfyniadau hyn yn ei chael ar y cymunedau,
busnesau a'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau'r
Cyngor. Mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
wedi diffinio'r rhain fel y 5 ffordd o weithio.

Hirdymor

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd genhadaeth i 'Wella
bywydau pobl' ac er mwyn cyflawni'r genhadaeth hon
rydym wedi gosod pedwar amcan lles yn ein Cynllun
Corfforaethol:
1. Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
2. Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth
amddiffyn yr amgylchedd.
3. Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn
wydn.
4. Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy.
O ddechrau'r argyfwng Covid-19, ymateb Cyngor
Casnewydd ar unwaith oedd i gefnogi gwasanaethau
rheng flaen, cymunedau Casnewydd yr effeithiwyd
arnynt gan Covid-19 a busnesau ac economi
Casnewydd. Wrth i'r Cyngor symud ymlaen i gyfnod
o adfer, rydym wedi cydnabod na allwn ddarparu'r un
lefel o wasanaethau ag y byddem wedi hoffi gwneud
yn wreiddiol. Felly, yn 2020/21, mae'n bwysicach cadw
cenhadaeth y Cyngor, ochr yn ochr â'n partneriaid a'n
cymunedau, i gefnogi Casnewydd yn ei hadferiad. I

Integreiddio

Cynnwys Pobl

Cydweithio

Atal

wneud hyn byddwn yn canolbwyntio ar bedwar maes
strategol sy'n cyd-fynd ag Amcanion Lles y Cyngor:
1. Deall ac ymateb i'r heriau ychwanegol y mae
Covid-19 wedi'u cyflwyno gan gynnwys colli
cyflogaeth, effaith ar fusnesau a chynnydd,
cyflawniad a lles dysgwyr prif ffrwd a dysgwyr sy'n
agored i niwed.
2. Deall ac ymateb i effaith Covid-19 ar nodau
economaidd ac amgylcheddol y ddinas i alluogi
Casnewydd i ffynnu eto.
3. Hybu a diogelu iechyd a lles ein pobl, gan
ddiogelu'r rhai sydd fwyaf agored i niwed a meithrin
cymunedau cadarn a chryf.
4. Rhoi’r adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen
ar bobl i symud allan, gan ystyried yn benodol
yr effaith y mae Covid-19 wedi'i chael ar ein
cymunedau lleiafrifol ac o'r argyfwng ymylol.
Yn ddiweddarach yn yr adroddiad, byddwn yn amlinellu
blaenoriaethau strategol allweddol y Cyngor ar gyfer y
flwyddyn a fydd yn cefnogi pob un o'r nodau adfer hyn.
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Cyngor Dinas Casnewydd yn
Gweithredu dros Gasnewydd,
Gwent a Chymru
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn awdurdod unedol
un haen sy'n gyfrifol am weinyddu pob maes ar
lywodraeth leol. Mae 50 o Gynghorwyr (31 – Llafur,
12 – Ceidwadol, 4 - Plaid Annibynnol Casnewydd,
2 – Democratiaid Rhyddfrydol ac 1 Annibynnol).
Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi sut mae'r
Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau
a'r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod y rhain yn
effeithlon, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol.
Mae'r Cyngor yn gyfrifol am dros 800 o wahanol
wasanaethau / gweithgareddau sy'n cwmpasu 8 maes
gwasanaeth ledled y ddinas, yn amrywio o ffyrdd
a pharciau, casglu gwastraff a rheoli mynwentydd
i ddarparu gwasanaethau addysg, gwasanaethau
cymdeithasol, cynllunio, llyfrgelloedd, meysydd parcio
a llawer mwy. Rhaid i'r Cyngor hefyd gydymffurfio â
gwahanol ddeddfwriaeth a rheoliadau a bennir gan
Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a Llywodraeth
Ewrop (hyd nes y bydd y DU yn gadael yr UE yn ffurfiol).
Mae Cyngor Casnewydd yn cydnabod y rôl bwysig
sydd gan Gasnewydd o ran dod â ffyniant a chyfleoedd
i'w phobl. Mae hyn hyd yn oed yn bwysicach yn dilyn
yr argyfwng Covid-19 wrth i ni geisio cefnogi pobl
a busnesau yr effeithiwyd arnynt ac ailadeiladu ein
heconomi. Ni all y Cyngor gyflawni hyn ar ei ben ei
hun a rhaid i ni gydweithio â chyrff eraill yn y sector

cyhoeddus, sefydliadau'r trydydd sector a'r sector
preifat. Yn yr adroddiad hwn fe welwch nad yw'r
cyflawniadau a wnaed wedi'u cyflawni’n annibynnol a’u
bod wedi eich cynnwys chi fel defnyddwyr gwasanaeth
a sefydliadau eraill. Isod ceir crynodeb a dolenni i rai
o'r byrddau strategol y mae cynrychiolwyr o'r Cyngor yn
ymwneud â hwy ac yn cyfrannu atynt.
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei
gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru
gael Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). Arweinir
BGC Casnewydd yn Un gan Gyngor Dinas Casnewydd,
Cyfoeth Naturiol Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin
Bevan (BIPAB) a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
Mae cyrff eraill yn y sector cyhoeddus fel Heddlu Gwent,
Casnewydd Fyw, Prifysgol De Cymru a phartneriaid
trydydd sector hefyd yn cyfrannu at y BGC.
Mae gan BGC Casnewydd yn Un ei Gynllun Lles 201823 ei hun ac mae’n llunio Adroddiad Lles Blynyddol
sy'n amlinellu ei gyflawniadau yn 2019/20. Mae Cynllun
Corfforaethol Cyngor Dinas Casnewydd ei hun wedi'i
alinio i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r Cynllun Lles ac fe
welwch enghreifftiau drwy gydol yr adroddiad hwn lle
mae'r Cyngor a'r BGC wedi cyfrannu at gyflawni ein
hamcanion.

Grŵp G10 – Arweinwyr y
Sector Cyhoeddus yng Ngwent
Mae'r G10 yn gasgliad strategol o Arweinwyr o 5
awdurdod lleol Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub
De Cymru, Heddlu Gwent, y Comisiynydd Heddlu a
Throseddu, BIPAB a Cyfoeth Naturiol Cymru. O dan
gadeiryddiaeth Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd
Mudd, a chyfeiriad yr egwyddorion Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol, prif nod y Grŵp yw darparu'r
cyfeiriad strategol ar flaenoriaethau y cytunwyd arnynt,
materion sy'n codi a gwella gwasanaethau cyhoeddus.
Mae Grŵp Gweithredu Lles Strategol Gwent (GGLlSG)
hefyd yn darparu gwaith ar ran y G10 ac fe'i cynrychiolir
gan bob grŵp a wahoddir. Mae'r grŵp yn fforwm
6
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strategol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus i wella'r
canlyniadau i bobl Gwent drwy gamau gweithredu
Gwent-gyfan fel Siarter Teithio Gwent, datblygu Cofrestr
Risgiau’r Dyfodol a’r rhaglen waith Gwent HinsawddBarod.
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
(P-RC) yn rhaglen o fuddsoddiad economaidd gwerth
£1.2 biliwn y cytunwyd arni yn 2016 rhwng Llywodraeth
Cymru, Llywodraeth y DU a'r deg awdurdod lleol yn
Ne-ddwyrain Cymru. Prif ffocws y rhaglen yw darparu
rhwydwaith arfaethedig y Metro ar gyfer

De-ddwyrain Cymru ac adeiladu ar gryfderau'r
rhanbarth, sef ei seilwaith ffisegol a digidol, cynyddu ei
allbwn economaidd drwy rwydweithiau busnes arloesol,
a chynyddu lefelau sgiliau yn y rhanbarth.
Yn 2019/20, gwelodd P-RC y cyfleuster prosesu lledddargludyddion yng Nghasnewydd yn sicrhau cytundeb
ailgyllido gwerth miliynau o bunnoedd i ehangu
gallu gweithgynhyrchu'r safle. Gwelodd Partneriaeth
Sgiliau P-RC, a gynhelir gan Gyngor Casnewydd, hefyd
garfanau cyntaf y cynllun Graddedigion i gefnogi
busnes ar draws y rhanbarth.
Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â
bwrw ymlaen â Ffordd Liniaru'r M4, cafodd Comisiwn
Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru ei sefydlu. O dan
gadeiryddiaeth yr Arglwydd Burns ac yn cynnwys
Cyfarwyddwr Lle'r Cyngor, mae'r Comisiwn yn archwilio
opsiynau ac atebion eraill i leddfu'r tagfeydd ar goridor
yr M4. Gan ddefnyddio dadansoddiad sy'n seiliedig ar
dystiolaeth, bydd y Comisiwn yn edrych ar anghenion
Cymru ar hyn o bryd ac ar gyfer y dyfodol gan gynnwys
newid yn yr hinsawdd, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol, trefniadau trafnidiaeth amgen a newidiadau
cymdeithasol.
Mae Cyngor Casnewydd hefyd yn rhan o Borth y
Gorllewin sy'n bartneriaeth drawsffiniol sy'n cynnwys
awdurdodau lleol, dinas-ranbarthau, partneriaethau
menter lleol a Llywodraethau (Cymru a San Steffan).
Mae'r bartneriaeth yn cynnwys De Cymru a Gorllewin
Lloegr gan ddarparu pwerdy economaidd sy'n
canolbwyntio ar dwf economaidd cynhwysol a glân o
fewn strategaethau a strwythur presennol yr ardal.

Strwythur yr Adroddiad
Yng ngweddill yr adroddiad hwn, byddwn yn rhoi
trosolwg o'r hyn a gyflwynwyd gan Gyngor Dinas
Casnewydd yn 2019/20 fel rhan o bob Amcan Lles
yn y Cynllun Corfforaethol. Ar gyfer pob Amcan
byddwn hefyd yn cynnwys y mesurau perfformiad
a ddefnyddir i gefnogi a nodi'r meysydd lle mae'r
Cyngor yn perfformio'n dda a'r meysydd y mae angen
eu gwella. Mae'r mesurau perfformiad a nodwyd yn
cynnwys dangosyddion cenedlaethol fel Mesurau
Atebolrwydd Cyhoeddus (MACau) a adroddwyd i Data

Cymru, Mesurau Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
Llywodraeth Cymru, a mesurau perfformiad lleol a
bennwyd gan y Cyngor.
Bydd yr adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg o'r hyn a
wnaeth y Cyngor a'i bartneriaid mewn ymateb i'r achos
o Covid-19 yng Nghasnewydd. Bydd hefyd yn manylu
ar Nodau Adfer Strategol y Cyngor a fydd yn helpu'r
Cyngor i adfer a chyflawni'r Cynllun Corfforaethol.
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Cyllid Cyngor Dinas
Casnewydd
Yn debyg i awdurdodau lleol eraill a sefydliadau
sector cyhoeddus ledled Cymru, rhaid i Gyngor Dinas
Casnewydd bennu cyllideb bob blwyddyn i ddarparu
ei wasanaethau. Yn 2019/20 roedd gan Gyngor
Casnewydd gyllideb net o £280.6m a oedd yn cynnwys
cyllid Llywodraeth Cymru (76%) a refeniw'r Dreth
Gyngor (24%). Bob blwyddyn mae'n mynd yn fwy
heriol byth wrth i ni barhau i weld galwadau cynyddol
am wasanaethau hanfodol fel addysg a gwasanaethau
cymdeithasol oedolion a phlant.
Bob blwyddyn mae'n ofynnol i'r Cyngor gynhyrchu ei
'Ddatganiad Cyfrifon' i gynghori alldro terfynol ei gyllid.
Ar ddiwedd 2019/20, adroddwyd tanwariant o £1.8m a
gallai fod wedi bod yn waeth pe na bai'r Cyngor wedi

derbyn incwm grant annisgwyl yn ystod y flwyddyn i
gefnogi ei wasanaethau cymdeithasol. Fodd bynnag,
erys y pwysau mewn meysydd fel Gofal Cymdeithasol
Oedolion (£0.95m), Maethu Annibynnol Plant (£0.6m)
a Lleoliadau Plant y Tu Allan i'r Ardal (£0.5m).
Maes
arall o bwysau ariannol cynyddol y mae'r Cyngor yn
ei wynebu yw ei ysgolion. Ar ddiwedd 2019/20 roedd
ysgolion wedi gorwario £2m a thros y 3 blynedd
diwethaf mae balansau a ddelir gan ysgolion wedi
gostwng o £4.8m yn 2017 i £1.1m ar ddiwedd 2019/20.
Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf (2019/20) roedd
pob sector addysg yn wynebu balansau diffyg. Ysgolion
uwchradd wynebodd yr her fwyaf gyda phob un o'r
9 ysgol uwchradd yn adrodd gorwariant yn ystod y
flwyddyn.

Balances held by schools as at 31st March

Balansau ysgolion ar 31 Mawrth
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Arbedion Tymor Canolig
Yn 2019/20, gosodwyd targed o £6.5m i gyflawni
Arbedion Tymor Canolig ar draws pob maes
gwasanaeth. Ar ddiwedd y flwyddyn, gwnaethom
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lwyddo i arbed £5.9m, ac roeddem £683k yn brin o
gyflawni'r targed. Mae'r arbedion hynny nas cyflawnwyd
wedi'u dwyn ymlaen i gynllun arbedion 2020/21.

Cyllideb Cyngor Casnewydd
2020/21
Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2020/21 yw £300.3m.
Cyfrannwyd ato gan gynnydd arian parod net o £7.2m
i’r Cyngor gan Lywodraeth Cymru a chynyddu'r Dreth
Gyngor gan 6.95%. Ar ôl ystyried y pwysau a'r arbedion
cost presennol, arweiniodd hyn at gynnydd cyffredinol

o £3.9m. Mae’r cynnydd o 6.95% yn y Dreth Gyngor
yn golygu mai Casnewydd sydd â’r drydedd gyfradd
Band D isaf o hyd o gymharu â'r 21 awdurdod arall yng
Nghymru.

Effaith Covid-19 ar gyllideb
y Cyngor 2020/21
Tua diwedd blwyddyn ariannol 2019/20 ac i mewn i
2020/21, cafodd y mesurau cloi a weithredwyd gan
Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU oblygiadau
ariannol sylweddol o ran costau ychwanegol a cholli
incwm. Gweithredodd Llywodraethau Cymru a’r
DU yr ysgogiad ariannol mwyaf i mewn i'r economi i
gefnogi busnesau, sefydliadau a staff ar ffyrlo. Yng
Nghasnewydd, gweinyddodd tîm Refeniw'r Cyngor dros
2,100 o geisiadau am grant gwerth cyfanswm o £27m.
Gwnaethom hefyd weinyddu dros £19m o ryddhad
ardrethi gan ganslo biliau ardrethi ar gyfer bron i 1,000
o fusnesau ar gyfer 2020/21 i bob pwrpas; a chefnogi
aelwydydd i adolygu eu rhandaliadau ar gyfer y Dreth
Gyngor. Fodd bynnag, mae Covid-19 wedi golygu
colled incwm anochel o £3.7m a chostau o £1.7m,
cynnydd o £368k yn y gwariant a arweinir gan alw mewn
gofal cymdeithasol, gorwario parhaus o £841k yn y

gyllideb ysgolion, ac arbedion nas cyflawnwyd o £1.1m.
Er mai Llywodraeth Cymru fydd yn talu rhai o'r costau
hyn, erys ansicrwydd parhaus am weddill y flwyddyn
ariannol pe bai'r ddinas yn dod ar draws ail neu hyd
yn oed drydedd don o Covid-19 a hefyd yr ansicrwydd
parhaus ynghylch trafodaethau masnach y DU/UE y
disgwylir iddynt ddod i ben erbyn 31 Rhagfyr 2020.
Ar adeg yr adroddiad erys risgiau y bydd y DU yn
disgyn yn ôl i dariffau Corff Masnachu’r Byd a allai
effeithio ar gost nwyddau a gwasanaethau ond a allai
hefyd effeithio ar fusnesau'r ddinas. Caiff y risgiau
hyn eu hystyried yn llawn drwy ddefnyddio'r Gofrestr
Risg Gorfforaethol a gaiff ei monitro gan y Cabinet a'r
Pwyllgor Archwilio.
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Gwella sgiliau, addysg a
chyfleoedd cyflogaeth
Rydym am roi cyfle i bob plentyn yng Nghasnewydd
gael y dechrau gorau mewn bywyd o'r blynyddoedd
cynnar iawn hyd at addysg uwchradd a thrydyddol ac,
yn y pen draw, i gyflogaeth. Rydym hefyd yn ymdrechu
i oedolion gael y cyfleoedd i uwch-sgilio a chryfhau eu
rhagolygon o wireddu eu potensial.

Dangoswyd bod gwella cyfleoedd addysgol a
chyflogaeth yn cael effaith sylweddol ar iechyd a lles
unigolion. Mae hefyd yn lleihau anghydraddoldebau,
yn gwella ffyniant unigolion a chymunedau i symud allan
o dlodi ac yn gyffredinol yn gwella sefyllfa economaiddgymdeithasol y ddinas.

Y CAMAU
1

Gwella lefelau cyrhaeddiad ysgolion a sicrhau'r canlyniadau addysgol gorau i blant.

2

Cefnogi pobl ifanc i mewn i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.

3

Lleihau anghydraddoldeb mewn addysg trwy wella canlyniadau addysgol i ddisgyblion sydd dan
anfantais oherwydd tlodi.

4

Gwella lefelau sgiliau sylfaenol a chynyddu gallu personol i gynorthwyo mwy o bobl i gael gwaith
parhaol, hyfforddiant neu addysg.

5

Llunio a gweithredu strategaeth ar gyfer darparu cyfleoedd Dysgu Oedolion yn y Gymuned a
Dysgu Gydol Oes.

6

Datblygu sgiliau digidol drwy gefnogaeth i ysgolion a rhaglenni TG cymunedol gan gynnwys
Siarter Cynhwysiant Digidol.

7

Gwella presenoldeb ysgolion, lleihau gwaharddiadau a gwella diogelu a lles.

Cymru lewyrchus

10

AMCAN LLES 1

Cymru fwy cyfartal

Cymru sy’n gyfrifol
yn fyd-eang

Mae gan Gasnewydd 57 o ysgolion sy'n cynnwys 9 ysgol
uwchradd, 43 o ysgolion cynradd, 2 ysgol arbennig,
1 uned cyfeirio disgyblion a 2 feithrinfa. O fewn y
rhain mae 3 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, 1 ysgol
uwchradd cyfrwng Cymraeg, 6 ysgol gynradd Gatholig,
1 ysgol uwchradd Gatholig a 2 ysgol gynradd yr Eglwys
yng Nghymru. Ym mlwyddyn academaidd 2018/19,
gwellodd ysgolion cynradd (94.8%) ac uwchradd
(93.9%) eu perfformiad o gymharu â phresenoldeb
ysgol yn y blynyddoedd academaidd blaenorol. Roedd

Blwyddyn Academaidd
2018/19

presenoldeb cyfartalog disgyblion cynradd sy'n gymwys
i gael prydau ysgol am ddim (92.4%) hefyd yn uwch na
chyfartaledd Cymru, sef 92.1%. Roedd hyn hefyd yn wir
am ddisgyblion uwchradd sy'n gymwys i gael prydau
ysgol am ddim (89.9%) - cyfartaledd Cymru yw 89.5%.
Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod angen gwneud
mwy i leihau'r bwlch rhwng disgyblion sy'n cael prydau
ysgol am ddim a disgyblion nad ydynt yn cael prydau
ysgol am ddim ar lefel gynradd ac uwchradd.

% Presenoldeb
% Presenoldeb
disgyblion sy'n
disgyblion nad
gymwys i gael ydynt yn gymwys
Prydau Ysgol
i gael Prydau
Am Ddim
Ysgol Am Ddim

% Gwahaniaeth

Cyngor Dinas Casnewydd (Ysgolion
Cynradd)

92.4%

95.5%

-3.1%

Cyfartaledd Cymru (Ysgolion Cynradd)

92.1%

95.3%

-3.2%

Cyngor Dinas Casnewydd (Ysgolion
Uwchradd)

89.9%

94.8%

-4.9%

Cyfartaledd Cymru (Ysgolion
Uwchradd)

89.5%

94.7%

-5.2%

Bydd Strategaeth Bresenoldeb Casnewydd, y
Gwasanaeth Lles Addysg, staff ysgolion a’r Gwasanaeth
Cyflawni Addysg yn cefnogi disgyblion a'u teuluoedd i
ddychwelyd yn ddiogel ar gyfer blwyddyn academaidd
2020/21 ac i gefnogi'r rhai nad ydynt yn gallu dychwelyd
i addysg lawn. Yn 2019/20, mae System Genedlaethol
ar gyfer Categoreiddio Ysgolion Llywodraeth
Cymru, wedi categoreiddio 34 (32 ysgol gynradd /
2 uwchradd) allan o'r 57 ysgol yng Nghasnewydd fel
Gwyrdd. Yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf rydym yn falch

o weld cynnydd o 24 o ysgolion cynradd i 32 o ysgolion
cynradd sydd wedi’u categoreiddio fel Gwyrdd.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf cafwyd newyddion
cadarnhaol gydag Ysgol Uwchradd Llanwern yn symud
o’r categori Coch i Ambr ac Ysgol John Frost yn symud
o’r categori Ambr i Felyn. Mae hyn yn dyst i'r gwaith
cydweithredol parhaus rhwng y Gwasanaethau Addysg,
y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA), timau rheoli
ysgolion a Llywodraethwyr.(EAS), school management
teams and Governors.
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Gwella sgiliau, addysg a
chyfleoedd cyflogaeth
Yn 2018, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg gyfres o
fesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 (CA4) dros
dro sydd wedi'u cynllunio i ddileu ffocws cul dysgwyr
gradd C/D ffiniol ac yn hytrach adlewyrchu cyfartaledd
ysgol o sgoriau 'pwyntiau' pob dysgwr unigol. Mae
hyn felly’n gwerthfawrogi anghenion a chyflawniadau
dysgwyr a'r dewis ehangach a gynigir i ddysgwyr nawr.
Adroddodd yr Adroddiad Cabinet a gyhoeddwyd
ym mis Chwefror 2020 ar berfformiad disgyblion CA4
o flwyddyn academaidd 2018/19. Roedd ysgolion fel

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff, Ysgol Uwchradd
Llanwern, Ysgol Basaleg, Sant Julian ac Ysgol Uwchradd
Casnewydd wedi perfformio'n well na'r disgwyliad a
fodelwyd. Fodd bynnag, adlewyrchodd yr adroddiad
hefyd y gwaith pellach sydd ei angen i leihau'r bwlch
rhwng disgyblion sy'n cael Prydau Ysgol Am Ddim
(PYADd) a'r rhai nad ydynt a hefyd amrywiaeth y
dysgwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf neu sydd â
chyfraddau symudedd uchel i mewn ac allan o'r ddinas.

Hirdymor / Cynnwys Pobl / Atal – Codi
Cyflawniad Pobl Ifanc Ddifreintiedig (CCPIDd)
Un o'r prosiectau niferus a redodd y Cyngor
oedd y prosiect peilot Codi Cyflawniad Pobl
Ifanc Ddifreintiedig (CCPIDd) mewn ysgolion
uwchradd. Diben y gwaith hwn yw 'codi' deilliannau
cyrhaeddiad a ragwelir ar gyfer disgyblion
difreintiedig (PYADd) blwyddyn 7 fel eu bod yn
gyfartal â disgyblion eraill yn genedlaethol (neu yn yr
ysgol). Mae'r prosiect wedi dod o hyd i ddisgyblion,
gwella eu hagwedd at raddau dysgu a gwella eu
presenoldeb drwy ddarparu mentora a chymorth
CCPIDd. Cydnabyddir nad yw'r gwaith hwn yn ateb
cyflym ac y bydd yn parhau i mewn i flynyddoedd
academaidd yn y dyfodol i gyflawni nodau hirdymor
i'r disgyblion dan sylw.

Menter allweddol arall yw rhaglen Academi Seren (Ôl16) sy'n cefnogi 50 o bobl ifanc ym mlynyddoedd 9-12
sydd mewn perygl o dangyflawni er gwaethaf eu gallu
academaidd, gyda ffocws penodol ar ddechreuwyr
prifysgol cenhedlaeth gyntaf a/neu ddysgwyr PYADd.
Yn 2017/18 roedd 81 o bobl ifanc yn rhan o Academi
Seren ac mae wedi cynyddu i 90 yn 2019/20. Yn ystod
y ddwy flynedd academaidd ddiwethaf (2017-2019),
cynyddodd nifer y bobl ifanc sy’n mynd i 20 prifysgol
Ymddiriedolaeth Sutton (ST30) o 45 yn 2017/2018 i
53 yn 2018/19. Cafodd y dysgwyr Seren na aeth i'r
ST30 leoliadau ym mhrifysgolion Cymru neu adrannau
arbenigol ym mhrifysgolion eraill y DU.
Ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a 3 y
ddinas mae cynnydd da yn parhau i gael ei wneud
gan ddisgyblion ac ysgolion lle mae disgyblion yn
perfformio'n uwch na chyfartaledd y rhanbarth mewn 6
allan o 7 maes.
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Yn dilyn arolwg Estyn ym mis Tachwedd 2018
argymhellwyd bod y Cyngor yn cryfhau'r cyfleoedd i
blant a phobl ifanc ddylanwadu ar y penderfyniadau sy'n
effeithio arnynt wrth bennu cyfeiriad strategol addysg.
Gan gydweithio â disgyblion ac ysgolion yn ystod
2019/20 mae gwasanaethau Addysg y Cyngor wedi bod
yn ymgymryd ag ystod o fentrau i gynnwys disgyblion
yn y prosesau penderfynu. Mae'r mentrau hyn wedi
cynnwys datblygu'r 'Cynllun Dysgu'n Dda'; sefydlu
grŵp llywio 'Llais y Disgybl' sy'n cynnwys cynrychiolwyr
ar draws ystod o wasanaethau'r Cyngor gan gynnwys
Addysg, Adfywio Cymunedol, Gwasanaethau Plant,
a chyfiawnder ieuenctid; grwpiau ffocws gyda phobl
ifanc sy'n agored i niwed e.e. plant sy'n derbyn gofal;
codi proffil y Cyngor Ieuenctid; sefydlu mecanweithiau
i rannu polisïau; datblygu rhwydwaith cyfranogiad
disgyblion mewn ysgolion cynradd; a monitro ein
gwaith wrth ddatblygu Llais y Disgybl. Mae'r holl waith
hwn yn integreiddio ag addewid Person Ifanc y Cyngor
ac yn cryfhau gwaith y Cyngor o ran ymgysylltu â phobl
ifanc a'u cynnwys.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 'Addewid
Casnewydd'
Fel rhan o rôl y Cyngor yn y BGC, roeddem o blaid
yr addewid cyflogwyr Addewid Casnewydd. Mewn
cydweithrediad â Choleg Gwent, Prifysgol De
Cymru, Gyrfa Cymru a'r Ganolfan Byd Gwaith, bydd
Addewid Casnewydd yn sicrhau y gall pobl ifanc a
phobl ddi-waith yn y ddinas ddatblygu eu sgiliau a'u
doniau i sicrhau gwaith deche.
Mae’r addewid yn galluogi’r sectorau cyhoeddus
a phreifat a’r trydydd sector i weithio mewn
partneriaeth ag ysgolion a darparwyr addysg i
gysylltu plant a phobl ifanc â’r byd gwaith tra’n agor
drysau i bobl sy’n ddi-waith yn yr hirdymor. Gwnaeth
y BGC gynnwys pobl ifanc a busnesau lleol i
ddatblygu'r wefan, a gaiff ei lansio yn 2020/21. Bydd
hon yn galluogi cyflogwyr i bostio'r cyfleoedd swydd
/ hyfforddiant sydd ar gael, gyda darpar ymgeiswyr
yn gallu postio eu CV gyda'r bwriad o gael eu paru â
swydd addas.
Yn yr hirdymor bydd hyn yn atal pobl ifanc rhag dod
yn NEET ac yn darparu llwybr arall i fusnesau lleol,
ysgolion a darparwyr addysg ddarparu cyfleoedd
cyflogaeth a sicrhau cysylltiadau i ddatblygu sgiliau
ar gyfer y ddinas a'r rhanbarth.
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Addewid
Casnewydd yn Adroddiad Blynyddol Casnewydd
yn Un.

Yn ôl yn 2016, Cyngor Dinas Casnewydd oedd y
Cyngor cyntaf i fabwysiadu Siarter Cymunedau Digidol
Cymru gyda'i brif nod o hyrwyddo sgiliau digidol a
helpu pobl i fynd ar-lein. Ers yr addewid hwn, mae
Cyngor Casnewydd wedi parhau i gynnig amrywiaeth
o gyrsiau TG a sgiliau digidol drwy Dysgu Oedolion
yn y Gymuned Casnewydd a hefyd drwy ysgolion ar
lefel Gynradd ac Uwchradd. Mae Dysgu Oedolion yn
y Gymuned Casnewydd hefyd yn darparu amrywiaeth
o gyrsiau eraill i bobl ifanc ac oedolion dros 16 oed
o'r Llyfrgell Ganolog a Chanolfan Dysgu Cymunedol
a Llyfrgell Sant Julian. Mae'r sgiliau hyn yn amrywio
o sgiliau llythrennedd, rhifedd, digidol a TG i TGAU
Mathemateg a Saesneg, Cynorthwy-ydd Addysgu, ac
Iaith Arwyddion Prydain. Mae Casnewydd hefyd yn
gartref i geiswyr lloches a ffoaduriaid a thrwy'r fenter
Cyrraedd/Ailgychwyn darparwyd cymorth gyda thai,
addysg, arian, cyflogaeth a mwy. Yn 2019/20 cwblhawyd
116 o asesiadau gennym a chefnogwyd 83 o bobl i
ennill sgiliau cyflogadwyedd yng Nghasnewydd.
Mae Cyngor Casnewydd hefyd yn cyflawni tair menter
drwy Gyllid Cymdeithasol yr UE: Ysbrydoli i Weithio

NEWPORT COMMITMENT
ADDEWID CASNEWYDD

CYDWEITHIO
CYNNWYS POBL
INTEGREIDDIO
ATAL
HIRDYMOR

(I2W); Taith i'r Gwaith (J2W) a Sgiliau yn y Gwaith
(S@W). Nod y fenter I2W yw lleihau nifer y bobl ifanc
16-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na
hyfforddiant (NEET) a'u cefnogi i ennill y sgiliau a'r
hyfforddiant angenrheidiol i gael gwaith hirdymor.
Yn 2019/20, cefnogodd menter I2W 24 o bobl ifanc i
gael gwaith a galluogodd 72 o bobl ifanc i ymgymryd
â hyfforddiant ac addysg bellach. Mae’r fenter J2W yn
cefnogi pobl 25+ oed sy’n ddi-waith yn yr hirdymor i
ennill sgiliau a hyder ar gyfer gwaith ac yn 2019/20 fe
wnaethom alluogi 30 o oedolion i symud i gyflogaeth
tra'n darparu hyfforddiant i 44 o oedolion a lleoliadau
gwirfoddol i 52 o oedolion i roi profiad gwerthfawr
iddynt yn y gweithle. Yn olaf, mae S@W yn cefnogi pobl
sydd eisoes mewn gwaith, sydd heb unrhyw sgiliau neu
sydd â sgiliau lefel isel, i gynyddu eu lefelau sgiliau. Yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwnaethom gefnogi 70 o
bobl i ennill cymwysterau drwy'r fenter.
Mae'r holl waith hwn yn cyfrannu at wella sgiliau yn y
ddinas, sydd o'r tabl uchod wedi gweld gwelliannau i
lefelau sgiliau ers 2017.
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Dadansoddiad Perfformiad 2019/20
*Ni chasglwyd unrhyw ddata gan na chasglwyd data yn ystod y flwyddyn.

Lefelau cymhwyster uchaf oedolion o oedran gwaith (18-64) yng Nghasnewydd.
(Ffynhonnell StatsCymru)
2019
(Casnewydd)

Cyfartaledd
Cymru 2019

2018
(Casnewydd)

2017
(Casnewydd)

Dim Cymwysterau

7.1%

8.2%

7.6%

7.5%

O dan FfCC Lefel 2

13.3%

12.7%

15.7%

15.2%

FfCC Lefel 2 neu
uwch

79.6%

79.1%

76.7%

77.3%

FfCC Lefel 3 neu
uwch

60.4%

59.4%

56%

56.3%

FfCC Lefel 4 neu
uwch

37.5%

38.8%

36.2%

38.4%
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Mesur Perfformiad
(Mesur CDC oni nodir fel arall)

Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

Dangosydd Mesur Atebolrwydd
Cyhoeddus (MAC) - %
presenoldeb Ysgolion Cynradd
ar gyfer y flwyddyn academaidd
flaenorol 2018/19

94.8% (Blwyddyn
Academaidd
2018/19)

Dangosydd MAC - %
presenoldeb Ysgolion
Uwchradd ar gyfer y flwyddyn
academaidd flaenorol 2018/19

Targed 2019/20

Perfformiad
2018/19

Perfformiad
2017/18

94.7%

94.5%
(Blwyddyn
Academaidd
17/18)

94.7%
(Blwyddyn
Academaidd
16/17)

93.9% (Blwyddyn
Academaidd
2018/19)

93.8%

93.4%
(Blwyddyn
Academaidd
17/18)

93.6%
(Blwyddyn
Academaidd
16/17)

Dangosydd LlC (Llywodraeth
Cymru) - % yr ysgolion Cynradd
a gategoreiddiwyd fel Gwyrdd
(System Genedlaethol ar gyfer
Categoreiddio Ysgolion)

74.4%

Ddim yn berthnasol

62.8%

55.8%

Dangosydd LlC - % yr
ysgolion Uwchradd a
gategoreiddiwyd fel Gwyrdd
(System Genedlaethol ar gyfer
Categoreiddio Ysgolion)

22.2%

Ddim yn berthnasol

22.2%

22.2%

Dangosydd MAC - % pobl ifanc
NEET Blwyddyn 11

0.9%

3%

1.1%

1.3%

Dangosydd MAC - % pobl
ifanc 16-18 oed nad ydynt
mewn addysg, cyflogaeth na
hyfforddiant

2.6%

6%

2.6%

4%

% pobl ifanc NEET 13

1.8%

3%

1.7%

1.5%

Nifer y gwaharddiadau tymor
penodol (dros 5 diwrnod)

23 (Blwyddyn
Academaidd
2018/19)

38

Ddim ar gael*

Ddim ar gael*

Nifer y gwaharddiadau tymor
penodol (5 diwrnod neu lai)

933 (Blwyddyn
Academaidd
2018/19)

946

Ddim ar gael*

Ddim ar gael*

Cyfanswm y diwrnodau a gollir
i waharddiadau tymor penodol
uwchradd

1,249 diwrnod
(Blwyddyn
Academaidd
2018/19)

1,290 diwrnod

1,338 diwrnod
(Blwyddyn
Academaidd
2017/18)

1,344 diwrnod
(Blwyddyn
Academaidd
2016/17)

Nifer yr ysgolion sy'n cael eu
hachredu ar lefel 4 a 5 ysgolion iach

53

35

33

31

Nifer yr ysgolion sydd wedi ennill
y Wobr Ansawdd Genedlaethol
mewn Ysgolion Iach

12

Ddim yn berthnasol

8

3

Nifer y bobl sy’n gwella sgiliau
a chymwysterau

944

500

1,165

Ddim ar gael*

Nifer y bobl a gefnogwyd i
mewn i waith.

451

200

434

Ddim ar gael*

% y bobl sy'n gadael
gofal sydd mewn addysg,
hyfforddiant neu gyflogaeth ar
ôl 24 mis

50%

50%

48%

44.1%
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Mesur Perfformiad
(Mesur CDC oni nodir fel arall)

Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

% y bobl ifanc a gofnodwyd
fel anhysbys yn dilyn addysg
orfodol.

% y rhai sy'n gadael gofal sydd
mewn addysg, hyfforddiant neu
gyflogaeth ar ôl 12 mis

1.2%

14.3%

Targed
2019/20

0.5%

45%

2018/
2019

1.2%

42.9%

2017/
2018

Esboniad

0.7

Gwneir pob ymdrech i
sicrhau bod cyn lleied
o bobl ifanc yn cael eu
cofnodi gyda chyrchfan
anhysbys. Mae hyn yn
cynnwys cynnal 3 ymweliad
cartref ar wahanol adegau
o'r dydd a gweithio
gyda'u sefydliadau addysg
blaenorol. Oherwydd
materion RhDDC, mae data
'anhysbys' wedi cynyddu
drwy'r arolwg cyrchfannau.

45.7%

Mae'r mesur hwn yn
gysylltiedig â niferoedd
bach iawn o bobl ifanc.
Rydym wedi gwneud
gwaith mewnol i wella'r
hyn y mae'r Cyngor ei hun
yn ei gynnig ond rydym yn
dal i gael trafferth gyda'r
cynnig ehangach. Mae
opsiynau cyflogaeth wrth
symud ymlaen yn debygol
o effeithio'n negyddol ar y
maes hwn.

Ymateb i Covid-19
Gwella sgiliau, addysg a
chyfleoedd cyflogaeth
Ar yr 20fed o Fawrth, cafodd pob ysgol yng
Nghymru ei chau; rhywbeth sydd heb ddigwydd
o’r blaen yn ystod ein hoes ni. Mae hyn wedi
dod â newid ‘unwaith mewn cenhedlaeth’
i'r ffordd y cyflwynir addysg gan ddefnyddio
technoleg fel Google Classroom, galwadau
fideo a rhieni'n gorfod cefnogi athrawon ac
ysgolion drwy ddarparu addysg gartref.

Mae'r newidiadau hyn hefyd wedi dod â
heriau a phryderon newydd ynglŷn â'r effaith
hirdymor y bydd hyn yn ei chael ar ddisgyblion
yn gyffredinol, disgyblion o gefndiroedd
difreintiedig / PDdALlE, plant y mae angen
cymorth anghenion dysgu ychwanegol arnynt a
hefyd y disgyblion hynny nad oeddent yn gallu
sefyll eu harholiadau terfynol.

Nid oedd hyn yn hawdd i blant na'r rhieni,
y bu’n rhaid iddynt gyflawni rôl athro tra'n
cydbwyso gweithio gartref a chyfrifoldebau
rhieni. Mae wedi rhoi i ni i gyd werthfawrogiad
o'r gwaith caled a'r ymdrech y mae ysgolion
yn eu gwneud i ddarparu addysg i bobl ifanc.

Caeodd pob ysgol at ddibenion addysgol ar
y pryd, gan ailagor fel canolfannau gofal plant
ochr yn ochr â Chanolfannau Cymdogaeth y
Cyngor ar gyfer plant gweithwyr allweddol a
disgyblion sy'n agored i niwed. Cynigiwyd
parseli bwyd i blant sydd â’r hawl i gael Prydau
Ysgol Am Ddim i ddechrau, cyn rhoi talebau
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archfarchnad iddynt bob pythefnos o fis Ebrill
ymlaen. I rieni sy'n weithwyr allweddol a oedd
eisoes yn cael gofal plant drwy Ganolfannau'r
Cyngor, ymestynnwyd hyn dros wyliau'r
haf. Cynigiwyd cymorth gennym hefyd i 60
o ddysgwyr bregus drwy ddarparu cymorth
addysgu ychwanegol drwy'r Canolfannau a'r
ysgolion yn ystod y cyfnod hwn.
O ddechrau'r cyfnod clo, tynnwyd sylw at
yr anghydraddoldebau sy'n dal i wynebu
aelwydydd ledled y ddinas a'r allgáu digidol
y mae plant a theuluoedd yn ei wynebu
wrth gael mynediad at ddyfeisiau TG neu
fynediad addas i'r rhyngrwyd. I ddechrau,
nododd ysgolion 2,565 o ddysgwyr a oedd
wedi'u hallgáu'n ddigidol nad oedd ganddynt
fynediad at ddyfeisiau a/neu gysylltiad
rhyngrwyd dibynadwy. Mewn ymateb, drwy
gydweithio â'n partner TG, Shared Resource
Service, dosbarthwyd dros 800 o ddyfeisiau
gyda chostau trwydded blwyddyn wedi’u talu
gan Lywodraeth Cymru. I'r rheini nad oedd
ganddynt fynediad at gysylltiadau rhyngrwyd
dibynadwy, benthyciodd Cyngor Casnewydd
1,300 o unedau Mi-Fi i alluogi plant i gael
mynediad i'r rhyngrwyd gyda chostau’n
cael eu talu i ddechrau gan Lywodraeth
Cymru. Rydym yn cydnabod y bydd angen
gwneud mwy yn yr hirdymor i leihau allgáu
digidol ac i gefnogi aelwydydd difreintiedig
i gael mynediad at yr offer TG a'r rhyngrwyd
angenrheidiol.

Ym mis Gorffennaf 2020, ailagorodd ysgolion
am dair wythnos gan alluogi athrawon a
disgyblion i Ailgydio, Dal i Fyny a Pharatoi
gyda ffocws ar les tra'n parhau i ymbellhau'n
gymdeithasol. Yn ystod y cyfnod hwn,
roedd disgyblion yn gallu cael gwersi yn
yr ysgol tra'n parhau â'u dysgu gartref gan
ddefnyddio adnoddau ar-lein. Mae'r cyfnod
hwn hefyd wedi galluogi ysgolion i ddod yn
amgylcheddau 'Covid ddiogel' a pharatoi i
ailagor yn yr hydref. Fodd bynnag, rydym yn
ymwybodol, wrth i’r cyfnod clo gael ei lacio, y
gallai Casnewydd wynebu cyfnodau clo lleol
a chenedlaethol ym mlwyddyn academaidd
2020/21 ac y bydd angen i ni sicrhau bod
dysgu cyfunol, drwy addysgu wyneb yn wyneb
ac ar-lein, yn parhau. Ceir rhagor o wybodaeth
am y camau y mae ysgolion a gwasanaethau
Addysg Casnewydd yn eu cymryd drwy’r
ddolen hon neu gofynnwch i’ch ysgol leol.
Mae Canolfannau Cymdogaeth y Cyngor
wedi wynebu materion tebyg, gan orfod cau
yn ystod y cyfnod clo. Rydym yn cydnabod
nad yw llawer o drigolion a chymunedau wedi
gallu defnyddio'r cyfleusterau a'r offer TG
angenrheidiol i gefnogi eu hyfforddiant, dod
o hyd i swyddi a chael gwasanaethau i gefnogi
eu hanghenion. Wrth i'n Canolfannau ailagor
byddwn yn cynnig cymorth i'r rhai sydd wedi
colli eu swyddi yn ystod Covid-19 a thrwy
gydol y cyfnodau adfer, tra'n ailagor rhaglenni
hyfforddiant a chymorth yn hydref 2020.
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Nodau Adfer Strategol
I gefnogi ysgolion a sefydliadau addysg i
ailagor yn ddiogel; mynd i'r afael â materion
hirdymor allgáu digidol ledled y ddinas a
chefnogi'r rheini sydd wedi'u gwneud yn ddiwaith, mae'r Nod Strategol canlynol wedi'i
osod: Deall ac ymateb i'r heriau ychwanegol y
mae Covid-19 wedi'u cyflwyno gan gynnwys
colli cyflogaeth, effaith ar fusnes a chynnydd,
cyflawniad a lles dysgwyr prif ffrwd a dysgwyr
sy'n agored i niwed. I gefnogi'r nod hwn mae
gennym 6 cham:
1. Cefnogi ysgolion a sefydliadau addysg
eraill i ailagor yn ddiogel ar gyfer staff a
disgyblion.
2. Gweithio i atal a lleihau anghydraddoldeb
cynnydd a chanlyniadau mewn addysg i
ddysgwyr prif ffrwd a dysgwyr sy'n agored
i niwed drwy weithredu'r Cynllun Parhad
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Dysgu Cenedlaethol.
3. Cefnogi ysgolion i wella a datblygu sgiliau
digidol, addysgu digidol a llwyfannau dysgu,
a gwell cymorth i ddysgwyr sydd wedi'u
hallgáu'n ddigidol.
4. Cefnogi a galluogi pobl sydd wedi'u
hallgáu'n ddigidol i gael mynediad at
raglenni TG cymunedol, gwasanaethau’r
Cyngor a gwasanaethau eraill.
5. Cefnogi pobl y mae diweithdra wedi
effeithio arnynt i fanteisio ar gyfleoedd
newydd drwy hyfforddiant ac ail-gyflogaeth
sydd eu hangen ar fusnesau ar ôl Covid-19.
6. Sicrhau bod ein cymunedau amrywiol yn
cael eu cefnogi'n briodol drwy ymyriadau
wedi'u teilwra sy'n benodol i'w hanghenion.

Hyrwyddo twf economaidd
ac adfywio tra’n diogelu’r
amgylchedd
Mae Casnewydd mewn sefyllfa unigryw yn
Ne-ddwyrain Cymru, yn elwa ar gysylltiadau
ffordd, rheilffordd, môr ac awyr sy’n ei
gwneud yn lleoliad busnes a buddsoddi
delfrydol. Mae Casnewydd eisoes wedi gweld
sefydliadau byd-eang fel Airbus, IQE Ltd a
SPTS yn buddsoddi yn y Ddinas ochr yn ochr
â busnesau cartref fel Tiny Rebel, Admiral a
Wales & West Utilities. Rydym am barhau i
adeiladu ar y llwyddiant hwn a denu busnesau
amrywiol, arloesol a all gyfrannu at wneud
Casnewydd a Chymru yn lleoliadau llewyrchus
i fyw a gweithio ynddynt.

yn y DU a thramor. Mae'r rhain yn cynnwys
un o ddim ond chwe Phont Gludo yn y byd
sy'n dominyddu nenlen Casnewydd, caer
Rufeinig a baddonau Caerllion, Tŷ Tredegar
a Gwarchodfa Natur Genedlaethol y
Gwlyptiroedd.

Rydym am warchod yr ardaloedd hyn i ddenu
ymwelwyr i'r ddinas ac i genedlaethau'r
dyfodol eu defnyddio. Yn olaf, mae newid
yn yr hinsawdd a diogelu amgylchedd
Casnewydd ymysg yr heriau mwyaf y bydd
cenedlaethau'r dyfodol yn ei wynebu ac rydym
wedi ymrwymo i fod yn sefydliad carbon seroMae gan Gasnewydd hefyd asedau treftadaeth net erbyn 2030.
a diwylliannol sy'n cystadlu â dinasoedd eraill

Cymru lewyrchus

Cymru sy’n gyfrifol
yn fyd-eang

Cymru wydn

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

AMCAN LLES 2

19

Y CAMAU
1

Arbenigo mewn twf busnes gwerth uchel.

2

Tyfu'r economi fel rhan o'r rhanbarth ehangach – cydweithio ar gyfer cystadleuaeth.

3

Hyrwyddo ac arloesi ar gyfer entrepreneuriaeth a chefnogi datblygiad brodorol.

4

Creu amgylchedd economaidd i gefnogi twf poblogaeth.

5

Cyflwyno strategaeth ddigidol gyda gwell cysylltedd yn y ddinas gyda mynediad i ddinasyddion,
partneriaid a busnesau.

6

Cydnabod a hyrwyddo pwysigrwydd cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus cyflym, dibynadwy a
rheolaidd ar gyfer cysylltedd y ddinas.

7

Cynnal ein ffocws ar adfywio canol y ddinas i ddod yn un o ddinasoedd gorau'r DU.

8

Gwella presenoldeb ysgolion, lleihau gwaharddiadau a gwella diogelu a lles.
(Gweler Amcan Lles 1)

9

Gwneud y mwyaf o gyfleoedd amgylcheddol.

10

Gweithio gyda chymunedau ac ysgolion ar amrywiaeth o faterion sy’n ymwneud â chefn gwlad,
bioamrywiaeth ac ailgylchu.

11

Cynyddu cyfraddau ailgylchu cartrefi a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi.

12

Diogelu a hyrwyddo asedau adeiledig a naturiol lleol a threftadaeth ddiwylliannol.

13

Cefnogi cydymffurfiaeth o fewn busnesau ag enw da ac ymchwilio i fasnachwyr twyllodrus i gynnal
amgylchedd masnachu teg a diogel.

Rydym yn cydnabod bod angen i Gasnewydd
gystadlu â dinasoedd eraill yn y DU, Ewrop
a gweddill y byd i allu cynhyrchu busnesau
cartref a denu a chynnal sefydliadau byd-eang
i'r ddinas a'r rhanbarth. Ni allwn wneud hyn
ar ein pen ein hunain - rhaid i ni gydweithio
ag awdurdodau lleol eraill, gwasanaethau
cyhoeddus a’r sectorau preifat a di-elw. Dyna
pam rydym yn ymwneud â mentrau fel Bargen
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a
Phorth y Gorllewin. I gefnogi ffocws strategol
y Cyngor, mabwysiadwyd y fersiwn nesaf
o Strategaeth Twf Economaidd 201525 10-mlynedd y Cyngor ym mis Chwefror
2020. Mae'r Strategaeth hon yn adeiladu ar
gryfderau, heriau, cyfleoedd a bygythiadau
a nodwyd yn Strategaeth wreiddiol 2015
ac yn cydnabod y gwaith pellach y mae'n
20
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rhaid i'r ddinas ei wneud i wella ffyniant a
lles economaidd ei thrigolion. Mae llawer
o'r gwaith a wneir gan Gyngor Casnewydd
wedi'i gwblhau mewn cydweithrediad â
Rhwydwaith Economaidd Casnewydd sy'n rhoi
mewnwelediad a chefnogaeth.
Fel rhan o waith cyrchfan y Cyngor, lansiwyd
cam un gwefan Dinas Casnewydd i
bartneriaid. Yn 2020/21, byddwn yn cwblhau
cam dau'r prosiect i ychwanegu nodweddion
rhyngweithiol, megis chwilio am eiddo
masnachol ac integreiddio â digwyddiadau
Croeso Cymru. Unwaith y bydd hyn wedi'i
gwblhau, caiff ei hyrwyddo'n weithredol i
gefnogi strategaeth dwf ehangach y Cyngor
a chynlluniau adfer economaidd yn dilyn
Covid-19. plans following Covid-19.

Hyrwyddo twf economaidd
ac adfywio tra’n diogelu’r
amgylchedd
Drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae
Casnewydd wedi parhau i weld datblygiadau
mawr yn cael eu rhoi ar waith ar draws y Ddinas.
Roeddem yn falch o fod yn gysylltiedig â lansiad
Canolfan Gynadledda Ryngwladol gyntaf Cymru
ar safle’r Celtic Manor ac rydym wedi datblygu
nifer o ddatblygiadau gan gynnwys:
Cronfa Gwella Eiddo sy’n rhoi cyfle i ddarpar
ymgeiswyr wneud cais am grant ar gyfer
ffryntiadau siop/eiddo masnachol newydd a
gwaith allanol a mewnol cysylltiedig. Y bwriad
yw gwella ffryntiadau adeiladau ac ailddefnyddio
gofod llawr masnachol gwag at ddibenion
busnes buddiol a chefnogi busnesau newydd a
busnesau sy'n tyfu yn yr ardaloedd targed.
Grant Byw'r Ganolfan Drefol sy’n cefnogi
pobl i fyw yng nghanol y ddinas drwy ddechrau
ailddefnyddio lloriau uchaf gwag eiddo yng
Nghanol y Ddinas. Gan gefnogi'r Gronfa Gwella
Eiddo, mae Grant Byw'r Ganolfan Drefol yn
cynnig cyfle i ddarpar ymgeiswyr wneud cais am
grantiau i wneud gwaith allanol a mewnol i wella
mynediad i ofod gwag neu ofod nad yw’n cael
ei ddefnyddio'n ddigonol uwchben ffryntiadau
siop/masnachol, gyda'r bwriad o gynorthwyo
perchnogion i sicrhau bod y lle hwnnw'n cael ei
ddefnyddio at ddibenion preswyl.
Yn 2018, lansiodd y Cyngor Uwchgynllun Canol
y Ddinas, gan gydnabod yr angen i Ganol y
Ddinas arallgyfeirio yn yr hirdymor a chynnig
amgylchedd i bobl weithio, byw ac ymweld
ag ef. Ym mis Chwefror 2020 sicrhawyd cyllid
gan y Gronfa Dreftadaeth, Cadw a Llywodraeth
Cymru i adfer Arcêd y Farchnad, sy’n dyddio
o’r 19eg ganrif. Bydd y gwaith hwn yn adfer
ffryntiadau siopau ac yn adnewyddu'r canopi
gwydr. Cymerodd datblygiad y Farchnad
Dan Do gamau mawr ymlaen hefyd yn ystod y
flwyddyn gyda dyluniadau terfynol yn cael eu
paratoi i adfer y farchnad yn gyfleuster aml-

ddefnydd a fydd yn cynnwys fflatiau preswyl,
fflatiau gwasanaeth, marchnad fodern ar
gyfer siopwyr, cyfleusterau hamdden a gofod
cydweithio i fusnesau.
Un o amcanion allweddol Casnewydd yw
cynyddu ei swyddfeydd Gradd A i fusnesau
yng Nghanol y Ddinas. Yn ystod y flwyddyn
dechreuwyd ailddatblygu swyddfeydd yn hen
Swyddfa'r Post ar Stryd y Felin. Ym mis Chwefror
2020, cytunodd Cabinet y Cyngor i drawsnewid
yr Orsaf Wybodaeth a symud canolfan gyswllt y
Cyngor i lyfrgell ac amgueddfa canol y ddinas
i weithredu fel 'siop un stop' i'r cyhoedd. Gan
adeiladu ar yr angen a nodwyd drwy Rwydwaith
Economaidd Casnewydd am fwy o fannau
gwaith cydweithredol ar gyfer busnesau bach a
chanolig, bydd yr Orsaf Wybodaeth yn cael ei
thrawsnewid yn ganolfan dechnolegol o fewn y
ddwy flynedd nesaf.
Mae Cyngor Casnewydd wedi ymrwymo i
gefnogi busnesau a sicrhau bod busnesau
ag enw da yn gallu gweithredu'n ddiogel a
chydymffurfio â'r ddeddfwriaeth / rheoliadau
masnachu angenrheidiol. Drwy gydol y
flwyddyn ddiwethaf, mae Gwasanaethau
Rheoliadol y Cyngor wedi bod yn gweithio ar
draws asiantaethau ar ymchwiliadau a mentrau
rhagweithiol ac adweithiol. Yn 2019/20,
canfuwyd bod 96% o fusnesau yn cydymffurfio'n
gyffredinol â chyfreithiau hylendid bwyd ac
wedi cymryd rhan mewn tri digwyddiad gyda
chymunedau yn ystod y flwyddyn. Roedd
y Cyngor hefyd yn ymwneud â llawer o
ymchwiliadau i weithgareddau masnachu
anghyfreithlon a twyllodrus. Roedd hyn yn
cynnwys gweithrediadau’n mynd i'r afael â
thwyll ffugio a gwerthu alcohol a thybaco yn
anghyfreithlon. Roedd economi nos y Ddinas
hefyd i'w hasesu am statws baner borffor ond
oherwydd cyfyngiadau Covid-19 mae hyn
bellach wedi'i ohirio.
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C P E
Atal / Cydweithredu / Integreiddio – Gorfodi
Parcio Sifil
O 1 Gorffennaf 2019, Cyngor Casnewydd sy’n
gyfrifol am orfodi cyfyngiadau parcio yn y Ddinas.
Gan weithio ar y cyd â Grŵp Parcio De Cymru
(a weithredir gan Gyngor Rhondda Cynon Taf),
sefydlodd Gwasanaethau’r Ddinas y Cyngor dîm
newydd o Swyddogion Gorfodi Sifil a gwella'r
arwyddion a'r marciau ffordd yn y ddinas. Ar ôl
ei weithredu, mae'r Cyngor wedi cyflwyno dros
19,000 o docynnau. Mae'r ddinas hefyd wedi
gweld newidiadau amgylcheddol ac ymddygiadol
sylweddol gan fodurwyr sydd wedi gwella llif
traffig, lleihau tagfeydd, lleihau parcio anystyriol i
breswylwyr a cherddwyr, a rhyddhau adnoddau'r
Heddlu.

Gellir gweld gorffennol diwydiannol a
hanesyddol Casnewydd ledled y Ddinas yn
amrywio o'r gaer Rufeinig yng Nghaerllion a’r
llong Ganoloesol i adfail Castell Casnewydd,
Tŷ Tredegar a’r Bont Gludo. Mae’r Bont
Gludo yn eiconig ac mae'r Cyngor am gynnal
a gwarchod y safle er mwyn i genedlaethau'r
dyfodol allu ymweld ag ef a'i ddefnyddio. Ym
mis Mawrth 2020, cymerwyd cam hanfodol
pan roddwyd caniatâd cynllunio i'r cynnig
am Ganolfan Dreftadaeth newydd (amodol).

Civil Parking Enforcement

C P E
Civil Parking Enforcement

#ParkRight
Bydd y prosiect newydd hwn, sydd werth
£12m, sy'n cynnwys adfer y bont a datblygu
Canolfan Ymwelwyr newydd, yn diogelu hanes
diwydiannol a phensaernïaeth yr ardal ac yn
rhoi lle i ymwelwyr ddysgu am Gasnewydd
a'i gorffennol diwydiannol. Dros y 3 blynedd
nesaf, gan gynnwys y gymuned ac ysgolion
Parcio
Sifil
lleol, bydd y Gorfodi
prosiect hwn
yn helpu
i gefnogi'r
gwaith parhaus o gynnal a chadw'r safle
treftadaeth y byd.

G P S

Hyrwyddo twf economaidd
ac adfywio tra’n diogelu’r
amgylchedd
Y llynedd roeddem yn falch o fod yn
gysylltiedig â Marathon ABP Cymru a chynnal
42ain Gemau Trawsblaniad Prydain.
Cofrestrodd dros 2,000 o bobl ar gyfer y
gemau a denwyd dros 1,300 o gefnogwyr.
Roedd yn gyfle i arddangos manteision
trawsblannu, gan helpu cleifion i adennill
ffitrwydd, diolch a dathlu teuluoedd y
rhoddwyr a’u rhodd am oes. Mae rhagor o
wybodaeth am roi organau yng Nghymru
ar gael yma. Drwy gydol y flwyddyn
ddiwethaf cynhaliodd Casnewydd lawer
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o ddigwyddiadau ar draws y Ddinas gan
gynnwys yr ŵyl fwyd flynyddol, cynyrchiadau
theatr yn Theatr Glan yr Afon a Diwrnod
Shwmae yn dathlu'r Gymraeg.
Yn 2015 lansiodd Cyngor Casnewydd ei
Strategaeth Ddigidol 5-mlynedd yn amlinellu’r
ffordd ymlaen i ddinasyddion gael gafael
ar wasanaethau, gwella cysylltedd a gwella
gwaith partneriaeth. Dros yr ychydig
flynyddoedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi
ariannu Wi-Fi am ddim ar draws amrywiaeth

CP E

o leoliadau yng Nghasnewydd. Yn ystod
y flwyddyn ddiwethaf, drwy gydweithio â'n
partner TG, Shared Resource Service (SRS),
gwnaethom gefnogi a gwella llawer o fentrau
i wella gwasanaethau i'r Gymuned. Fel rhan
o ganolfannau cymdogaeth amlasiantaethol
y Cyngor, gwnaethom weithredu rhwydwaith
di-wifr, cyfleusterau argraffu ar gyfer pob
defnyddiwr, arddangosfeydd digidol a system
archebu apwyntiadau yng Nghanolfan Ringland.
Bydd hyn yn cael ei ymestyn ymhellach i'r
Canolfannau eraill fel rhan o'r fenter. Fel rhan o'r
prosiect Gorfodi Parcio Sifil (GPS) gweithredwyd
technoleg symudol a chamerâu corff i gefnogi
ac amddiffyn staff i gyflawni eu dyletswyddau.
Bydd cam nesaf y Strategaeth Ddigidol yn
cael ei ddatblygu, gan ddysgu o'r hyn y mae'r
Cyngor wedi'i gyflawni yn ystod y pum mlynedd
ddiwethaf a hefyd adlewyrchu'r materion a
nodwyd yn ystod yr argyfwng Covid-19.

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd
ymrwymiad hirdymor i reoli a gwella cyfoeth
asedau gwyrdd a glas Casnewydd. Ein nod yw
ailgysylltu ein cymunedau â'u mannau gwyrdd
a'u helpu i newid delwedd a chanfyddiad o’u
hardaloedd, yn awr ac ar gyfer cenedlaethau'r
dyfodol. Mae cysylltiad agos rhwng y
gwaith amgylcheddol a bioamrywiaeth a
wneir gan Gyngor Dinas Casnewydd ac
ymyriadau Mannau Gwyrdd a Diogel y
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae gan
Gasnewydd gyfoeth o asedau naturiol sy'n
amrywio o Afon Wysg i Wastadeddau Gwent a
Choedwig Wentwood yn ogystal â'r nifer fawr
o fannau bach ac agored ledled y Ddinas.

Cydweithredu / Cynnwys Pobl – Gwyrddio
Prosiect Ystâd Gyhoeddus 'Barrack Hill'
Mae Barrack Hill yn Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth
Natur (SoBCN) sydd wedi'i ddynodi am ei laswelltir
naturiol gwlyb a sych sydd wedi'i led-wella, prysgwydd,
rhedyn a choetir. Mae'r ardal hefyd yn cynnwys mannau
agored a choetiroedd ochr yn ochr ag ystadau preswyl
sydd dros y blynyddoedd wedi gweld problemau'n
ymwneud â thipio anghyfreithlon ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol. Drwy gynnwys y gymdeithas dai
a'r grŵp preswylwyr lleol dyfarnwyd cyllid i'r Cyngor
i wella'r ardal a chefnogi adferiad natur er mwyn
i’r gymuned allu ei defnyddio. Gan gydweithio â’r
gwirfoddolwyr Camlas a Chefn Gwlad a gwirfoddolwyr
o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, symudwyd y tipio
anghyfreithlon yn yr ardal dros 2 ddiwrnod. Cam nesaf
y prosiect fydd gwella'r ardaloedd sydd wedi'u clirio i'w
defnyddio gan gymunedau’r ardal.

Roedd clirio Barrack Hill yn un o nifer o
weithgareddau a gynhaliwyd yn ystod y
flwyddyn. Cydweithiodd y Cyngor hefyd â TSB
ar safle Ynys y Mwnci a chanolfan y Pedwar
Loc ar Ddeg, Warburtons ac Ysgol Gynradd
Eveswell i ddisodli hen ffensys, clirio'r iard a
chreu gwelyau uchel i'r plant. Cyfrannodd
y berthynas waith agos ag Ymddiriedolaeth
Bywyd Gwyllt Gwent hefyd at y sesiwn Twtio’r

Arfordir a gwaith ym Mynwent St Gwynllyw a
Thŷ Tredegar yn ystod y flwyddyn.
Drwy gydol y flwyddyn mae Swyddog
Bioamrywiaeth ac Addysg y Cyngor yn
ymgysylltu ag ysgolion y Ddinas i godi
ymwybyddiaeth a chefnogi'r ysgolion i
gyflawni eu prosiectau bioamrywiaeth eu
hunain. Yn 2019/20 ymrwymodd 30 o ysgolion
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i'r Cytundeb Bioamrywiaeth i'w galluogi i greu
ardaloedd 'gadael i dyfu' a gwestai pryfed
a phlannu coed a pherllannau bach. Rydym
hefyd wedi cefnogi'r ysgolion i ennill eu
gwobrau Eco-Sgolion a Charu Gwenyn gyda
gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm.
Gallwch weld pa ysgolion sydd wedi cyflawni’r
gwobrau hyn yma.
Ym mis Gorffennaf 2019, cytunodd y Cyngor
ar gynnig trawsbleidiol i wneud Casnewydd yn
Ddinas sy’n Caru Gwenyn. Mae'r cynnig hwn
wedi galluogi'r Cyngor a'i bartneriaid i ddiogelu
a gwella cynefinoedd pryfed peillio drwy reoli
mannau gwyrdd. I gefnogi'r cynnig hwn, dros y
flwyddyn ymgymerodd y Cyngor a'i bartneriaid
â sawl menter ar draws y ddinas gan gynnwys ei
warchodfeydd natur lleol yn St. Julian ac Alltyr-ynn, Dôl Wentwood, Mynwent St Gwynllyw

a Pharc Belle Vue. Sefydlwyd safleoedd Pryfed
Peillio newydd hefyd yn Percoed Lane a
Thomen Casnewydd ochr yn ochr â safleoedd a
fabwysiadwyd gan y Gymuned yn Great Oaks,
Tiroedd Lles Tŷ-du a Mynwent St Gwynllyw.
Cynhaliodd Tîm Wardeiniaid Cefn Gwlad
y Cyngor deithiau 'tywys' misol ar draws
Casnewydd gan ymweld â safleoedd fel y Bont
Gludo, Gwarchodfa Natur Allt-yr-ynn, y Gamlas
a Gwastadeddau Gwent. Gan gydweithio
ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent
a Choleg Trefonnen, cefnogodd y Cyngor
fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol mewn
amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys
casglu sbwriel, teithiau cerdded byr a gosod
gaeafdai i ddraenogod. Mae fideo byr sy'n
tynnu sylw at un o'r gweithgareddau niferus i’w
weld yma.

Hyrwyddo twf economaidd
ac adfywio tra’n diogelu’r
amgylchedd
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo
i fod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030
gan integreiddio ag ymrwymiad Llywodraeth
Cymru i holl wasanaethau cyhoeddus Cymru
gyrraedd y targed hwn.
Fel rhan o'n hymrwymiad, ym mis Chwefror
2020 cyhoeddwyd partneriaeth newydd gydag
Egni Co-op a'r gosodwr Joju Solar i gyflwyno
PV solar ar doeon adeiladau.
Gosododd y prosiect hwn 6,000 o baneli solar
ar draws 21 o safleoedd yng Nghasnewydd
gan gynhyrchu hyd at 2 FegaWat.
Mae hyn yn adeiladu ar y pwyntiau gwefru
trydan a osodwyd gan y Cyngor mewn
safleoedd allweddol ar draws ein hystâd.
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Mae Fflyd y Cyngor ei hun hefyd wedi
croesawu 15 cerbyd allyriadau isel iawn a chwe
cherbyd hybrid, sy'n cyfateb i tua 10% o'r fflyd.
Gosododd 'Tuag at Ddyfodol Diwastraff
– Cymru'n Un: Strategaeth Un Blaned'
Llywodraeth Cymru darged uchelgeisiol i
Gymru gael dim gwastraff gweddilliol erbyn
2050.
Dros y 7 mlynedd ddiwethaf, mae Llywodraeth
Cymru wedi gosod targedau canolradd
statudol ar gyfer awdurdodau lleol.
Yn 2019/20 cymerom gamau sylweddol tuag
at gyflawni'r targed hwn drwy gyfyngu ar
gapasiti gwastraff gweddilliol cartrefi a lansio
Strategaeth Gwastraff 2019-2025.

Atal / Cydweithredu / Cynnwys Pobl – Casgliadau
Newydd ar gyfer Gwastraff y Cartref
Yn 2019/20 cyflwynwyd gwasanaeth casglu gwastraff
newydd a welodd finiau newydd llai yn cael eu
cyflwyno i gartrefi ledled y Ddinas. Roedd hwn yn
newid sylweddol i'r Ddinas ac i'w gefnogi cynhaliwyd
ymgyrch cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu i roi
gwybod i breswylwyr am y newidiadau. Drwy gydol y
flwyddyn rydym wedi cefnogi aelwydydd i addasu i'r
newidiadau, gan dynnu sylw at bwysigrwydd ailgylchu
ac, os oes angen, gyflwyno cosbau ariannol pan fetha
popeth arall. Ar ddiwedd 2019/20, nododd Cyngor
Casnewydd gynnydd mewn ailgylchu gan gartrefi o
59% (31 Mawrth 2019) i 66.4% ac erbyn hyn ni yw’r 6ed
dref neu ddinas orau yn y DU ar gyfer ailgylchu. Mae
hwn yn gyfle i ni ddiolch i holl aelwydydd Casnewydd
am y llwyddiant hwn ac mae'n dangos yr hyn y gallwn
ei wneud gyda'n gilydd wrth weithio tuag at ddod yn
ddinas ddiwastraff.

Dadansoddiad Perfformiad 2019/20
*Ni chasglwyd unrhyw ddata gan na chasglwyd data yn ystod y flwyddyn.
Mesur Perfformiad
(Mesur CDC oni nodir
ffynhonnell arall)

Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

Targed CDC
2019/20

Perfformiad
2018/19

Perfformiad
2017/18

Dangosyddion Llywodraeth
Cymru (LlC) – Gwahaniaeth
(£s) rhwng enillion cyfartalog
(canolrif) llawn-amser fesul awr
dynion / menywod (gweithle)

£1.37

0.88
(Cyfartaledd
Cymru)

£0.57

£0.54

Dangosyddion LlC – Bwlch
(£s) rhwng enillion cyfartalog
(canolrif) llawn-amser fesul
awr dynion / menywod
(Preswylwyr)

£1.65

1.11
(Cyfartaledd
Cymru)

£1.53

£-0.13

Dangosyddion LlC - % y bobl
mewn cyflogaeth

74.6%

73.7%
(Cyfartaledd
Cymru)

75.1%

74.5%

Dangosydd y Mesur
Atebolrwydd Cyhoeddus
(MAC) - % y gwastraff a gafodd
ei ailddefnyddio, ei ailgylchu
neu ei gompostio

66.4%

64%

58.9%

59.8%

Dangosydd MAC - Cilogramau
o wastraff gweddilliol a
gynhyrchir y pen

163.75kg
y pen

175kg

196.95kg

Ddim ar gael*

% y gwastraff trefol a ailgylchir
yn y ganolfan ailgylchu
gwastraff

65.4%

65%

61.1%

59.8%
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Hyrwyddo twf economaidd
ac adfywio tra’n diogelu’r
amgylchedd
Mesur Perfformiad
(Mesur CDC oni nodir
ffynhonnell arall)

Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

Targed CDC
2019/20

Perfformiad
2018/19

Perfformiad
2018/19

95%

95%

92.4%

95.8%

1.49 diwrnod

2 diwrnod

1.73 diwrnod

Dd/B

A - 2.7%
B - 5%
C - 7.4%

A - 3.1%
B - 5.1%
C - 7.4%

A - 2.3%
B - 4.2%
C - 6.9%

A - 2.6%
B - 4.4%
C - 7.1%

144

58

113

116

Nifer y busnesau newydd
sy'n dechrau drwy'r gronfa
datblygu busnes

9

3

10

8

Nifer y digwyddiadau a
gynhaliwyd ar amrywiaeth
o faterion sy'n ymwneud â
chefn gwlad, bioamrywiaeth ac
ailgylchu

92

35

81

38

Nifer yr Hysbysiadau Tâl Cosb
a gyhoeddwyd o 1 Gorffennaf
2019 i 31 Mawrth 2020
*Nid yw deddfwriaeth yn
caniatáu i'r Cyngor osod
targedau ar gyfer Hysbysiadau
Tâl Cosb

19, 678

Dim Targed*

Ddim ar gael*

Ddim ar gael*

Dangosydd MAC - % y
strydoedd sy'n lân.
Dangosydd MAC - Nifer
cyfartalog y diwrnodau
a gymerir i glirio tipio
anghyfreithlon
Dangosydd MAC - % y prif
ffyrdd A / B / C mewn cyflwr
gwael cyffredinol
Nifer y busnesau a gefnogwyd
ac a gafodd gyngor
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Mesur Perfformiad
(Mesur CDC oni nodir
fel arall)

Dangosydd MAC - % yr
holl apeliadau cynllunio
a wrthodwyd

Dangosydd MAC
(PAM) - % yr holl
geisiadau cynllunio a
benderfynwyd mewn
pryd

Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

62.2%

77.8%

Targed
2019/20

75%

87%

% yr eiddo masnachol
gwag yng nghanol y
ddinas
*Effeithiwyd ar y data
gan Covid-19

23%*

24%

2018/19

70%

87.6%

Dim
data

2017/18

Esboniad

75%

Ystyrir bod 62.2% yn ganlyniad teg
o'i ystyried yn unol â Fframwaith
Perfformiad Llywodraeth Cymru
sy'n ystyried bod canlyniad rhwng
55-65% yn dda. Mae Casnewydd
yn parhau i golli apeliadau ar
geisiadau Tai Amlfeddiannaeth
sy'n effeithio ar yr ystadegau. Y
gobaith yw y bydd yr Arolygiaeth
Gynllunio yn mynychu digwyddiad
hyfforddi i aelodau yn y dyfodol
– sesiwn a drefnwyd ar gyfer mis
Mai ond aderfynnwyd oherwydd y
cyfnod cloi.

88.6%

Ystyrir bod 77.8% yn ganlyniad teg
yn unol â Fframwaith Perfformiad
Llywodraeth Cymru. Mae'r
gostyngiad mewn perfformiad o'r
llynedd ychydig yn siomedig ond
gellir ei briodoli i swyddogion
yn ceisio rhoi cyfle i ymgeiswyr
ddiwygio cynlluniau annerbyniol
neu negodi gwelliannau i
gynlluniau. Mae'r adran Gynllunio
hefyd wedi bod yn ymwneud â
gweithredu system TG newydd yn y
swyddfa gefn.

24%

Mae angen nodi nad yw'r ffigur hwn
yn adlewyrchu lefel bresennol yr
eiddo gwag, gan fod y cyfrif canol
blwyddyn diwethaf wedi'i gwblhau
ym mis Gorffennaf 2019.
Yn anffodus, er ein bod yn calibradu
ein data gyda ffynonellau eraill
fel asiantau eiddo a'r tîm Ardrethi
Annomestig Cenedlaethol (AAC/
NNDR), y ffordd fwyaf dibynadwy
o gyfrif lefelau swyddi gwag yw
drwy arolwg corfforol o eiddo. Mae
cyfyngiadau Covid-19 wedi gwneud
cynnal yr ymarfer hwn yn amhosibl
o ddiwedd mis Mawrth ac o gofio
bod masnachu busnes yr un mor
gyfyngedig byddai unrhyw ddata a
gyflwynid yn anghywir beth bynnag.
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Hyrwyddo twf economaidd
ac adfywio tra’n diogelu’r
amgylchedd
Ymateb i Covid-19
Ar ddiwedd 2019/20, wynebodd economi
Casnewydd her na welwyd mo'i thebyg o'r
blaen yn dilyn y cyfnod cloi a weithredwyd
gan Lywodraeth y DU i atal lledaeniad y
feirws. Mewn ymateb i hyn, gweithredodd
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU un o'r
pecynnau cymorth ariannol mwyaf i gefnogi'r
economi. Ariannodd Llywodraeth Cymru dros
£2.4 biliwn y dyrannwyd £1.3 biliwn ohono
drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd a £332
miliwn tuag at Ryddhad Ardrethi Annomestig.
Gweinyddodd Cyngor Casnewydd £19
miliwn o ryddhad ardrethi, gan ddiddymu
biliau ar gyfer 2020/21 i bob pwrpas ar gyfer
bron i 1,000 o fusnesau. Gwelodd y ddinas
hefyd 16,600 o bobl o oedran gweithio yn
cael eu rhoi ar ffyrlo yn ystod yr argyfwng.
Nid oedd Debenhams yn gymwys i gael
arian gan Lywodraeth Cymru a chymerodd y
Cyngor y cam pragmatig i ganiatáu gohirio
eu taliad ardrethi busnes nes bod canlyniad
apêl eu prisiad ardrethi busnes yn hysbys.
Gweinyddwyd bron i £30 miliwn o grantiau
busnes gennym hefyd i 2,250 o fusnesau
cymwys yng Nghasnewydd ac, i alluogi'r
busnesau hynny i gael mynediad at y cyllid
hwn yn gyflym, gwnaethom roi benthyciadau
byrdymor hyd nes bod arian Llywodraeth
Cymru yn cael ei dderbyn ddechrau mis Ebrill.
Erys her ddigynsail i economi Casnewydd
ffynnu eto yn dilyn Covid-19 a bydd economi'r
ddinas yn paratoi ar gyfer yr heriau a'r
cyfleoedd a ddaw i'r amlwg drwy drafodaethau
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masnach Brexit yn 2020. Yng ngoleuni'r heriau
hyn ac fel rhan o Strategaeth Twf Economaidd
2020, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu'r
Strategaeth Effaith Economaidd ac Adfer sy'n
canolbwyntio ar dri maes allweddol: cefnogi
busnesau i Adfer yn ddiogel (byrdymor) ac
ailadeiladu gyda chymorth ac ymyriadau
targedig; Ail-leoli (tymor canolig) i ddenu
mewnfuddsoddiad a chyflymu seilwaith
digidol gyda chynnig sgiliau a dysgu gwell;
ac Adnewyddu (hirdymor) i ailgydbwyso'r
economi, cymdeithas a'r amgylchedd a fydd
yn darparu cydnerthedd hirdymor a gwell lles
i'r ddinas.
Mae'r Cyngor yn parhau'n ymrwymedig
i ddiogelu a gwella’r amgylchedd bywyd
a gwaith yng Nghasnewydd. Mae ein
hymrwymiad i ddatgarboneiddio a dod yn
garbon niwtral erbyn 2030 yn parhau i fod
yn un o flaenoriaethau allweddol y Cyngor
ac rydym am ymestyn hyn ar draws ein holl
bartneriaid, busnesau a thrigolion y Ddinas.
Gyda chyfran sylweddol o weithlu'r Ddinas
(gan gynnwys staff y Cyngor) yn gorfod
gweithio gartref naill ai ar sail lawn-amser neu
ran-amser bu gwelliannau amlwg i ansawdd
aer y ddinas. Fodd bynnag, mae angen
ystyried hefyd yr effaith economaidd ehangach
ar Ganol y Ddinas a sut olwg fydd ar hyn yn
yr hirdymor. Bydd y Cyngor hefyd yn parhau
i ddisodli ei fflyd gyda mwy o gerbydau
allyriadau isel iawn ac yn prynu cerbyd
Gwastraff trydan newydd.

Yn ystod yr argyfwng Covid-19 hwn, rydym
wedi gweld mannau gwyrdd y ddinas yn
ffynnu ac mae ei bioamrywiaeth yn gwella.
Nid yw'r Cyngor chwaith wedi gallu hyrwyddo
a gweithredu llawer o'i fentrau. Fodd
bynnag, mae Swyddog Bioamrywiaeth y
Cyngor (Bioamrywiaeth Gardd Gefn) wedi
defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a YouTube
i ysbrydoli aelwydydd ar sut y gallant wella
bioamrywiaeth eu gerddi a'u heiddo.

Drwy gydol y cyfnod hwn, mae Gwasanaethau’r
Ddinas y Cyngor a'i bartneriaid Wastesavers
wedi parhau i ddarparu gwasanaethau
gwastraff a rheng flaen i drigolion a busnesau.
Er gwaethaf yr effaith ar ei gwasanaethau, mae
Casnewydd wedi parhau i gynnal ei lefelau
ailgylchu ac wedi gweld y Ganolfan Ailgylchu
Gwastraff y Cartref yn ailagor.

Nodau Adfer Strategol
Mae Cyngor Casnewydd wedi gosod
Nod Strategol i ‘Ddeall ac ymateb i
effaith Covid-19 ar nodau economaidd ac
amgylcheddol y ddinas i alluogi Casnewydd
i ffynnu eto.’ Mae'n bwysig bod Cyngor
Casnewydd yn gallu cefnogi busnesau i
ddychwelyd i weithredu a darparu mannau
diogel i'w weithwyr a'i gwsmeriaid. Mae
adfywio'r ddinas gyda thai newydd a

fforddiadwy, diwallu anghenion busnesau a
darparu rhwydweithiau trafnidiaeth effeithlon
yn hanfodol er mwyn darparu ffyniant
hirdymor i'r ddinas a'r rhanbarth ehangach.
Ond mae'n bwysig hefyd fod y ddinas yn
adeiladu ar y newidiadau cymdeithasol ac
ymddygiadol i'r ffordd rydym yn gweithio
ac yn cysylltu â'n gilydd gan fanteisio ar y
datblygiadau technolegol a wnaed.
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Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni hyn, mae
gan y Cyngor 6 cham gweithredu strategol:
•
•
•
•
•

•
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Parhau i ganolbwyntio ar adfywio
Casnewydd i gyflawni prosiectau buddsoddi
presennol a newydd.
Galluogi a chefnogi'r diwydiant adeiladu
i ailsefydlu'r cyflenwad o dai newydd a
fforddiadwy.
Galluogi a chefnogi busnesau i ailsefydlu
gweithrediadau arferol tra'n cynnal iechyd a
diogelwch eu gweithwyr a'u cwsmeriaid.
Galluogi a chefnogi busnesau i baratoi ar
gyfer trefniadau masnach yn y dyfodol sy'n
deillio o drafodaethau Brexit.
Diogelu a gwella'r amgylchedd, gan
gynnwys ansawdd aer a datgarboneiddio'r
ddinas ar gyfer ei thrigolion, ei busnesau a'i
hymwelwyr.
Parhau i gefnogi Gwasanaethau’r Ddinas y
Cyngor a'u darparu'n ddiogel gan gynnwys
gwastraff, glanhau a phriffyrdd.
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Galluogi pobl i fod yn iach, yn
annibynnol ac yn wydn
Rydym am i bawb yng Nghasnewydd fyw
bywydau iach ac annibynnol lle gallant
gymryd rhan mewn gweithgareddau
cymdeithasol a chyfrannu at eu cymunedau.
Mae'r gwaith ataliol ac ymyrraeth gynnar
a wneir gan y Cyngor a'n partneriaid wrth
wraidd ein gwaith, o gefnogi plant, pobl
ifanc a theuluoedd i fyw'n iach ac yn ddiogel
i gefnogi'r henoed a phobl sy'n agored i
niwed i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi a'u
cymunedau.

am wasanaethau acíwt a lleihau'r galw am
wasanaethau’r Cyngor a gwasanaethau
iechyd yn yr hirdymor.
Mae hefyd yn bwysig i'r ddinas annog pobl
i fod yn egnïol a chynnig dulliau teithio
amgen (gan gynnwys cymudo) ar draws y
ddinas a'r rhanbarth ehangach. Bydd hyn i
gyd yn helpu'r ddinas i wella ei hamgylchedd
a lleihau anghydraddoldebau iechyd ac
amddifadedd.

Mae iechyd a lles preswylwyr hefyd yn
bwysig er mwyn atal pobl rhag gorfod gofyn

Cymru Lewyrchus

Cymru â
Diwylliant Bywiog
lle mae’r iaith
Gymraeg yn
Ffynnu

Cymru Wydn

Cymru Iachach

Cymru sy’n Gyfrifol
yn Fyd-eang

Cymru Fwy
Cyfartal

Cymru o
Gymunedau
Cydlynol
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I gyflawni hyn byddwn yn:
Y CAMAU
1

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

2

Gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw a chefnogi'r gwaith o atal, ymyrryd yn
gynnar a hunanreoli salwch

3

Cefnogi plant i aros yn ddiogel gyda'u teuluoedd

4

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

5

Gweithio tuag at wneud Casnewydd yn Ddinas sy’n Deall Demensia gydnabyddedig

6

Gwella cyfleoedd ar gyfer Teithio Llesol

7

Rheoleiddio anheddau preswyl er mwyn sicrhau bod cartrefi diogel yn cael eu darparu

8

Gweithio tuag at wella ansawdd aer

9

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

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae
Gwasanaethau Plant Cyngor Dinas Casnewydd
wedi bod yn cydweithio â Barnardo's i ddarparu
Baby & Me. Gyda chymorth asiantaethau eraill
gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin
Bevan (BIPAB) a gwasanaethau tai, a chan
defnyddio'r rhaglen Baby Steps, a sefydlwyd
gan NSPCC, nod Baby & Me yw cefnogi rhieni
i oresgyn rhwystrau i rianta llwyddiannus drwy
ddarparu cymorth ymarferol a chydnabod
pwysigrwydd meithrin sgiliau wrth iddynt ddod
yn rhieni. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar
gefnogi rhieni sydd mewn perygl o weld eu
plant yn gorfod derbyn gofal ar ôl eu geni. Mae
hyn yn cyfrannu at yr ethos o 'les yn arwain at
ddaioni' drwy gynyddu hyder a lleihau straen
er mwyn galluogi’r rhieni i fod y rhieni gorau
y gallant fod. Ers mis Hydref 2019 mae'r tîm
wedi cefnogi 17 o deuluoedd, ac mae saith o'r
naw baban sydd wedi cael eu geni wedi mynd
adref gyda'r fam. Wrth ymgymryd â'r gwaith
hwn, mwynhaodd y Cyngor gydweithio â'i
bartneriaid a meithrin perthynas â'r teuluoedd
er mwyn sicrhau cyfathrebu a dealltwriaeth
reolaidd o anghenion. Nododd y gwaith 'Baby
& Me' hefyd yr angen i ddarparu rhwydweithiau
cymunedol a chymdeithasol ehangach i famau
32
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sy'n aml yn cael eu hintegreiddio naill ai
mewn grwpiau cymdeithasol gwenwynig neu
berthnasoedd o gam-drin domestig. Mae'r
gwaith a wnaed gan y Cyngor a'i bartneriaid
wedi cael canmoliaeth gadarnhaol gan
academyddion blaenllaw ac fe'i nodwyd fel
maes o arfer da mewn erthyglau a gyhoeddwyd
gan y BBC and The Guardian.
Cyflwynwyd Cynadleddau Grwpiau Teulu
(CGTau) i'r Gwasanaethau Plant dros y 12 mis
diwethaf ac maent wedi derbyn dros 100 o
atgyfeiriadau gan weithwyr cymdeithasol. Prif
ddiben CGTau yw ymgysylltu â theuluoedd a'u
helpu i ddod o hyd i'w hatebion eu hunain i'r
problemau a gyflwynir. Mae teuluoedd, staff
a phartneriaid bellach yn ystyried CGTau fel
cyfrwng i rymuso teuluoedd i sicrhau newid
cadarnhaol i ddiogelu plant drwy gynnig
cyfle i bawb gael gwrandawiad a chefnogi'r
teuluoedd i ddatblygu cynllun a gweithredu'r
newidiadau sydd eu hangen. Ers ei weithredu
mae'r gwasanaeth wedi dysgu llawer yn rhannu
ei brofiadau a'i ddatblygiad gyda'i bartneriaid
ac awdurdodau lleol eraill yng Nghymru fel
rhan o rwydwaith CGT Cymru Gyfan.

I bobl ifanc yng Nghasnewydd, ymgymerwyd
â'r Model Cylchoedd Ehangach i gefnogi
pobl ifanc ar gyrion gofal a'u teuluoedd yng
Nghasnewydd i leihau nifer y teuluoedd sy'n
chwalu a derbyniadau i'r sector gofal. Gan
gydweithio â Barnardo’s rydym yn cydnabod y
dull pwrpasol sydd ei angen i ffurfio perthynas
â phobl ifanc, eu teuluoedd, eu ffrindiau a'u
hamgylchoedd. Cynhaliwyd gweithdy 12
wythnos i bobl ifanc yn eu harddegau ac mae
adborth gan y bobl ifanc a fynychodd wedi
bod yn gadarnhaol. Yn anffodus, oherwydd
Covid-19 bu'n rhaid oedi gwaith pellach ar y
model ond rydym yn bwriadu parhau unwaith
y bydd cyfyngiadau cloi wedi'u lleddfu.
Yn Adroddiad Blynyddol y llynedd,
gwnaethom grybwyll agor Rose Cottage
fel lleoliad ar gyfer pobl ifanc yng ngofal y
Cyngor. Yn ystod y flwyddyn rydym wedi cael
pump o blant yn byw yn y bwthyn gydag un
yn dychwelyd i fyw gyda'i rieni. Bydd y pedwar
arall yno yn yr hirdymor. Prif effaith y lleoliad
hwn oedd galluogi’r plant i fyw yn eu dinas
gartref ar ôl cael eu lleoli filltiroedd lawer i
ffwrdd o Gasnewydd o'r blaen. I un plentyn
yn arbennig dyma'r hwyaf y mae wedi aros
mewn lleoliad. Diben y bwthyn yw darparu
'cartref teuluol arferol' i'r plant lle gallant
brofi amgylchedd 'teuluol' diogel lle nad oes

unrhyw leoedd ar gau iddynt neu ardaloedd
i 'staff yn unig'. Mae hyn wedi helpu'r plant
i beidio â theimlo eu bod yn rhan o leoliad
sefydliadol ac i reoli eu hemosiynau, mwynhau
gweithgareddau cadarnhaol a chwblhau eu
haddysg gan wybod bod staff yn poeni am
eu lles. Mae'r plant wedi elwa o allu ymuno â
chlybiau chwaraeon lleol, mae un o'r plant yn
cerdded ci cymydog yn rheolaidd ac maent
yn cymryd rhan mewn cystadlaethau ailgylchu
ac yn trefnu sesiynau casglu sbwriel ar hyd
wal y môr. Yn ystod y cyfnod clo Covid-19
gwnaethant gynnal eu diwrnod chwaraeon
eu hunain ac maent wedi bod yn dangos eu
cefnogaeth i’r GIG drwy beintio posteri ac yn
addurno’r tŷ ar gyfer Diwrnod Buddugoliaeth
yn Ewrop. Mae'r lleoliad hwn wedi'i
cydnabod drwy'r Wobr Anrhydeddau Gofal
Cymdeithasol, lle mae'r Cyngor wedi cyrraedd
y rownd derfynol.
Mae'r egwyddorion a'r gwersi a ddysgwyd
o'r prosiect hwn yn cael eu hymgorffori yn
natblygiad Rosedale a Windmill Farm. Nod
Windmill Farm fydd cefnogi plant mewn
argyfwng a darparu arosiadau tymor byrrach.
Bydd gan y fferm dîm penodol i ddatblygu
perthynas â'r plant a'u helpu i drosglwyddo i
leoliad tymor hwy.

Integreiddio / Cydweithredu / Cynnwys Pobl – Ymgyrch 20 Rheswm dros Faethu
20 RHESWM I FAETHU YN 2020
1. GALLWCH BLENTYN A GAFODD ORFFENNOL ANODD 2.
BYDDWCH YN HELPU I ADEILADU DYFODOL CADARNHAOL
3. GALLWCH HELPU PLENTYN I GYRRAEDD EI BOTENSIAL
LLAWN 4. MAE MAETHU YN RHYFEDDOL A GWERTH
CHWEIL 5. CWRDD Â PHOBL OFALGAR ERAILL - YN UNION
FEL CHI. 6. GALLWCH WNEUD GWAHANIAETH YN LLEOL
7. DEWIS PA FATH O FAETHU SY’N IAWN I CHI. 8. HELP I
GADW PLENTYN YN EU HYSGOL 9. DATBLYGU SGILIAU
NEWYDD AC ENNILL CYMWYSTERAU 10. BYDDWCH YN
GWNEUD GWAHANIAETH SY’N PARHAU AM OES 11.
MAE’N FFORDD WAHANOL I DYFU EICH TEULU 12. DOD
YN

RHAN O’N CYMUNED FAETHU 13. BYDDWCH YN

FODEL RÔL CADARNHAOL 14. MAE CAREDIGRWYDD YN
TEIMLO’N DDA 15. MAE ANGEN CARTREF AR BLANT A
PHOBL IFANC LLEOL AR FRYS 16. BYDDWCH YN HELPU I
FEITHRIN HYDER PLENTYN 17. GALLWCH NEWID GYRFA 18.
BYDDWCH YN RHOI CYFLE MEWN BYWYD I BLENTYN 19.
MAE MAETHU YN RHOI SAFBWYNTIAU NEWYDD I CHI 20.
BYDDWCH YN RHOI YMDEIMLAD O BERTHYN I BLENTYN

PA RESWM ARALL YDYCH CHI ANGEN?
Foster Newport
01633 210272
newport.gov.uk/cy

FOSTER NEWPORT

Mae gan Gyngor Casnewydd gyfrifoldeb dros sicrhau bod babanod,
plant a phobl ifanc yn cael eu hamddiffyn ac mae adegau pan fydd yn
rhaid i'r Cyngor ddarparu llety a diogelwch byrdymor. Mae maethu yn
rhan hanfodol o'n gofal ond dros y blynyddoedd mae Casnewydd ac
awdurdodau lleol eraill wedi ei chael hi’n anodd dod o hyd i ofalwyr
maeth addas. Y llynedd cydweithiodd Casnewydd â 6 awdurdod
lleol arall yng Nghymru i lansio'r Ymgyrch 20 Rheswm dros Faethu.
Gan gynnwys gofalwyr o'r 6 awdurdod, gwnaed fideos cyfryngau
cymdeithasol a chyhoeddiadau yn y cyfryngau yn hyrwyddo'r manteision
a'r ysbrydoliaeth y mae Maethu yn eu rhoi i blant a gofalwyr. Denodd
yr ymgyrch sylw yn y cyfryngau drwy'r BBC, ITV News a’r South Wales
Argus yn ogystal â sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol. O ganlyniad i'r
ymgyrch, derbyniodd Casnewydd 19 o ymholiadau a oedd yn record i'r
Cyngor ac a ddangosodd fanteision cydweithio â Chynghorau eraill a
gofalwyr maeth i ddarparu 'un llais' i'r gwasanaeth ac ers yr ymgyrch hon
mae'r Cyngor unwaith eto wedi cydweithio ag awdurdodau lleol Gwent
i hyrwyddo'r ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth.
Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Ofalwr Maeth, cysylltwch â
ni ar 01633 210272 neu ewch i dudalen Maethu a Mabwysiadu Cyngor
Casnewydd
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Er mwyn gwella'r ffordd y darperir
gwasanaethau, deallwn fod yn rhaid i
ni gynnwys y bobl sy'n eu defnyddio.
Dangoswyd hyn drwy adnewyddu Oaklands
sy'n darparu seibiannau byr dros nos wedi'u
cynllunio ar gyfer plant a phobl ifanc ag
anableddau difrifol. Gan ddefnyddio'r
Gronfa Gofal Canolraddol gan Lywodraeth
Cymru, gwnaethom wella'r cyfleusterau a'r
amgylchedd yn Oaklands er mwyn creu profiad
'cartref oddi cartref' i'r plant a'u teuluoedd.
Cyflawnwyd hyn drwy gynnwys y teuluoedd
drwy gydol y prosiect, o'r broses ddylunio
i'r broses o gwblhau’r cynllun yn y cartref;
gyda theuluoedd, staff ac ymarferwyr iechyd
yn darparu eu profiadau a'u gwybodaeth eu
hunain drwy eu bywyd cartref a'u gwaith eu
hunain. Gwnaeth hyn i gyd alluogi'r Cyngor a'i
ddarparwr cyfleusterau, Newport Norse, i greu
ystafelloedd synhwyraidd, gwella mynediad
yn y cartref a'r ardd, a darparu lle i'r plant gael
annibyniaeth a chreadigrwydd.

2,529

o geisiadau am
gyngor a chymorth
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Yn 2011, roedd gan Gasnewydd 23,839 o bobl
65 oed a throsodd sydd bellach wedi tyfu i
26,670 o bobl 65 oed a throsodd (Amcangyfrif
Canol Blwyddyn 2019, StatsCymru). Dros y 10
mlynedd nesaf, rhagwelir y bydd hyn yn tyfu
ymhellach i 33,064 (Amcangyfrifon Poblogaeth
StatsCymru). Gyda chynnydd yn y boblogaeth
oedrannus, rhoddir galwadau pellach ar
Wasanaethau Oedolion a Chymunedol y
Cyngor, gofal iechyd a phartneriaid ategol i
ddarparu gofal a chymorth acíwt.
Mae'r cynnydd hwn yn nifer y bobl dros 65
oed wedi arwain at gynnydd yn y galw a
chymhlethdod yr angen. Yn 2019/20, roedd
y Cyngor wedi cwblhau 2,248 o asesiadau
integredig ac wedi derbyn 2,529 o geisiadau
am gyngor a chymorth. Yn ystod y 3/5
mlynedd diwethaf mae'r Cyngor wedi gweld
lefelau cynyddol o gymhlethdod i ddarparu
pecynnau gofal arbenigol a hirdymor i
ddefnyddwyr gwasanaeth.

Un o'r ffyrdd o liniaru'r galw cynyddol hwn yw
i ddinasyddion gael y cyfle i gael cymorth a
chefnogaeth yn gynharach er mwyn atal neu
ohirio'r angen am ofal hirdymor. Mae'r Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn ei
gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol gynnig
gwasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar er
mwyn gwella ac ymestyn lles ac annibyniaeth.
Mae gwasanaethau oedolion a chymunedol
Casnewydd wedi datblygu eu tîm Cyswllt Cyntaf
i sicrhau bod dinasyddion yn gallu cael gafael ar
y math cywir o wybodaeth a chymorth o'r sgwrs
gyntaf un. Mae'r tîm yn cynnwys Gweithwyr
Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol,
Cysylltwyr Cymunedol, Cymorth Tai, Diogelu,
Nam ar y Synhwyrau a gweithwyr Taliadau
Uniongyrchol. Mae'r staff wedi'u hyfforddi i
drafod y mater gyda'r defnyddiwr gwasanaeth
a darparu ymateb ar unwaith. Gallai hyn fod
yn gyngor, cyfeiriad neu atgyfeiriad at sefydliad
arall, neu drefnu asesiad manylach am ofal a
chymorth.

Mae gan Gysylltwyr Cymunedol Casnewydd
ddealltwriaeth arbenigol am wasanaethau yn
y gymuned ac maent yn cynnig gwybodaeth a
chymorth i alluogi preswylwyr i gael mynediad
at grwpiau a gweithgareddau yn unol â'u
hanghenion a'u diddordebau unigol. Drwy
gydol y flwyddyn cynhaliodd y tîm sesiynau galw
heibio mewn caffi a chefnogi dros 1,000 o bobl o
gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig yn uniongyrchol.
Mae'r tîm yn helpu gofalwyr i ddod at ei
gilydd a rhannu eu profiadau, eu gwybodaeth
a'u hyfforddiant drwy Rwydwaith Gofalwyr
Casnewydd. Ym mis Hydref 2019 mynychodd
1,000 o ddinasyddion y Diwrnod Gwybodaeth
50+ yng Nghanolfan Casnewydd lle cynigiodd
120 o sefydliadau lleol a cenedlaethol gyngor a
gwybodaeth i bobl hŷn a'u gofalwyr.
Mae technoleg yn chwarae rhan fwy ym
mywydau pobl i'w galluogi i fyw'n annibynnol.
Darparwyd Gwasanaeth Teleofal CDC mewn
partneriaeth â Chynghorau Caerffili a Sir Fynwy.
Mae amrywiaeth o gyfarpar ar gael megis
larymau gwddf sy'n rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr
gwasanaeth a'u teuluoedd gan wybod bod
cymorth ar gael 24/7. Yn 2019/20 darparwyd y
gwasanaeth hwn i 153 o bobl yng Nghasnewydd.
Mae’r gwasanaeth ar-lein ‘AskSara’ hefyd ar gael
i helpu defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a/neu
deuluoedd i gael gafael ar wybodaeth a chyngor
am gymhorthion ac offer byw'n annibynnol, sut
i'w defnyddio a ble i'w cael. Casnewydd oedd
yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i fynd yn
fyw gyda'r gwasanaeth hwn. Mewn cartrefi gofal
preswyl, defnyddir cymhorthion arloesol fel cŵn,
cathod a babanod electronig i ysgogi ymatebion
cadarnhaol gan gleifion â dementia.
Mae'r gwasanaeth Therapi Galwedigaethol yn
cynnal asesiadau cartref i helpu pobl i gynnal
eu hannibyniaeth a'u cadw'n ddiogel. Yn
ystod 2019/20 gwariodd y Cyngor £1.66m ar
addasiadau yn y cartref. Hefyd, darparodd y
Cyngor 1,369 o Grantiau Diogelwch yn y Cartref,
296 o Grantiau Galluogi Llywodraeth Cymru
a 135 o Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl. Gan
weithio mewn partneriaeth â Gofal a Thrwsio,
hwylusodd Cyngor Casnewydd lawer o fân
addasiadau sy'n gwella bywydau pobl a thrwy eu
cadw'n ddiogel mae'n helpu i atal derbyniadau
i'r ysbyty ac yn galluogi rhyddhau cleifion yn
amserol.

Sicrhawyd Cyllid Gofal Canolraddol (CGC) gan
Lywodraeth Cymru yn 2019/20 i gefnogi Therapi
Galwedigaethol arbenigol i weithio gyda phobl
ifanc wrth iddynt drosglwyddo i wasanaethau
oedolion. Mae'r cymorth hwn yn galluogi
oedolion ifanc i ddatblygu eu sgiliau byw'n
annibynnol a'u nod yw gwella cyfleoedd i roi
dewis a rheolaeth unigol.
Mae'r prosesau sy'n ymwneud â derbyn
cleifion i'r ysbyty, rhyddhau ac ar ôl-ofal yn cael
effaith enfawr ar allu defnyddwyr gwasanaeth i
gynnal eu hannibyniaeth hirdymor. Mae CGC
Llywodraeth Cymru wedi datblygu'r gwasanaeth
'O Fewn Cyrraedd' sy'n ei gwneud yn ofynnol
i’r Tîm Gwaith Cymdeithasol Ysbyty ddechrau
cynllunio ar gyfer rhyddhau cleifion yn ddiogel
pan fydd cleifion yn dal ar y ward. Mae'r dull
integredig hwn wedi sicrhau bod pobl yn
gadael yr ysbyty cyn gynted â phosibl, gyda
gwasanaethau gofal cymdeithasol ar waith.
Derbyniwyd arian ychwanegol gan CGC yn
2019/20 i ehangu'r capasiti gwelyau cam i lawr
yng Nghartref Gofal Parklands o 10 i 15. Mae'r
gwasanaeth hwn yn galluogi pobl i dderbyn gofal
Ailalluogi arbenigol cyn dychwelyd adref.
Atal derbyniadau diangen i'r ysbyty yw nod
allweddol y gwasanaeth Gartref Gyntaf. Mae’n
fenter ranbarthol sy'n cynnig cyfle i ddinasyddion
gael asesiad gan weithiwr gofal cymdeithasol
proffesiynol i benderfynu a ellir ymdrin â mater
heb fod angen arhosiad mewn ysbyty ac mewn
ffordd y gellir ei rheoli'n well yn y gymuned.
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gyfer eu disgyblion a chymunedau lleol ledled
Casnewydd. Mae hyn yn cynnwys rhandiroedd,
ysgolion actif, coginio a bwyta'n iach.

Mae Cyngor Casnewydd yn cydnabod bod
angen gwaith ataliol yn yr hirdymor i leihau'r galw
ar ofal cymdeithasol a gwasanaethau iechyd i
hyrwyddo ac annog pobl i fyw bywydau iach a
gweithgar. Rydym hefyd yn cydnabod nad oes
ateb 'un ateb sy'n addas i bawb' a bod angen
amrywiaeth o newidiadau addysgol, seilwaith,
cydweithredu â phartneriaid a newidiadau
cymdeithasol dros amser i hyrwyddo a gwella
iechyd pobl ledled Casnewydd. Mae Cyngor
Casnewydd yn rhan o’r Cynlluniau Ysgolion
Iach - Rhwydwaith Cymru a'r Wobr Ansawdd
Genedlaethol a gynigir i ysgolion sy'n hybu
iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol.
Ar ddiwedd y flwyddyn roedd gan Gasnewydd
12 ysgol a gyflawnodd GAG lawn gyda 7 ysgol
arall yn gweithio tuag at achrediad llawn y GAG.
Mae ysgolion unigol yng Nghasnewydd hefyd
yn cynnig ystod eang o fentrau a chynlluniau ar

Cydnabyddir bod defnyddio'r car i wneud
teithiau byr nid yn unig yn effeithio ar ansawdd
aer y ddinas, ond hefyd ein hiechyd a'n lles.
Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw
sicrhau mai cerdded a beicio yw'r opsiwn mwyaf
deniadol i bobl, sydd o ganlyniad yn lleihau faint
o draffig sydd ar ffyrdd a rhwydwaith y ddinas.
Yn ystod 2019/20 mae'r Cyngor wedi bod yn
darparu pedwar cynllun ledled Casnewydd, gan
gynnwys beicffordd y Pedwar Loc ar Ddeg a
Choed Melyn, sydd wedi’u hoedi gan Covid-19
ac a fydd yn cael eu cwblhau yn hanner cyntaf
2020/21. Mae'r Cyngor hefyd wedi bod yn rhan
o'r gwelliannau ar hyd Corporation Road i wneud
y ffordd yn fwy diogel i feicwyr a cherddwyr.
Ym mis Medi 2019, mabwysiadodd Cabinet
y Cyngor y Strategaeth Teithio Cynaliadwy,
ar ôl ymgynghori â'r cyhoedd ac aelodau o'r
grŵp Teithio Cynaliadwy. Mae'r Strategaeth yn
amlinellu sut y bydd Cyngor Dinas Casnewydd
ochr yn ochr â'i bartneriaid yn y BGC a
phartneriaid cyflawni strategol yn annog y
newid i ddefnyddio trafnidiaeth lanach amgen,
defnyddio mwy o drafnidiaeth gyhoeddus,
cefnogi newidiadau i seilwaith er mwyn galluogi
llwybrau diogel a hyrwyddo ymgysylltu ar draws
ysgolion a chymunedau.

Cydweithredu / Atal / Cynnwys Pobl / Integreiddio – Cynllun Cerdded Teithio
Llesol Ysgol Gynradd Dewi Sant
Dan arweiniad Sustrans, ar y cyd â Chyngor Dinas Casnewydd ac Ysgol
Gynradd Dewi Sant, mae gwaith wedi'i wneud i wella'r llwybrau cerdded
i'r ysgol i annog rhieni a phlant fel ei gilydd i gerdded mwy. Fel rhan o'r
prosiect gwnaeth Sustrans a Chyngor Casnewydd gynnwys rhieni, plant,
trigolion a chymunedau o amgylch yr ysgol i gyfrannu at ddylunio ac
adeiladu'r prosiect. Fel yr amlygwyd yn y fideo gan Sustrans, mae cynnwys
yr ysgol wedi eu galluogi i ddeall lle mae ardaloedd peryglus o amgylch
ysgolion ac i ddylunio croesfannau diogel, palmentydd lletach / diogelach.
Mae hyn hefyd wedi cefnogi addysg y plant i annog iechyd a lles drwy fwy
o ymarfer corff, gwneud ardaloedd yn fwy diogel i'r gymuned ac annog
pobl i beidio â defnyddio cerbydau o amgylch yr ysgol. Yn 2020/21,
gan ddefnyddio'r wybodaeth a gafwyd o'r gwaith hwn, bydd Sustrans yn
cyflawni'r gwelliannau i'r ffyrdd.
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Mae Gwasanaethau Rheoliadol y Cyngor wedi
bod yn ymgymryd ag amrywiaeth o waith
rhagweithiol ac adweithiol i gefnogi busnesau ac
amddiffyn defnyddwyr. Mae rhai o'r agweddau
mwyaf nodedig ar eu gwaith wedi cynnwys
gweithrediadau i atal gwerthiant tybaco
anghyfreithlon mewn siopau a phrofion prynu dan
oed ar draws unedau masnachol yn y ddinas a
arweiniodd at gymryd camau pellach yn erbyn tair
siop yn y ddinas. Mae'r timau hefyd yn cymryd rhan
mewn gwaith i sicrhau labelu cywir mewn siopau
bwyd a manwerthu; a hefyd ar werthu nwyddau a

dillad ffug. Cynhaliodd y tîm adolygiad hefyd o
dacsis llogi preifat i sicrhau eu bod yn cydymffurfio
â'r Ddeddf Cydraddoldeb wrth gludo defnyddwyr
anabl a chadeiriau olwyn. Wrth gynnal yr ymarfer,
dim ond un gweithredwr fethodd â chydymffurfio.
Gwnaeth Gwasanaethau Rheoliadol y Cyngor hefyd
gefnogi ymgyrch genedlaethol i fusnesau fel Uber
ac Ola ymgorffori nodwedd 'cymorth' er mwyn
i bobl anabl, pobl hŷn a phobl â demensia gael
cymorth ychwanegol. I gael rhagor o wybodaeth
neu i gael gwybod sut i roi gwybod am broblem,
cliciwch yma.

Cynnwys / Cydweithio / Ataliol – Cartref Cŵn Dinas Casnewydd
Cyngor Casnewydd sy’n rhedeg Cartref Cŵn
Dinas Casnewydd (CCDC) ac rydym yn gyfrifol am
gymryd cŵn crwydr a ganfyddir gan breswylwyr neu
wardeiniaid cŵn y Cyngor. Rydym yn gwneud pob
ymdrech i roi cŵn yn ôl i'w perchnogion a sicrhau bod
perchnogion yn deall eu cyfrifoldeb o ran gofalu am
eu cŵn. Yn 2019, nododd CCDC ochr yn ochr â'n
helusen bartner Friends of the Dogs Cymru fod angen
ardal ymarfer cŵn bwrpasol. Roedd cae dwy erw
gerllaw'r cartref yn ddigon i roi'r rhyddid i'n holl gŵn
(mawr a bach) fwynhau eu hymarferion a rhedeg yn
ddiogel oddi ar eu tennyn. Cynhaliodd y tîm ymarfer
ymgynghori gyda dilynwyr cyfryngau cymdeithasol
Friends of the Dogs a chydweithio â Gwasanaethau
Dinas y Cyngor i ddylunio a chreu'r lle sy'n gyfleuster
unigryw i Gyngor Cymru. Ar ôl ei gwblhau, bydd y
lle ar gael i'r cyhoedd ei ddefnyddio a'i fwynhau drwy
lenwi ffurflen gofrestru ar dudalen hafan CCDC.
Os oes gennych ddiddordeb mewn ail-gartrefu ci neu
os hoffech gael mynediad i'r lle / rhagor o wybodaeth
ewch i'w tudalen we yma.

Mae’r Gwasanaethau Rheoliadol hefyd yn gyfrifol
am ddarparu cynlluniau trwyddedu gorfodol ac
ychwanegol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth. Mae'r
cynlluniau hyn yn sicrhau bod cyflwr yr eiddo'n cael
ei gynnal a'i gadw'n dda, bod cyfleusterau digonol
ar gael a bod rhagofalon tân yn cael eu gosod
a'u cynnal a'u cadw. Yn olaf, mae'r cynlluniau hyn
hefyd yn sicrhau bod y landlordiaid/rheolwyr yn
addas i gael trwyddedau. Drwy gydol 2019/20
mae swyddogion Iechyd yr Amgylchedd wedi
bod yn gwneud gwaith rhagweithiol ac adweithiol
yn arolygu Tai Amlfeddiannaeth ac yn ymchwilio i
gwynion. Pan fo cwynion wedi'u gwneud, rydym
yn cynnig cyfle i'r tenant(iaid) a'r landlord/rheolwr
ddatrys y mater(ion). Fodd bynnag, lle cafwyd
cwynion niferus / annigonol, cynhaliwyd arolygiadau

a chymerwyd camau gorfodi priodol.
Lansiwyd gwasanaethau cynghori â thâl yn y maes
tai y flwyddyn ariannol ddiwethaf a chynyddodd
y galw amdano yn ystod y flwyddyn. Mae
gwasanaethau o'r fath yn caniatáu i berchnogion
eiddo neu ddarpar berchenogion dalu am
arolygiad a chael cyngor pwrpasol. Mae hyn yn
arbennig o ddefnyddiol i unigolion sy'n dymuno
gweithredu tai amlfeddiannaeth ac sydd am sicrhau
y bydd yr eiddo a brynant neu’r gwaith adnewyddu
a wnânt ar eiddo yn arwain at eiddo y gellir ei
drwyddedu, ac nad yw eu buddsoddiad yn cael ei
wastraffu. I gael gwybod mwy am rôl gwasanaethau
rheoliadol a Thai Amlfeddiannaeth ewch i'r
ddolen yma.
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Galluogi pobl i fod yn iach, yn
annibynnol ac yn wydn
Dadansoddiad Perfformiad 2019/20
*Ni chasglwyd unrhyw ddata gan na chasglwyd data yn ystod y flwyddyn.
Mesur Perfformiad
((Dangosydd CDC oni nodirfel
arall)

Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

Targed CDC
2019/20

2018/19

2017/18

Dangosydd LlC - % Ailgofrestru
Plant ar Gofrestrau Amddiffyn
Plant Awdurdodau Lleol

1.1%

5%

3.2%

8.5%

43

50

45

Ddim ar gael*

Dangosydd LlC - % Oedolion
sydd wedi derbyn cyngor a
chymorth heb gyswllt pellach

84.6%

60%

24.4%

33.8%

Dangosydd LlC - Oedi wrth
Drosglwyddo Gofal (OWDG)

5.10

7

6.18

6.02

Dangosydd LlC - Hyd yr Amser
(diwrnodau) mae Oedolion
mewn Cartrefi Gofal

827

868.2 diwrnod

789 diwrnod

868 diwrnod

Dangosydd LlC - Oedran
Cyfartalog Oedolion sy'n Mynd
i Gartrefi Preswyl

84.5

76

84.8

79.2

Dangosydd LlC - % yr
ymholiadau amddiffyn oedolion
a gwblhawyd ymhen 7 diwrnod
gwaith

100%

95%

100%

100%

Nifer y Plant sy'n Destun
Gorchmynion Gofal Interim
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Mesur Perfformiad
(Mesur CDC oni nodir fel
arall)
Dangosydd Llywodraeth
Cymru - % Plant sy'n
Derbyn Gofal (PDG/LAC)
sydd wedi cael 3 lleoliad
neu fwy

Nifer y Plant ar y Gofrestr
Amddiffyn Plant ar 31
Mawrth 2020

Dangosydd MAC Ymweliadau â Chanolfannau
Chwaraeon a Hamdden
fesul 1,000 o'r boblogaeth
(Blwyddyn hyd yma)
*Doedd dim modd casglu
data Ch4 oherwydd
Covid-19

Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

11.8%

128

5,288.3
(Q3)

Targed
2019/20

9%

110

7,800

2018/19

16.5%

105

7,887.7

2017/18

Esboniad

8.6%

Er ein bod y tu allan i'n targed
gwelwyd gwelliant yn rhan olaf
y flwyddyn o ran symudiadau ac
rydym wedi gwella'n sylweddol ers
y llynedd. Mae hwn yn faes gwaith
parhaus ar gyfer sefydlogrwydd
lleoliadau er mwyn sicrhau llai o
symudiadau.

Ddim ar
gael*

Mae'r cynnydd yn nifer y plant
ar y Gofrestr mewn rhai ffyrdd
yn arwydd o'n rheolaeth o risg
a chadw plant gartref yn unol â
gyrwyr Llywodraeth Cymru. Mae
hyn yn gynnydd bach yn rhan olaf
y flwyddyn ac er ychydig yn brin o’r
targed mae’n dal i fod yn debyg i
Awdurdodau Lleol tebyg.

7,451.8

Oherwydd Covid 19, cafodd
staff Casnewydd Fyw eu llethu
ar ddiwedd y flwyddyn ariannol
ac felly nid ydym wedi gallu cael
ffigurau Chwarter 4.

Dangosydd Llywodraeth
Cymru - % Plant sy'n
Derbyn Gofal (PDG) a
ddychwelwyd adref o Ofal

9.3%

15%

10.8%

10.8%

Dangosydd LlC - % y plant
a gefnogir i barhau i fyw
gyda’u Teulu

58.1%

65%

56.5%

65%

Dangosydd Llywodraeth
Cymru - % Asesiadau
a Gwblhawyd ar gyfer
Plant o fewn Amserlenni
Statudol.

Dangosydd Llywodraeth
Cymru - Hyd Amser
Cyfartalog Plant a oedd ar
y Gofrestr Amddiffyn Plant
yn ystod y flwyddyn

88.9%

242 diwrnod

95%

230
diwrnod

93.2%

245
diwrnod

Mae'r rhain yn Fesuriadau
Perfformiad sydd bron yn sicr yn
mynd i gael eu terfynu. Ni allwn
ond cefnogi plant i aros yn ddiogel
gartref ac ni allwn reoli hyn bob
amser felly nid yw hyn bob amser
yn bosibl felly mae angen diwygio'r
MP hwn. Yn yr un modd, dim
ond os yw'n ddiogel y gall plant
ddychwelyd adref ac nid yw hyn
bob amser o dan ein rheolaeth.

91.5%

Gwelodd Ch4 ychydig bach iawn
o welliant ar ffigur Ch2 ond mae'n
dal i fod yn ostyngiad o ran y broses
gwblhau o’i gymharu â blynyddoedd
cynharach. Erbyn hyn mae gennym
set lawer mwy effeithiol o brosesau
ar waith wrth y drws ffrynt ond mae
wedi cymryd amser i newid sut caiff
adnoddau eu cyfeirio. Mae'r gwaith
hwn bellach wedi'i gwblhau ac
rydym yn disgwyl gweld gwelliant yn
y chwe mis nesaf.

261
diwrnod

Cafodd yr amserlennu ar
gynadleddau ei effeithio gan yr
arolygiad ac yna ar ddiwedd y
flwyddyn gan Covid felly gellir deall
y cynnydd bach mewn diwrnodau yn
y cyd-destun hwnnw.
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Nifer y Plant sy'n Derbyn
Gofal (PDG/LAC) ar 31
Mawrth 2020

Nifer y siwrneiau Teithio
Llesol (Blwyddyn hyd yma)

380

224,924

375

250,000

375

200,927

Ymateb i Covid-19
Pan ddechreuodd pandemig Covid-19 ym
mis Chwefror 2020 roedd galw mawr ar
wasanaethau oedolion, plant a chymunedol
ledled Casnewydd. Er gwaethaf y mesurau cloi
a gyflwynwyd i reoli lledaeniad y clefyd, mae
gwasanaethau cymdeithasol a chymunedol
rheng flaen y Cyngor wedi parhau i sicrhau bod
pobl yn cael y gofal angenrheidiol sydd ei angen
arnynt ac i gefnogi gofalwyr ledled Casnewydd.
Un o'r effeithiau mwyaf a gafodd Covid-19
oedd ar gartrefi preswyl, gofal cartref a therapi
galwedigaethol (ThG) y Cyngor. Drwy gydol
Covid-19 parhaodd Gwasanaeth Cyswllt Cyntaf
Gwasanaethau Oedolion i weithredu system
ddyletswydd integredig o hyb rhithwir o 8 tan
8, 7 diwrnod yr wythnos. Roedd tîm ThG y
gwasanaeth wedi cynnal dros 75 o ymweliadau
brys i hwyluso rhyddhau cleifion o'r ysbyty
ac atal derbyniadau i'r ysbyty. Roeddent
hefyd wedi cysylltu â thros 90 o ddefnyddwyr
gwasanaeth ar eu rhestr nad oeddent yn rhai
brys i sicrhau eu bod yn cael y cyngor, y cymorth
a'r help angenrheidiol gyda gweithgareddau
dyddiol. Un o'r heriau mwyaf a gafodd ein timau
oedd sicrhau bod ein staff yn cadw cysylltiad
gwerthfawr tra'n gwisgo'r offer Cyfarpar
Diogelu Personol angenrheidiol.
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Ddim ar
gael*

Mae'r duedd Genedlaethol ar
gyfer nifer y plant sy'n derbyn
gofal yn parhau i fod tuag i fyny.
Yn y ffurflenni i Lywodraeth Cymru
gofynnir i ni bellach ystyried y
niferoedd heb Blant Digwmni
sy'n Ceisio Lloches. Unwaith eto,
gwelsom gynnydd yn y grŵp hwn
o blant tra bod ein cyfradd o
ddechrau achosion mewn gofal yn
gostwng yn araf. Yn erbyn y darlun
Cenedlaethol o gynnydd mae'r
cynnydd bach hwn yn rhesymol.

139,680

Oherwydd problemau
ymarferoldeb gyda'r synwyryddion
yn 2019/20 mae hyn wedi effeithio
ar y ffigurau. Mae'r synwyryddion
wedi'u hatgyweirio a dylai hyn wella
yn 2020/21.

Drwy gydol y cyfnod hwn, roedd y timau'n
wynebu amgylchiadau heriol ac anodd iawn
i gefnogi unigolion, gofalwyr a theuluoedd,
rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi ein
cefnogi ac wedi rhoi adborth cadarnhaol.
Dyma enghraifft o achos penodol:
Derbyniwyd claf i Ysbyty Brenhinol Gwent ym
mis Chwefror ar ôl iddo gwympo a chafodd
ei ddiagnosio’n ddiweddarach â Metastasis
Sbinol. Trosglwyddwyd y claf i Ganolfan Ganser
Felindre i gael triniaeth lle’r oedd wedi’i barlysu
o'r gwasg i lawr. Daeth atgyfeiriad i mewn i'r
tîm i ystyried darparu offer codi a chario i'r claf
pan fyddai’n dychwelyd adref fel ei fod yn gallu
treulio cymaint o amser â phosibl gyda'i deulu.
Ymwelodd y tîm â'r cartref, gan osod yr offer a
chefnogi'r claf a'r teulu i sicrhau eu bod yn gallu
treulio cymaint o amser â phosibl gyda’i gilydd
yn ystod ei ofal lliniarol.
Drwy gydol Covid-19, mae Tîm Cysylltwyr
Cymunedol y Cyngor wedi bod yn cynnig
cymorth drwy siopa, casglu meddyginiaethau,
darparu cyfleustodau a thalebau ffôn a
chyfeirio at Hybiau Cymunedol y Cyngor i
gael mynediad i fanciau bwyd a pharseli bwyd
Llywodraeth Cymru. Gan ddefnyddio'r data o
lythyrau hunan-warchod Llywodraeth Cymru,
roeddem yn gallu cysylltu'n ôl â'n systemau

Gwasanaethau Cymdeithasol a chysylltu ag
aelwydydd i sicrhau bod ganddynt fynediad
at y gwasanaethau, y cyngor a'r arweiniad
angenrheidiol yn ogystal â chyfeirio at
wasanaethau priodol y Cyngor a phartneriaid
fel Pobl i ddarparu gwasanaethau ychwanegol.
Roedd Cysylltwyr Cymunedol hefyd wedi
dosbarthu 550 o becynnau a llawlyfrau gofalwyr.
Ar draws cartrefi preswyl y Cyngor a'r sector
preifat, cynhaliwyd cyswllt rheolaidd ac mae
offer Cyfarpar Diogelu Personol wedi'i ddarparu
i staff i'w cefnogi yn ystod y cyfnod hwn.

O ran Gwasanaethau Plant y Cyngor mae parhau i gadw
cyswllt â phlant a'u teuluoedd oherwydd y mesurau
cloi a'r mesurau ymbellhau cymdeithasol sy’n ofynnol
wedi bod yn heriol. Er gwaethaf hyn mae'r timau wedi
parhau i ymgymryd â'r gwaith llys angenrheidiol, meithrin
a mabwysiadu, cymorth i deuluoedd, atal a gweithio
gyda phlant anabl a'u teuluoedd. Mae'r Gwasanaethau
Plant wedi defnyddio fideo-gynadledda a chyfryngau
cymdeithasol yn llwyddiannus i barhau i gadw cyswllt
â theuluoedd a phobl ifanc drwy gydol yr argyfwng.
Rhoddodd Tîm Cyfiawnder Ieuenctid y Cyngor gyda
phobl ifanc Becynnau Pampro at ei gilydd ar gyfer staff y
GIG oedd yn gysylltiedig â Chartrefi Gofal. Parhaodd y
gwasanaeth i ddathlu Pythefnos Maethu ac maent wedi
parhau i recriwtio gofalwyr yn ogystal â chefnogi gofalwyr
maeth a staff preswyl. Drwy gydol y cyfnod hwn mae
Oaklands wedi aros ar agor ac fe wnaethom ymestyn ein
cynnig ar gyfer gofal dydd i leddfu'r straen ar deuluoedd.
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Yn ystod yr argyfwng sefydlodd Gwasanaethau Rheoliadol
y Cyngor ochr yn ochr â'r Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid
wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu y Ddinas. Roedd staff ar
draws y gwasanaethau wedi gwirfoddoli i gefnogi'r gwasanaeth.
Gan weithredu mewn modd rhithwir, mae'r gwasanaeth wedi
gallu cefnogi'r gymuned leol i atal lledaeniad y feirws.
Yn ystod cyfnod cloi Covid-19, gwelwyd gostyngiad sylweddol
mewn cerbydau ar y ffyrdd yn y ddinas a mwy o drigolion yn
cerdded, yn beicio ac yn gwneud ymarfer corff ledled y ddinas.
Gyda'r argyfwng hwn rydym wedi gweld gwelliannau o ran yr
ansawdd aer ledled y ddinas a newidiadau cymdeithasol mewn
agweddau o ran defnyddio ceir i deithio i leoedd. Mae effaith
mor ddramatig wedi amlygu pa welliannau y gellir eu gwneud
yn yr hirdymor i amgylchedd ac ansawdd aer y ddinas pe baem
yn defnyddio ceir yn llai ac yn defnyddio trafnidiaeth amgen
a cherbydau glanach i deithio / cymudo ar draws Casnewydd
a'r rhanbarth ehangach. Yn 2020/21, bydd canfyddiadau
cychwynnol Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru yn
cael eu cyhoeddi ac yn sail i gamau nesaf gwaith modelu a
dichonoldeb i lywio'r adroddiad terfynol. Derbyniodd Cyngor
Casnewydd £600k hefyd gan Lywodraeth Cymru i ddarparu
saith cynllun o amgylch Casnewydd i wella teithio llesol.

Nodau Adfer Strategol
Gan ddysgu o argyfwng Covid-19, mae Cyngor
Dinas Casnewydd wedi gosod y Nod Adfer
Strategol 'Hyrwyddo a diogelu iechyd a lles pobl,
diogelu ein cymunedau mwyaf agored i niwed
ac adeiladu cymunedau cryf a gwydn.' Mae'r
nod hwn yn cydnabod yr effeithiau hirdymor y
bydd Covid-19 yn eu hachosi i iechyd (corfforol a
meddyliol) a lles amrywiaeth o bobl yn y Ddinas.
Mae hefyd yn cydnabod bod y sector gofal
cymdeithasol yn agored i niwed o ran bod yn
gynaliadwy ar gyfer yr hirdymor er mwyn parhau
i ddarparu'r gofal a'r cymorth penodol ar gyfer
anghenion cymhleth dros gyfnodau hir o amser.
Yn ogystal, deallwn fod angen i ni barhau i wella
ein gwasanaethau ymyrraeth gynnar a sicrhau y
gallwn gefnogi cymunedau i fod yn fwy actif ac
iach. Mae hefyd angen sicrhau bod amgylchedd y
ddinas yn cael ei wella yn yr hirdymor drwy leihau
allyriadau carbon deuocsid a darparu dulliau
amgen o deithio a chymudo ledled y ddinas. Er
mwyn cefnogi'r nod hwn a chyflawni'r amcan lles
rydym wedi datblygu'r camau canlynol:
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1. Cefnogi pobl i barhau i fyw'n annibynnol yn eu
cartrefi a'u cymunedau.
2. Adfer y gwasanaethau i blant ac oedolion
yn llawn, cefnogi partneriaid y mae Covid-19
wedi effeithio arnynt a sicrhau bod defnyddwyr
gwasanaeth a staff yn cael eu cefnogi a'u
hamddiffyn.
3. Asesu effaith a chynaliadwyedd hirdymor y
sector gofal cymdeithasol yng Nghasnewydd
gan lywio gofynion y gwasanaeth yn y dyfodol.
4. Diogelu a chefnogi plant a phobl ifanc i aros yn
ddiogel gyda'u teuluoedd.
5. Gwella cyfleoedd ar gyfer Teithio Llesol a
gweithio tuag at ansawdd aer gwell.
6. Rheoleiddio busnesau a chefnogi defnyddwyr
/ preswylwyr i ddiogelu a gwella eu hiechyd.
7. Gweithio gyda phartneriaid allweddol i
ailagor cyfleusterau diwylliannol a hamdden
yn ddiogel gan gynnwys hyrwyddo parciau,
mannau agored a llwybrau arfordirol y ddinas.
8. Cynnal gweithlu diogel, iach a chynhyrchiol.

Adeiladu cymunedau cydlynol
a chynaliadwy
Mae dinasoedd yn cael eu hadeiladu gan y
cymunedau sy'n byw ynddynt lle maent yn
llunio'r ffordd rydym yn cysylltu â'n gilydd,
yn addasu i newid, yn creu amgylcheddau
diogel ac yn sicrhau bod y bobl sy'n byw
yno yn canolbwyntio ar les ei gilydd. Mae
gwella mynediad at wasanaethau’r Cyngor,
tai a gwella cyfleoedd cymunedau i gael
mynediad i gyflogaeth yn hanfodol er
mwyn sicrhau gwydnwch i newid. Rydym
hefyd am adeiladu ar yr ymdeimlad cryf
o le ac amrywiaeth ein cymunedau y mae
Casnewydd yn eu darparu fel y gallwn i gyd
gyfrannu at wella'r ffordd yr ydym yn byw.

Yng Nghasnewydd, rydym yn falch o'n lle yn
hanes Cymru ac mae'n bwysig i ni barhau
i dyfu'r iaith Gymraeg. Rydym hefyd yn
cydnabod bod ein Diwylliant Cymreig a'n
hiaith Gymraeg yn un rhan o'r cymunedau a'r
ieithoedd niferus sy'n byw ac yn gweithio yng
Nghasnewydd.

Cymru Fwy
Cyfartal

Cymru o
Gymunedau Cydlynol

Cymru sy’n Gyfrifol
yn Fyd-eang

Cymru â Diwylliant
Bywiog lle mae’r iaith
Gymraeg yn Ffynnu
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Mae Casnewydd yn gartref i lawer o drigolion o bob cwr o'r byd sydd wedi ymgartrefu yma ac rydym
am sicrhau bod gan bawb lais a'u bod yn gallu cyfrannu at lunio ein gwasanaethau a'u bod yn gallu
elwa o'r hyn y gallwn ei gynnig iddyn nhw ac i'r ddinas. Er mwyn cyflawni ein hamcan mae gennym y
camau canlynol.
Y CAMAU
1

Cyflwyno rhaglen cydlyniant cymunedol sy'n creu cyfleoedd i gymunedau ryngweithio gyda’i
gilydd.

2

Atal troseddu ac aildroseddu ymysg pobl ifanc.

3

Datblygu cymunedau cynaliadwy drwy ddarparu tai hygyrch a fforddiadwy o ansawdd da.

4

Atal a mynd i'r afael ag achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n effeithio ar y preswylwyr
a'r gymuned fusnes gan gynnwys ymddygiad gwael, niwsans sŵn, tipio anghyfreithlon, gwerthu
alcohol yn anghyfreithlon i blant a throseddau carreg drws.

5

Gweithio gyda phartneriaid allweddol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a
throseddau, a gwella cydlyniant a lles cymunedol ym Mhilgwenlli, a defnyddio'r model hwn sy'n
canolbwyntio ar yr ardal i lywio rhaglenni posibl yn y dyfodol mewn rhannau eraill o Gasnewydd.

6

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

7

Darparu gwasanaeth llyfrgell cynaliadwy a chynnig diwylliannol amrywiol.

8

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

9

Datblygu cyfleoedd ar gyfer cynnwys, cyfranogi ac ymgysylltu â'r gymuned.

Mae Cyngor Casnewydd wedi ymrwymo i sicrhau
bod gan drigolion fynediad at dai fforddiadwy a
diogel o ansawdd. Mae trefi a dinasoedd ledled
y DU yn wynebu heriau i sicrhau bod preswylwyr
yn cael eu hatal rhag mynd yn ddigartref ac i
gefnogi pobl sydd eisoes yn ddigartref neu'n
cysgu ar y stryd i gael mynediad at drefniadau tai
mwy hirdymor. Yn 2019/20 roedd gan y Cyngor
610 o aelwydydd digartref a derbyniodd 919
o ddyraniadau o dai fforddiadwy. Ar ddiwedd
2019/20 mae'r angen am dai fforddiadwy yn
parhau'n uchel gyda thros 7,000 o geisiadau ar y
rhestr aros am dai.
Nid yw Cyngor Casnewydd yn berchen ar unrhyw
stoc tai ei hun ac felly rydym yn gweithio'n agos
gyda'n Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
fel Cartrefi Casnewydd, Pobl, Llamau. Yn
2019/20 derbyniodd Cyngor Casnewydd £6.3
miliwn gan y Grant Cymorth Tai yn ogystal â
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£2.5 miliwn ychwanegol tua diwedd y flwyddyn
ariannol.
Yn ystod y flwyddyn cwblhawyd datblygiadau tai
yn Durham Road, Tŷ Tafarn Kings Head gynt a
Cot Farm yn Ringland. Mae datblygiadau hefyd
wedi dechrau yng nghanolfan adnoddau Hillside
gynt a Thŷ Tafarn Centurion lle cafwyd achosion
o ymddygiad gwrthgymdeithasol a byddant
bellach yn cael eu hailddatblygu'n gartrefi i
deuluoedd y mae mawr eu hangen.
Bydd y gwaith o ailddatblygu llety gwarchod Llys
Tredegar yn cael ei ddisodli gan fflatiau modern
un a dwy ystafell wely ochr yn ochr â chwrt
cymunedol a gardd sy’n addas i bobl â dementia.
Mae'r trigolion cyntaf hefyd wedi symud i Central
View sy'n darparu fflatiau modern i bobl dros 55
oed yng nghanol Casnewydd.

Adeiladu cymunedau cydlynol
a chynaliadwy
Un o heriau mwyaf y Cyngor yw nifer y cartrefi
preifat gwag yn y ddinas. Ar ddiwedd y
flwyddyn (2019/20) roedd gan y Cyngor dros
1,100 o gartrefi sydd wedi bod yn wag ers dros
6 mis. Er mwyn gwella perfformiad y Cyngor,
yn 2019/20 cyflwynwyd Strategaeth Cartrefi
Gwag y Cyngor.
Mae'r Cyngor yn parhau i geisio cysylltu â
pherchnogion yr eiddo hyn a chynnig cymorth
a gwybodaeth i ddychwelyd yr eiddo yn ôl i ni
drwy'r cynllun benthyciadau gwella tai diogel
a chynnes. Mae'r lluniau'n dangos sut mae'r
cynllun hwn wedi galluogi fflatiau sydd wedi
bod yn wag am o leiaf 12 mlynedd i gael eu
defnyddio eto.
Defnyddir y Grant Cymorth Tai hefyd ar gyfer
llawer o fentrau a chynlluniau eraill ledled
Casnewydd a rhanbarth ehangach Gwent. Mae
llawer o waith y Cyngor yn cael ei wneud drwy
gefnogi pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu ar y
stryd i ddod o hyd i lety a chymorth diogel fel
y gallant fyw'n annibynnol a datblygu sgiliau a
hyfforddiant.
Darperir cymorth hefyd i bobl sydd ag
anghenion meddyliol neu gorfforol ychwanegol
drwy wahanol gynlluniau cydweithredol gyda
Pobl, Llamau a sefydliadau dielw eraill. Mae
Cyngor Casnewydd hefyd yn gyfrifol am
gyflwyno'r Grant Cyfleusterau i'r Anabl
cynllun i alluogi pobl i fyw'n annibynnol gartref
drwy osod cymhorthion a chyfleusterau
annibynnol yn eu llety.
Yn ogystal, mae'r Cyngor, ar y cyd â Gofal a
Thrwsio yn darparu gwelliannau i'r cartref i
gefnogi pobl sy'n gadael yr ysbyty neu sydd
mewn perygl o gael eu derbyn.
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Adeiladu cymunedau cydlynol
a chynaliadwy
Cydweithredu / Cynnwys / Atal / Integreiddio – Cynllun Tŷ Rhyddid sy'n
cefnogi merched a phlant sy'n dianc rhag cam-drin domestig
Wedi’i gomisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac
mewn partneriaeth â Chyngor Tor-faen (1 uned), Llamau
Cyf a Chyngor Casnewydd (2 uned) gan ddefnyddio'r cyllid
o'r Grant Cymorth Tai, mae Tŷ Rhyddid yn darparu llety
hunangynhwysol a chymorth arbenigol i ferched a'u plant
ag anghenion cymhleth sy'n ffoi rhag cam-drin domestig yn
y rhanbarth. Ers agor ym mis Rhagfyr 2019 mae'r llety wedi
cefnogi 23 o ferched ac 16 o blant. Drwy'r cymorth cyfannol
a ddarperir mae teuluoedd yn cael lleoedd diogel, yn
meithrin perthnasau cadarnhaol ac yn cael cefnogaeth drwy
wella o’r camdriniaeth y maent wedi'i wynebu.
Os ydych yn dioddef trais neu gamdriniaeth domestig,
cysylltwch â'r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn (0808 80 10 800).
Os oes angen mynediad at wasanaethau cymorth tai,
ffoniwch Porth Casnewydd ar (01633) 235201 neu e-bostiwch
Newport.gateway@newport.gov.uk

Datblygodd tîm Adfywio Cymunedol y Cyngor
bedwar Hyb Cymunedol ar draws y ddinas i
ddod â gwasanaethau cymunedol allweddol
at ei gilydd fel gwaith a sgiliau, Gwasanaethau
Ieuenctid, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau
Cryf, Gwasanaethau Llyfrgelloedd, a Dechrau'n
Deg. Wrth wraidd y dull newydd hwn roedd
ailddatblygu 'Canolfan Gymunedol Ringland'.
Ar ôl agor am y tro cyntaf yn 1966, roedd achos
dros ailfuddsoddi ac adnewyddu'r adeilad i fod
yn Hyb Cymunedol Dwyrain Casnewydd. Drwy
weithio gyda'r gymuned, fe wnaethom lunio’r
gwaith adnewyddu i gefnogi eu hanghenion
a darparu gwybodaeth weledol fanwl am y
cynnydd drwy'r datblygiad. Comisiynwyd
artistiaid stryd i ddatblygu gwaith celf ar yr
adeilad a hefyd ymgysylltu â'r gymuned i nodi
pa wasanaethau a gweithgareddau yr hoffent
eu cael yn yr Hyb. Ers ei agor ym mis Tachwedd
2019, mae'r Cyngor wedi'i enwebu fel un sydd
wedi cyrraedd y rownd derfynol fel rhan o
wobrau Municipal Journal ar gyfer arloesedd
mewn eiddo a rheoli asedau.
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Casnewydd Mwy Diogel yw partneriaeth diogelwch
cymunedol y ddinas. Gwnaed cynnydd fel
awdurdod i sefydlu proses sy'n adlewyrchu'r angen
am ddull hirdymor o fynd i'r afael ag Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol ac i helpu i fynd i'r afael ag
atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae'r Cyngor,
ynghyd â'i bartneriaid gan gynnwys Heddlu Gwent,
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, darparwyr tai,
Casnewydd Fyw, grwpiau cymunedol lleol ac eraill,
wedi datblygu dull amlasiantaethol parhaus sy'n
ymateb i bryderon gan gymunedau lleol ynghylch
ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu. Mae'r
dull hwn yn cynnwys cynnal diwrnodau gweithredu,
cerdded o gwmpas ardaloedd a digwyddiadau
cymorth cymunedol i ddangos yn glir ein
hymrwymiad i wella lles ardaloedd lleol ac i feithrin
ymddiriedaeth o fewn cymunedau. Mae partneriaid
yn gweithio gyda phobl leol, grwpiau preswylwyr,
busnesau a masnachwyr i hyrwyddo cyfranogiad
y gymuned a mynd i'r afael â gwahanol faterion
gyda'r nod o leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol
ac ofni troseddau.
Mae'r grŵp yn cyfarfod bob chwarter i ddarparu
trosolwg strategol o weithgarwch ar draws y
ddinas, ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i
Casnewydd Ddiogelach. Mae'r dull partneriaeth
hwn yn hyrwyddo integreiddio â phartneriaid a
chyrff cyhoeddus eraill. Yn ogystal, mae Grwpiau
Datrys Problemau sy'n cwrdd bob deufis a Grŵp
Gweithredol Ymddygiad Gwrthgymdeithasol sy’n
cwrdd bob chwarter sy'n edrych ar weithgareddau
amserol a thymhorol fel Ymgyrch Bang (Hydref/
Tachwedd) a chyfnodau gwyliau.
Cyn y sefyllfa bresennol o ran Covid-19, roedd
yr Hybiau Cymunedol wedi cytuno i sefydlu
Grwpiau Gweithredu Lleol. Bydd y grwpiau
hyn yn cydweithio â'r gymuned i adlewyrchu eu
hanghenion ac yn helpu i atal rhagor o ymddygiad
gwrthgymdeithasol. Bydd dull mwy cydlynol o
gyfleu canlyniadau a negeseuon cadarnhaol i'r
gymuned leol a rhanddeiliaid yn dylanwadu ar
weithgarwch ac yn rhoi sicrwydd.
Cyhoeddodd Archwilio Cymru adroddiad ar sut
mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â Deddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) i fynd i'r
afael ag achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol
gan ganolbwyntio ar y pum ffordd o weithio ym
mis Ionawr 2020. Roedd yr adroddiad yn canmol

"dulliau creadigol ac arloesol o ymgysylltu" ac yn
nodi fod "ysgogiad ac uchelgais clir i fynd i'r afael
ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ar draws uwch
arweinwyr y cyngor a sefydliadau partner y BGC."
Wrth edrych ymlaen, tynnodd yr adroddiad sylw
at feysydd i'w gwella y bydd grŵp Casnewydd
Ddiogelach yn eu hystyried ar gyfer y dyfodol.
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Adeiladu cymunedau cydlynol
a chynaliadwy
Atal a Chydweithredu – Ymgyrch Bang
Mae Ymgyrch Bang yn ddull partneriaeth o helpu i leihau
ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy gydol Calan Gaeaf a Noson
Tân Gwyllt drwy ddarparu gweithgareddau dargyfeiriol. Mae'r cyfnod
hwn yn aml yn gysylltiedig ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Mae'r
partneriaid sy'n cefnogi Ymgyrch Bang yn cynnwys Heddlu Gwent,
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Urban Circle, Casnewydd Fyw,
County in the Community Casnewydd, Cartrefi Dinas Casnewydd,
Charter Housing a Chyngor Dinas Casnewydd.
Nod y rhaglen yw cefnogi preswylwyr i fwynhau Calan Gaeaf a
Noson Tân Gwyllt, ond ar yr un pryd, bod yn ymwybodol o gadw'n
ddiogel a pharchu'r rhai o'ch cwmpas. Roedd digwyddiadau ar
y pryd a gefnogwyd gan y bartneriaeth yn cynnwys: 200 o bobl
a oedd yn bresennol mewn Digwyddiad Calan Gaeaf (Canolfan
Casnewydd), 100 o gyfranogwyr yng Ngorsaf Heddlu Alway ac
ymgysylltodd y Gwasanaeth Ieuenctid â thros 300 o unigolion drwy
sesiynau Allgymorth.
Mae'r prosiect wedi ymgysylltu â chyfanswm o 2769 o
gyfranogwyr, wedi gweld gostyngiad o 14% mewn ymddygiad
gwrthgymdeithasol, gostyngiad o 37% mewn achosion cynnau tân
ac wedi darparu cyfanswm o 212 o oriau dargyfeiriol.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau
i adeiladu cymunedau cydlynol a mynd i'r
afael â throseddau casineb. Dros y 12 mis
diwethaf, mae'r Cyngor wedi bod yn cyflawni
blaenoriaethau Rhaglen Cydlyniant Cymunedol
Llywodraeth Cymru, ac wedi recriwtio dau
Swyddog Cydlyniant newydd i gefnogi'r gwaith
hwn, yn cwmpasu Casnewydd a Sir Fynwy. Mae
cydlyniant cymunedol yn cynnwys pawb, gan greu
ymdeimlad cyffredin o hunaniaeth, a hyrwyddo
perthynas gadarnhaol ar draws cymunedau waeth
beth fo'u cefndir. Mae eleni wedi canolbwyntio ar
liniaru rhai o'r effeithiau negyddol yr ydym wedi'u
gweld o ganlyniad i Brydain yn gadael yr UE,
gan gynnwys cynnydd mewn troseddau casineb,
naratif gwrth-fudwyr, a'r ofn sydd wedi'i greu
yn ein cymunedau yn yr UE am eu dyfodol yn y
DU. Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid yn
y sector gwirfoddol i ymgysylltu â’n dinasyddion
yn yr UE, gan eu cefnogi i wneud cais am
Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion
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yr UE tra'n hyrwyddo'r cyfraniad cadarnhaol y
mae ymfudo wedi'i wneud i Gasnewydd. Rydym
hefyd wedi bod yn cynnal cyfarfod rheolaidd
i Ddinasyddion yr UE, er mwyn sicrhau ein
bod yn defnyddio dull cydlynol wrth wneud y
gwaith hwn, ac yn canolbwyntio ar y meysydd
cywir. Eleni, ymrwymodd Casnewydd hefyd i'r
rhaglen Dinasoedd Cynhwysol, rhaglen cyfnewid
gwybodaeth a hwylusir gan y Ganolfan Ymfudo,
Polisi a Chymdeithas ym Mhrifysgol Rhydychen
sy'n canolbwyntio ar rannu arfer da o ran ymfudo
ac integreiddio. Rydym yn parhau i ddarparu
hyfforddiant Prevent sy'n codi ymwybyddiaeth o'r
risg o radicaleiddio, i staff ysgol a chorfforaethol,
ac eleni hyfforddwyd dros 700 o bobl.
Mae ein Tîm Adsefydlu Pobl Agored i Niwed
yn parhau i weithio gyda'r Swyddfa Gartref i
adsefydlu teuluoedd sy'n agored i niwed o
ardaloedd o wrthdaro a thros y 12 mis diwethaf
daeth â naw teulu arall i Gasnewydd.

Roedd nifer o'r achosion hyn yn gymhleth, yn
cynnwys plant neu oedolion ag anghenion neu
anableddau penodol na allent gael gafael ar ofal
priodol yn eu gwledydd cartref. Mae'r Tîm yn
darparu cymorth ymarferol i alluogi teuluoedd i
ymgartrefu yn y ddinas a chwarae rhan weithredol

yn eu cymuned leol. Eleni rydym wedi dathlu nifer
o gyflawniadau a wnaed gan ein teuluoedd, gan
gynnwys ymgymryd â rolau gwirfoddol, dod o hyd
i waith cyflogedig a phasio arholiadau ysgol yn
llwyddiannus.

Cynnwys / Integreiddio – Hiba Albaba
Hiba Albaba yw un o'r unigolion eithriadol sydd, er gwaethaf yr
holl drawma a wynebodd a'r caledi a brofodd, yn cael effaith mor
gadarnhaol ac yn defnyddio'r holl gyfleoedd a gynigir drwy'r cymorth
adsefydlu i ffynnu a rhoi'n ôl i'w cymunedau. Cyrhaeddodd Hiba yn
2018 yn deall fawr ddim Saesneg ac mae bellach yn gwirfoddoli gyda:
Y Groes Goch Brydeinig ar gyfer y prosiect lleisiau, Home Start a
Volunteering Matters. Mae Hiba wedi cymryd rhan mewn gwahanol
weithgareddau, digwyddiadau ac ymgyrchoedd i rannu ei phrofiadau
a'i safbwyntiau. Mae hyn wedi helpu i hyrwyddo newid cadarnhaol
yn system ceiswyr lloches y DU, gan roi syniadau a barn ar wella
gwasanaethau, dogfennau ac arferion y Swyddfa Gartref a Llywodraeth
Cymru. Mae hefyd wedi cyflwyno araith gyhoeddus mewn Digwyddiad
Adsefydlu Byd-eang yn rhoi trosolwg o'i phrofiad o gael ei adsefydlu
yng Nghymru. Cymerodd Hiba ran hefyd yn y Prosiect AVAIL yng
nghynhadledd yr UE y Groes Goch a gynhaliwyd ym Mrwsel. Mae
hi hefyd wedi cyd-ysgrifennu erthygl yn ddiweddar ar gyfer Monitor
Rhydychen ar Ymfudo dan Orfod sy’n dyfynnu ei barn ynghylch pam
mae adsefydlu'n bwysig.

Mae ymglymiad, cyfranogiad ac ymgysylltiad
ystyrlon â'r cyhoedd gan y gymuned yn gam arall
tuag at Amcan Lles 4. Mae ymgysylltu hefyd yn
ganolog i agenda cydraddoldebau'r Cyngor. P'un
ai drwy'r gwahanol ffyrdd y gall y cyhoedd gymryd
rhan yn y broses bolisi drwy ymgynghoriadau
neu drwy'r ymgysylltu a'r digwyddiadau y mae'r
awdurdod yn eu cefnogi.

Dangosir isod rai uchafbwyntiau o
bynciau y mae'r Cyngor wedi ymgysylltu
arnynt yn ystod 2019-20.
Dangosir llinell amser fanwl ar dudalen 40.

Argraff o
Gasnewydd

Sgiliau Iaith
Gymraeg

Mae’r cyngor yn cynnig amrywiaeth eang o
fecanweithiau i bobl ymgysylltu â’r broses
ddemocrataidd. Mae hyn yn cynnwys
ymgynghoriad ffurfiol drwy wefan y cyngor a’r
cyfryngau cymdeithasol; y Panel Dinasyddion, y
fforwm dros 50, y Cyngor Ieuenctid a’r Wi-Fi bws
lle gall y cyhoedd gael gafael ar arolygon y Cyngor.

Strategaeth
Toiledau
Cyhoeddus

Ymfudo yng
Nghasnewydd

Ymgynghoriad
ar y Gyllideb

Teithio
Llesol
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Adeiladu cymunedau cydlynol
a chynaliadwy
Yn ardaloedd Ringland ac Alway roedd
Cyllidebu Cyfranogol (Cynllun Grant
Cymunedol) - Dyrannodd y Swyddfa Gartref /
Cyngor Sir Gwent £15k yn benodol at y diben
hwn. Roedd dull cyllidebu cyfranogol yn sicrhau
bod arian ar gael i fynd i'r afael â syniadau a
ddaeth allan o’r digwyddiad ymgysylltu Caffi
Cyswllt. Sefydlwyd Grŵp Llywio Cymunedol
yn cynnwys trigolion lleol, i oruchwylio'r cynllun
grant e.e. penderfynu ar derfynau ceisiadau,
pwy oedd yn gymwys i wneud cais, llunio rhestr
fer o geisiadau ac ati.
Roedd hyn yn rhoi lefel uchel o berchnogaeth,
cyfranogiad a phŵer i bobl leol. Anogwyd
sefydliadau a grwpiau i wneud cais am gyllid
a gwahoddwyd y rhai a oedd yn bodloni'r
meini prawf i gymryd rhan yn y Digwyddiad
Grant Cymunedol, a gynhaliwyd ym mis
Ebrill. Cyflwynodd cyfanswm o 15 o grwpiau
eu prosiectau i bron i 100 o bobl a oedd yn
bresennol a bleidleisiodd i benderfynu pa
geisiadau a fyddai’n derbyn cyllid.

ROEDD Y CEISIADAU LLWYDDIANNUS FEL A
GANLYN:

Samariaid
Casnewydd

(£5,000) i gefnogi cymorth hanfodol
dros y ffôn ac wyneb yn wyneb i'r rhai
y mae angen lle diogel arnynt i gael
eu clywed beth bynnag fo'r broblem.

Cadetiaid
Heddlu Gwent

(£5,000) sy’n rhedeg amrywiaeth o
fentrau atal troseddu yn y cymunedau
e.e. aros yn ddiogel ar-lein,
perthnasoedd diogelach, bod yn
gyfaill, hyfforddiant beiciau modur.

Ringland Radio

(£4,995) – prosiect gan Ysgol Gynradd
Ringland i redeg gorsaf radio leol,
lle bydd disgyblion yn hyrwyddo
digwyddiadau a gweithgareddau
gwasanaethau lleol, trosglwyddo
cyngor atal troseddu ac ati.

Clwb Bocsio
Alway

(£300, a chynigiwyd cyfran o gais
Cadetiaid yr Heddlu iddynt) sy’n
defnyddio bocsio i ddargyfeirio pobl
ifanc o droseddu ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol ac i ddatblygu
disgyblaeth a hunanhyder.

Mae Cyngor Ieuenctid Casnewydd (CIC) yn fforwm
i bobl ifanc sy'n byw yng Nghasnewydd gael
dweud eu dweud am y materion sy'n bwysig iddyn
nhw. Bob blwyddyn mae'r Cyngor Ieuenctid yn
dewis nifer o flaenoriaethau sy'n llunio rhaglen
waith ar gyfer y flwyddyn. Ar gyfer 2019 - 2020 y
blaenoriaethau oedd materion LHDTC+ i bobl ifanc,
Addysg a'r Amgylchedd.
Datblygodd aelodau CIC gwestiynau a
ddefnyddiwyd fel rhan o ymgynghoriad i gael
gwybod gan bobl ifanc am yr anawsterau
yr oeddent yn eu hwynebu wrth fyw yng
Nghasnewydd a bod yn rhan o'r gymuned
LHDTC+.
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Dyma’r cwestiynau:
1. Ydych chi’n credu bod pobl ifanc LHDTC+
yn teimlo’n ddiogel yng Nghasnewydd?
2. Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw
grwpiau cymorth ieuenctid LHDTC+ yng
Nghasnewydd?
3. Ydych chi’n meddwl bod angen
gwasanaeth LHDTC+ i gynorthwyo pobl
ifanc sy’n byw yng Nghasnewydd?
Cafwyd ymateb gan tua 2,500 o bobl ac roedd
dros hanner ohonynt rhwng 11 a 25 oed.
Enghraifft o un o'r ymatebion:
“Rwy'n hoyw, alla i ddim dal dwylo gyda'm
cariad yn gyhoeddus na rhoi cusan ffarwel iddo
ar ddiwedd y dydd oherwydd bod pobl yn
gweiddi ac yn taflu pethau, dwi wedi cael pobl
yn bygwth ein taro ac yn ein bwlio"
Cynhaliwyd grŵp trafod gyda grwpiau
LHDTC+ lleol, CIC, Swyddog Cydraddoldeb yr
awdurdod lleol a grŵp LHDTC+ a arweinir gan
ddisgyblion i drafod sut y gallent weithio gyda'i
gilydd i gael effaith gadarnhaol ar fywydau

pobl ifanc sy'n byw yng Nghasnewydd ac o'r
gymuned LHDTC+.
Cytunodd partneriaid y byddai digwyddiad
LHDTC+ yn cael ei gynnal i ddathlu mis hanes
LHDTC i ddarparu gwybodaeth a chyngor i
bobl ifanc o'r gymuned ac i greu lle diogel i
bobl ifanc eraill gwrdd â'i gilydd.
Ym mis Chwefror 2020 cynhaliwyd digwyddiad
"Hanes mewn lliw llawn" yn unol â mis hanes
LHDTC+, daeth amrywiaeth o bartneriaid
i'r digwyddiad gyda stondinwyr yn rhoi
gwybodaeth a chyngor ynghylch materion
LHDTC+. Roedd y partneriaid yn cynnwys:
Stonewall, Pride Cymru, Newport Mind,
Umbrella Cymru a Heddlu Gwent.
Roedd amrywiaeth o weithgareddau ar gael ar
y diwrnod i helpu'r rhai a oedd yn bresennol
i allu dweud eu dweud, ac i wneud y diwrnod
yn gynhwysol ac mor ddifyr â phosibl. Roedd
dros 40 o bobl yn bresennol ar y diwrnod gan
gynnwys arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd a
Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent.
Commissioner for Gwent.

Cofnodion gweledol o’r digwyddiad.
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Adeiladu cymunedau cydlynol
a chynaliadwy
Ar y diwrnod, cynhaliwyd nifer o weithgareddau
ymgysylltu i annog pobl ifanc i rannu eu barn,
rhwydweithio a dod o hyd i wybodaeth i'w
cefnogi.
Roedd y gweithgareddau hyn yn cynnwys:
•
•
•
•

Bwrdd graffiti/dwdlo i bobl ifanc ysgrifennu
eu problemau.
Person yn cymryd cofnodion i nodi
safbwyntiau.
Roedd artist lleol yn rhoi cyfle i bobl ifanc
gymryd rhan mewn arddangosfa gelf.
Sesiwn meic agored i bobl ifanc rannu eu
barn a'u pryderon.

Gydol 2019-20, mae pobl ifanc ledled y ddinas
wedi cymryd rhan yn datblygu Addewid Person
Ifanc Casnewydd. Yr Addewid hwn yw casgliad
o ymrwymiadau y mae pobl ifanc Casnewydd yn
credu yr hoffent eu cael gan yr awdurdod lleol ac
a fydd yn helpu i lywio polisi a phenderfyniadau
a wneir. O’r cychwyn cyntaf mae’r addewid
wedi’i ddatblygu gan bobl ifanc, gyda Chyngor
Ieuenctid Casnewydd yn arwain ar gysylltiadau â
rhanddeiliaid. Ym mis Rhagfyr 2019 cynhaliwyd
digwyddiad ymgysylltu mewn partneriaeth â nifer
o wahanol asiantaethau gyda Chyngor Ieuenctid
Casnewydd yn arwain ar drefnu a hwyluso’r
digwyddiad.
Mae’r Addewid wedi gosod chwe ymrwymiad
i Gyngor Casnewydd eu gweithredu a’u
hymgorffori yn y prosesau penderfynu a
gweithgareddau’r Cyngor. Mae’r addewidion hyn
yn ddatganiadau o fwriad ac yn ddyheadau
i Gyngor Dinas Casnewydd a’i staff.
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Mae’r addewidion yn yr Addewid
fel a ganlyn:
1. Mae’r holl bobl ifanc yn cael
lleisio’u barn a’u cynnwys mewn
penderfyniadau sy'n effeithio arnyn
nhw.
2. Gall yr holl bobl ifanc fanteisio ar
addysg a chyfleoedd dysgu.
3. Mae’r holl bobl ifanc yn cael yr un
cyfleoedd i gyrraedd eu potensial
beth bynnag eu hil, rhyw, crefydd, (an)
abledd, statws LHDTC+, dewis iaith
(Cymraeg).
4. Bydd Cyngor Casnewydd yn gweithio
gyda gwasanaethau eraill i helpu i
gadw pobl ifanc yn ddiogel.
5. Mae iechyd meddwl, iechyd corfforol
a lles pobl ifanc yn cael eu hystyried
wrth wneud penderfyniadau sy’n
effeithio arnyn nhw.
6. Mae gan bobl ifanc lefydd diogel i
chwarae a chymdeithasu ynddynt.

Yn dilyn datblygiad yr addewid, comisiynwyd
artist lleol i greu graffeg llawr o Ganolfan
Ddinesig Casnewydd a ddefnyddiwyd fel dull
ymgysylltu o roi gwybod i gynifer o bobl ifanc
â phosib am yr addewid drwy ddigwyddiadau
ysgolion a theuluol lleol. Defnyddiwyd
delweddau pobl ifanc â’r graffeg i greu mosaig

Mae’r mosaig nawr yn Ystafell Bwyllgor 1 y
Ganolfan Ddinesig i atgoffa aelodau’r cabinet
am eu hymrwymiad i bobl ifanc wrth wneud
penderfyniadau. Caiff yr addewid ei anfon i bob
gwasanaeth yr awdurdod i nodi sut mae staff yn
cyflawni’r ymrwymiadau hyn a chaiff ei fonitro
gan bobl ifanc yn rheolaidd.
Mae Safonau’r Gymraeg yn parhau i roi’r
ysgogiad i’r Cyngor ymateb i her Llywodraeth
Cymru i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus
dwyieithog. Adlewyrchir hyn yn y gwaith
cadarnhaol y mae'r awdurdod yn ei wneud
i weithredu newid ar draws y sefydliad o ran
llywodraethu, monitro perfformiad a chynyddu
atebolrwydd am gydymffurfio â'r Safonau.

a ddatgelwyd wedyn gan y Cynghorydd Wilcox
a’i chabinet mewn digwyddiad dathlu ar 13
Tachwedd - daeth pobl ifanc o ledled y ddinas yn
ogystal â Chomisiwn Tegwch Casnewydd gydag
areithiau gan y Cynghorydd Wilcox, cadeirydd
Cyngor Ieuenctid Casnewydd a’r Comisiwn
Tegwch.

y Gymraeg allweddol lleol i hyrwyddo a
defnyddio'r Gymraeg yn ein gweithgareddau
a'n gwasanaethau. Mae adroddiad blynyddol, a
gyhoeddwyd ar wefan y Cyngor, yn adlewyrchu'r
camau cadarnhaol a gymerwyd, tra'n tynnu sylw
hefyd at y gwaith a'r heriau sy'n weddill.
Yn ystod 2019/2020, gwnaeth y Cyngor gynnydd
mewn nifer o feysydd gan gynnwys darparu
hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith a chyflwyno
dulliau amgen i staff ddysgu Cymraeg.
Roedd hyn yn cynnwys nifer o weithwyr yn
defnyddio'r Dweud Rhywbeth yn Gymraeg i
ddatblygu lefelau Cymraeg sgyrsiol, a dathlu
Diwrnod Shwmae a Dydd Gŵyl Dewi i godi
ymwybyddiaeth a hyrwyddo'r Gymraeg ar draws
yr awdurdod.

Ar ôl lansio ei strategaeth bum mlynedd yn
2017, mae'r Cyngor yn parhau i weithio gyda
phartneriaid Fforwm y Gymraeg a rhanddeiliaid
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Roedd y Cyngor yn un o brif noddwyr Gŵyl
Newydd, gŵyl Gymraeg leol, a chynhaliodd
sgwrs gan Gomisiynydd y Gymraeg, a
gadeiriwyd gan Arweinydd a Dirprwy Arweinydd
y Cyngor fel rhan o ddigwyddiadau'r wythnos.
Y llynedd, fe wnaeth y Cyngor hefyd:
•

•
•
•

Adolygu a diweddaru ein proses Asesiad
o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a
chyflwyno hyfforddiant i'r rhai sy'n gwneud
penderfyniadau ar yr angen i ystyried effaith
penderfyniadau allweddol ar y Gymraeg.
Ailedrych ar ein hyfforddiant Ymwybyddiaeth
Iaith a’i adolygu, ac yna’i gyflwyno wyneb yn
wyneb i aelodau newydd o staff.
Gwella ein gwaith partneriaeth gyda Fforwm y
Gymraeg yn unol â Strategaeth y Gymraeg.
Datblygu cyngor ac arweiniad i staff y
Cyngor gynnwys canllawiau ar y Gymraeg a
chydymffurfio â Safonau'r Gymraeg.

Mae'r awdurdod yn parhau i gymryd camau
cadarnhaol tuag at gyflawni'r nodau a nodir yn
ei strategaeth Gymraeg bum mlynedd, ei daith
tuag at gydymffurfio â'r holl Safonau a datblygu
cysylltiadau â rhanddeiliaid cyfrwng Cymraeg
lleol. Taith a wnaed yn haws drwy benodi
Swyddog Hyrwyddo'r Gymraeg tymor penodol,
sy'n benodol gyfrifol am godi ymwybyddiaeth o
fanteision addysg cyfrwng Cymraeg.

Dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf mae Cyngor
Dinas Casnewydd wedi parhau i weithio ar
wella'r parciau a'r mannau agored sydd ar gael
yn y ddinas. Un o’r cyflawniadau nodedig oedd
sicrhau dyfarniad y Faner Werdd ar gyfer Parc
Belle Vue a Pharc Beechwood gan yr elusen
amgylcheddol Cadwch Gymru'n Daclus. Mae'r
wobr yn cydnabod arddangosiadau blodau
gwych, cyfleusterau ardderchog ac ymrwymiad
i ddarparu mannau gwyrdd o ansawdd uchel.
Dyma'r 12fed flwyddyn i Barc Belle Vue dderbyn
y dyfarniad a'r 2il flwyddyn iddo gael ei roi i Barc
Beechwood. Mae’r dyfarniad yn cael ei roi gan
arbenigwyr mannau gwyrdd gwirfoddol sy'n
beirniadu safleoedd yn seiliedig ar amrywiaeth o
feini prawf gan gynnwys bioamrywiaeth, glendid,
rheoli amgylcheddol a chynnwys y gymuned.

Atal / Cydweithredu – gorsaf ail-lenwi Belle Vue
Cafodd ffynnon newydd, sydd wedi’i lleoli rhwng y pafiliwn a’r ardal
chwarae ym Mharc Belle Vue, ei gosod gan y Cyngor ym mis Mehefin
2019, ac mae cynlluniau ar y gweill i osod rhagor ohonynt ledled y ddinas
fel rhan o’r ymrwymiad i’r ymgyrch Ail-lenwi cenedlaethol. Mae’r ymgyrch
yn annog pobl i roi'r gorau i brynu poteli dŵr defnydd untro a defnyddio
poteli y gellir eu hail-lenwi yn lle er mwyn helpu i frwydro yn erbyn y llif o
wastraff plastig. Yn ymuno â’r Cynghorydd Debbie Harvey, Aelod Cabinet
dros Hamdden a Diwylliant, i nodi’r orsaf ail-lenwi newydd hon oedd
Hannah Blythyn AC, Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol.
Dywedodd Hannah Osman, Cydlynydd Ail-lenwi Cymru: “Mae’n braf
iawn gweld pa mor gyflym y mae Casnewydd wedi croesawu’r Ymgyrch
Ail-lenwi. Mae’r ffaith bod Cyngor Dinas Casnewydd wedi gosod y
ffynnon ddŵr newydd ac yn dathlu’r Diwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol yn
dangos i ba raddau y mae pobl Casnewydd o ddifrif am fynd i’r afael â
llygredd plastig yn eu cymuned.”
Mae'r ymgyrch ail-lenwi’n ymgyrch gan City to Sea a Water UK –
cewch ragor o wybodaeth yn refill.org.uk
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Adeiladu cymunedau cydlynol
a chynaliadwy
Dadansoddiad Perfformiad 2019/20
*Ni chasglwyd unrhyw ddata gan na chasglwyd data yn ystod y flwyddyn.
Mesur Perfformiad
(Dangosydd CDC oni nodir fel
arall)

Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

Targed CDC
2019/20

2018/19

2017/18

Dangosydd MAC – Nifer y
cartrefi newydd a grëwyd o
ganlyniad i ddod â eiddo gwag
yn ôl i ddefnydd

21

20

9

6

Dangosydd PAM - Nifer yr
Unedau Tai Fforddiadwy
Ychwanegol a Ddarperir fesul
10,000 o Aelwydydd

31.46 uned
fesul 10,000 o
aelwydydd

30 uned fesul
10,000 o
aelwydydd

11 uned fesul
10,000 o
aelwydydd

Ddim ar gael*

Dangosydd MAC - Canran
y sefydliadau bwyd oedd yn
cydymffurfio i raddau helaeth
â'r safonau hylendid bwyd

96.62%

95.16%

94.64%

95%

% y Dangosyddion Ansawdd
(gyda Thargedau) a Gyflawnwyd
gan y Gwasanaeth Llyfrgell

80%

80%

80%

Ddim ar gael*

% yr heriau i ddarpariaeth
Gymraeg a gadarnhawyd

100%

40%

100%

Ddim ar gael*

81

63

208

Ddim ar gael*

88%

88%

80%

Ddim ar gael*

£60,000

Dd/B

£5,966.90

Ddim ar gael*

96.9%

80%

Ddim ar gael*

Ddim ar gael*

Nifer y gweithwyr sydd
wedi'u hyfforddi mewn
Ymwybyddiaeth Iaith
(Blwyddyn hyd yma)
% yr ymchwiliadau twyll
diogelu'r cyhoedd wedi’u
cwblhau'n llwyddiannus
Gwerth cyfartalog achosion
o dwyll wedi’u cwblhau’n
llwyddiannus
%y bobl ifanc mewn llety addas
ar ddiwedd gorchymyn statudol
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Mesur Perfformiad
(Mesur CDC oni nodir
fel arall)

Dangosydd MAC - %
yr Eiddo Preifat Gwag
a Ddygwyd yn ôl i
Ddefnydd.

Dangosydd MAC Nifer Dyddiau Calendr
Cyfartalog i gyflenwi
Grant Cyfleusterau i’r
Anabl.

(Gwasanaeth
Troseddau Ieuenctid)
Lleol - Nifer cyfartalog
yr oriau y mae plant
'Oedran Ysgol' yn eu
mynychu ar ddiwedd
Ymyriad.
(Gwasanaeth
Troseddau Ieuenctid)
Lleol – Cyfanswm Nifer
y Newydd-ddyfodiaid
Tro Cyntaf
Dangosydd MAC - % yr
Aelwydydd a Ataliwyd
rhag Digartrefedd
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Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

0.44%

239
diwrnod

16.7 awr

25

50%
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Targed
2019/20

1%

192
diwrnod

25 awr

48

52%

2018/19

0.6%

218
diwrnod

25 awr

Ddim
ar gael*

47.2%

2017/18

Esboniad

1.01%

Mae gwaith wedi'i wneud yn
2019/20 i sicrhau bod y system TG
Unffurf yn cael ei defnyddio ar gyfer
cofnodi pob cartref gwag a rheoli
cofnodion cwsmeriaid
Mae trefniadau llywodraethiant
rheolaidd ar waith rhwng tai, adran y
gyfraith a'r dreth gyngor i ddatblygu
camau gweithredu ar achosion
penodol
Anfonwyd llythyrau, pwyntiau cyswllt
a nodiadau atgoffa at berchnogion
yn cynnig cyngor a gwybodaeth am
bob math o gymorth sydd ar gael
gan CDC
Mae hyfforddiant gorfodaeth
Llywodraeth Cymru wedi'i lesteirio
oherwydd Covid-19 ac yn ddiweddar
mae wedi ail-gychwyn gwaith gyda’r
adrannau tai, adfywio a chyfreithiol.

171
diwrnod

Mae perfformiad y grant cyfleusterau
i'r anabl wedi tanberfformio eleni
oherwydd problemau staffio yn
y tîm Therapi Galwedigaethol
(Gwasanaethau i Oedolion). Fodd
bynnag, penodwyd dau Therapydd
Galwedigaethol newydd ac maent
bellach yn gweithio drwy'r ôlgroniad o asesiadau. Penododd y
tîm Addasiadau Reolwr Tîm newydd
ar 11 Hydref o'r tu mewn i'r tîm heb
fwlch yn y gwasanaeth. Mae hyn
wedi arwain at swydd wag gydag
un o’r swyddi Syrfëwyr a gafodd
ei ôl-lenwi. Yn ogystal â hyn, mae
arwyddion cynnar o gloi ym mis
Mawrth wedi effeithio ar Dangosydd
Perfformiad gan nad oedd yn bosibl
symud cynlluniau yn eu blaen.

Ddim
ar gael*

Mae amserlenni rhan-amser, a
diffyg presenoldeb yn yr ysgol yn
parhau i fod yn faes blaenoriaeth i'r
tîm weithio arno. Mae'r Swyddog
Addysg wedi datblygu cysylltiadau
rhagorol i fynd i'r afael ag
anghenion addysgol pob unigolyn.

Ddim
ar gael*

Er bod y ffigur hwn wedi cynyddu
o'r adroddiad canol blwyddyn
rydym yn dal yn llawer is na'n
targed, wrth inni anelu at atal
pobl ifanc rhag ymuno â'r system
cyfiawnder troseddol.

52.2%

Yn 2019/2020 gwelwyd cynnydd
cyson yn nifer yr aelwydydd a
gynorthwyir i atal digartrefedd
er gwaethaf nifer gynyddol o
gyflwyniadau.

% y Bobl sy'n Ceisio
Cymorth Tai sy wedi
eu Pennu fel Digartref
Statudol

Nifer y Bobl sy'n Dod
At yr Awdurdod am
Gyngor a Chymorth Tai

Oriau 'Ôl-16' Cyfartalog
ar Ddiwedd Ymyrraeth

Gwasanaeth
Troseddau Ieuenctid)
Lleol – % yr Holl
Achosion sy'n
Ddatrysiadau
Cymunedol.

19.2%

1,926

14.4 awr

62.58%

18%

1,800

16 awr

70%

30.3%

1,814

Ddim
ar gael*

Ddim
ar gael*

15.7%

O gymharu â 2018/19 a'r sefyllfa
ganol blwyddyn, fe lwyddon ni i
atal digartrefedd i nifer fwy o bobl
yr ystyriwyd eu bod yn statudol
ddigartref.

1,999

Yn chwarter olaf 2019/20, gwelodd
gwasanaethau Tai'r Cyngor
gynnydd sylweddol yn y galw
am wasanaethau tai oherwydd
argyfwng iechyd Covid-19.

Ddim
ar gael*

Gall hwn fod yn faes gwaith heriol.
Mae ymgysylltu â rhai 16 oed a
throsodd mewn math o addysg,
hyfforddiant neu gyflogaeth yn
dibynnu ar fod amrywiaeth o
gyfleoedd ar gael a fydd yn addas
i'r person ifanc.

Ddim
ar gael*

Yn ystod misoedd Chwefror a
Mawrth cawsom gynnydd yn
nifer y bobl ifanc a oedd yn cael
eu hystyried ar gyfer Rhybudd
Ieuenctid/Rhybudd Amodol
Ieuenctid drwy Banel y Biwro yn
hytrach na Chofnod Troseddol.
Gallai hyn fod oherwydd difrifoldeb
eu troseddau, megis troseddau
Cyffuriau, Lladrad, Ymosod
drwy Guro, bod a Chyllell yn eu
meddiant, ac ati. Roedd gan
rai pobl ifanc Gofnod Troseddol
blaenorol a fyddai'n sbarduno
atgyfeiriad awtomatig i'r biwro. Yn
ddiddorol, fodd bynnag, dirywiodd
y nifer cyfwerth ag amser llawn
tua diwedd y flwyddyn, er bod
ganddynt 5 o bobl ifanc a gafodd
orchmynion llys ym mis Chwefror.
Ac eithrio 2, mae tri o’r bobl ifanc
a gafodd orchymyn llys ym mis
Chwefror yn blant sydd eisoes
wedi bod drwy'r system cyfiawnder
troseddol o'r blaen.
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Adeiladu cymunedau
cydlynol a chynaliadwy
Ymateb i Covid-19
Mae cydweithio â'n cymunedau a'n partneriaid
wedi bod yn faes y mae Cyngor Dinas Casnewydd
wedi rhagori ynddo dros y blynyddoedd diwethaf.
Amlygwyd hyn gan y gwaith a wnaeth tîm Tai'r
Cyngor / gwasanaethau Cefnogi Pobl, Pobl, Eden
Gate, Byddin yr Iachawdwriaeth, Olive Branch a
Heddlu Gwent o ddechrau pandemig Covid-19.
Trwy weithio gyda'n gilydd, roeddem yn gallu
lletya dros 70 o bobl a oedd yn cyflwyno’u hunain
fel pobl ddigartref ac yn cysgu ar y stryd yn ystod
y cyfnod cloi. Yn ogystal â'r llety, roeddem
hefyd yn gallu darparu prydau bwyd rheolaidd
a rhoi mynediad iddynt i’r gwasanaethau taclau
ymolchi, dillad, iechyd proffesiynol, meddyginiaeth
a chamddefnyddio sylweddau angenrheidiol.
Deallwn fod angen i bob un ohonom wneud
mwy i ddod o hyd i atebion tymor hwy i gefnogi'r
digartref, gan ddarparu ymyrraeth gynnar ac
atal pobl rhag mynd yn ddigartref yn y lle cyntaf.
Yn ystod argyfwng Covid-19 mae'r Cyngor
wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y bobl
sy'n cyflwyno’u hunain fel pobl ddigartref neu
sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Gydag
ansefydlogrwydd yr economi, cau'r farchnad dai
a chynnydd mewn diweithdra mae perygl y gallai
hyn gynyddu ymhellach drwy gydol y flwyddyn.
Hefyd, mae gan bobl sy'n cyflwyno eu hunain fel
pobl ddigartref anghenion cymhleth yn aml sy'n
gofyn am gymorth iechyd meddwl a chorfforol
ychwanegol yn ogystal â darparu llety diogel.
Dyna pam mae'r Cyngor yn gweithio'n agos
gyda'i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig,
gwasanaethau Cefnogi Pobl a'i bartneriaid i
ddatblygu llety mwy diogel ac i ystyried gwella'r
cymorth a ddarperir.
Bu'n rhaid i Hybiau Cymunedol a llyfrgelloedd
y Cyngor gau i’r cyhoedd. Y tu ôl i'r llenni mae'r
Hybiau wedi parhau i ddarparu gwasanaethau
drwy gydol argyfwng Covid-19 yn cefnogi'r
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cymunedau lleol, gan ddarparu dros 1,000 o
sesiynau gofal plant i blant gweithwyr allweddol a
dosbarthu dros 1,000 o barseli bwyd, i breswylwyr
oedd yn hunan-warchod ac yn hunan-ynysu.
Symudodd gwasanaeth llyfrgelloedd y Cyngor
hefyd i wasanaeth eLyfrau Cymru Gyfan ar-lein,
a oedd yn galluogi aelodau i gael mynediad
at lyfrau, llyfrau sain a chylchgronau am ddim.
Wrth i fesurau’r cyfnod cloi gael eu lleddfu, mae
Hybiau a gwasanaethau'r Cyngor wedi bod yn
ailagor yn unol â'r mesurau diogelwch Covid-19
angenrheidiol.
Drwy gydol argyfwng Covid-19 bu effaith
anghymesur ar gymunedau pobl dduon ac
Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd hefyd wedi
cyd-fynd â ffactorau eraill fel oedran, tlodi a
statws ymfudo. Ers dechrau’r pandemig, mae'r
Cyngor wedi bod yn cynnal Asesiad o'r Effaith
ar y Gymuned a fydd yn adolygu'r effeithiau y
mae Covid-19 wedi'u cael ar draws cymunedau'r
Ddinas. Bydd canlyniadau'r gwaith hwn yn
cefnogi gwaith cynllunio'r Cyngor yn y dyfodol
a'r camau gweithredu sydd eu hangen i gefnogi'r
cymunedau hynny y mae Covid-19 wedi effeithio
arnynt. Gwelsom hefyd sefydliadau gwahanol yn
dod at ei gilydd ac yn cefnogi ei gilydd i ddarparu
pecynnau bwyd.
Cydweithiodd Cymdeithas Gymunedol Yemeni
Casnewydd (CGYC) â'r Cyngor, GAVO, a Pobl i
ddarparu pecynnau bwyd i drigolion o bob cenedl
a phwy bynnag oedd angen eu cymorth.
Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda banciau
bwyd lleol ac wedi rhoi dros £25k i'w cefnogi
yn ystod argyfwng Covid-19 ac yn cydweithio
â hwy i sicrhau ein bod yn manteisio i'r eithaf
ar y cymorth a'r adnoddau logistaidd ledled
Casnewydd.

Yn ystod argyfwng Covid-19 defnyddiodd
Cyngor Ieuenctid Casnewydd Twitter ac
Instagram i bostio heriau dyddiol a chael pobl i
gymryd rhan ym menter hunan-ynysu mis Ebrill.
Helpodd y fenter hon i annog ysbryd cymunedol
a darparu ffordd hwyliog o ddifyrru teuluoedd
a dysgu sgiliau newydd. Hefyd, cynhaliodd y
Cyngor Ieuenctid sesiynau fideogynadledda
i drafod materion allweddol i'r ddinas gan
gynnwys addysg, LHDTC+ a'r amgylchedd.
Bu'n rhaid i ni hefyd wneud penderfyniadau
anodd i gau parciau, cyfleusterau chwarae ac
ardaloedd parciau eraill er mwyn cynnal mesurau
ymbellhau cymdeithasol ar draws y ddinas. Wrth
i gyfyngiadau leddfu, gwnaethom ailagor ein
parciau ac edrychwn ymlaen at allu cynnig ystod
eang o wasanaethau eto ar draws ein mannau
gwyrdd.
Fel rhan o safonau'r Gymraeg mae'r Cyngor yn
adolygu ei berfformiad yn erbyn blaenoriaethau
a nodwyd yn flaenorol ac fel rhan o'r broses
honno mae'n nodi meysydd ffocws ar gyfer y
flwyddyn ariannol sydd i ddod.
Ar gyfer 2020/2021, mae'r rhain yn cynnwys:
•
•

•

•

•
•

Datblygu trefniadau partneriaethau
creadigol y tu allan i’r sector cyhoeddus a
gwirfoddol i godi proffil yr iaith Gymraeg
yn well ar draws Casnewydd a rhanbarthau
lleol, er enghraifft, gan archwilio cyfleoedd i
weithio gyda thimau chwaraeon lleol.
Gweithio gyda’n hybiau yn y gymdogaeth
ym mhob rhan o’r ddinas i hyrwyddo
ymgysylltu’n well â gwasanaethau’r cyngor
trwy gyfrwng y Gymraeg.
Adolygu’r gwersi a’r dosbarthiadau
Cymraeg presennol rydym yn eu cynnig
gyda bwriad i ddatblygu ymyriadau dysgu
pwrpasol, er enghraifft darparu cwrs i staff
sydd wedi astudio’r Gymraeg yn yr ysgol
o bosibl ond bellach heb yr hyder i’w
defnyddio yn y gweithle.
Adolygu ein strwythur llywodraethu
mewnol ynghylch y Gymraeg er mwyn
sicrhau ei fod yn effeithiol ac yn ymatebol.
Gweithio gyda’n cymunedau ffoaduriaid,

ymfudwyr a phobl dduon ac Asiaidd a
lleiafrifoedd ethnig i ymgorffori’r iaith
Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yn well fel
rhan o ymdeimlad o hunaniaeth a rennir
ar draws y ddinas, yn enwedig yng nghyddestun datblygu ein pedwaredd ysgol
cyfrwng Cymraeg.
Parhau â’n gwaith i wella cynrychiolaeth
siaradwyr Cymraeg ar draws y Cyngor.
Eleni rydym hefyd wedi comisiynu ymchwil
i edrych ar pam nad yw pobl ifanc yn dewis
gofal plant ac addysg y blynyddoedd
cynnar fel opsiynau ar gyfer cyflogaeth/
addysg bellach, a sut y gallwn weithio i fynd
i’r afael yn well â’r bylchau hyn.
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Adeiladu cymunedau
cydlynol a chynaliadwy
Nodau Adfer Strategol
I gefnogi Adferiad y Cyngor, byddwn yn rhoi’r
adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen i
bobl i symud allan o'r argyfwng, gan ystyried
yn benodol yr effaith y mae Covid-19 wedi'i
chael ar ein cymunedau lleiafrifol ac ymylol.
Er mwyn cyflawni'r nod hwn byddwn yn:
1. Cydweithio â'n partneriaid i leihau
tlodi, mynd i'r afael â digartrefedd a
chefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed fel
blaenoriaeth.
2. Asesu a mynd i'r afael â'r
anghydraddoldebau y mae Covid-19 wedi
eu hamlygu neu wedi cyfrannu atynt yn ein
cymunedau.
3. Nodi, datblygu a cheisio cynnal unrhyw
ddatblygiadau cadarnhaol sydd wedi dod
i'r amlwg yn ystod yr argyfwng.
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4. Datblygu cyfleoedd i bobl gael gafael ar
dai addas a fforddiadwy.
5. Darparu rhaglen cydlyniant cymunedol
sy'n ymateb yn effeithiol i densiynau
cymunedol ac sy'n creu ymdeimlad
cyffredin o hunaniaeth ar draws y ddinas.
6. Atal a mynd i'r afael ag achosion o
ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n
effeithio ar breswylwyr a'r gymuned
fusnes.
7. Ailsefydlu cyfleusterau a gwasanaethau
adfywio cymunedol lle mae'n ddiogel
gwneud hynny ar gyfer staff a defnyddwyr
gwasanaeth.
8. Datblygu cyfleoedd ar gyfer cynnwys,
cyfranogi ac ymgysylltu â'r gymuned.

Ein Ffordd o Weithio
Mae'r ffordd y mae Cyngor Dinas Casnewydd
yn darparu ei wasanaethau, yn gwneud
penderfyniadau a chynlluniau ar gyfer y
dyfodol (hirdymor a byrdymor) yn bwysig
wrth i ni geisio esblygu ein gwasanaethau
i fodloni gofynion ein cymunedau. Mae
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
wedi gosod meysydd corfforaethol lle mae
datblygiad parhaus yn cael ei wneud i sicrhau
newid. Mae Comisiynydd Cenedlaethau'r
Dyfodol hefyd wedi mabwysiadu ‘Journey
Checkers’ sy'n rhannu arfer gorau (syml ac
arloesol) i gyrff y sector cyhoeddus ei ystyried
a'i ymgorffori.

Cynllunio a Pherfformiad Corfforaethol /
Gwasanaethau a Rheoli Risg
Yn 2019/20 mabwysiadodd Cyngor
Casnewydd fframwaith integredig
sy'n cysoni'r gwaith rhwng
cynllunio (strategol a gweithredol),
perfformiad, a swyddogaethau risg sy'n
cefnogi Cynllun Corfforaethol y Cyngor a
Nodau Adfer Strategol erbyn hyn. Mae
hyn o fudd i staff, y cyhoedd a phartneriaid
ddeall sut mae'r Cyngor yn perfformio, pa
gyflawniadau sydd wedi'u gwneud a lle gellir
gwneud gwelliannau i wasanaethau. Mae'r
Cyngor hefyd yn esblygu ei ddiwylliant risg i
ddeall yn llawn y cyfleoedd a'r risgiau y mae
penderfyniadau strategol a gweithredol yn
seiliedig arnynt a sicrhau bod penderfyniadau
sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn gwella
tryloywder ac atebolrwydd y Cyngor.
Fel rhan o Gynllunio Adfer Strategol y
Cyngor, mae'r fframwaith wedi cefnogi sut y
gall gwasanaethau ad-drefnu eu cynlluniau
ar gyfer 2020/21 a nodi cyfleoedd a risgiau
newydd i'r sefydliad.

Lles / Cynllunio'r Gweithlu
Mae sicrhau lles a rhoi cefnogaeth i
staff ymgymryd â'u rôl i'w llawn
botensial yn hollbwysig er mwyn i

Gyngor Casnewydd gyflawni ei nodau.
Yn 2019/20, mae Cyngor Casnewydd wedi
sicrhau bod cymorth fel Care First, sef
cymorth ar-lein neu dros y ffôn, ar gael i gael
cyngor, gwybodaeth a chwnsela 24 awr y
dydd. Mae'r staff hefyd wedi cael cynnig Zest,
sef porth rheoli iechyd rhyngweithiol i helpu
staff i reoli a gwella eu hiechyd meddwl /
corfforol.
Drwy gydol 2019/20, mae tîm Adnoddau
Dynol y Cyngor wedi bod yn cynnal arolygon
pwls gyda staff i ddeall gwahanol agweddau
ar les ac iechyd staff. Mae'r arolygon hyn
yn cynnwys: arolwg iechyd meddwl ym mis
Mehefin 2019; arolwg ymgysylltu â gweithwyr
ym mis Awst 2019; arolwg gweithio deallus ym
mis Hydref 2019; arolwg manteision gweithwyr
ym mis Ionawr 2020; arolwg gwobrwyo a
chydnabod ym mis Chwefror 2020; a’r arolwg
rheoli presenoldeb ym mis Mawrth 2020. Mae
canlyniadau'r holl arolygon hyn wedi'u rhannu
â Thîm Rheoli Corfforaethol y Cyngor ac mae'r
canfyddiadau'n cael eu defnyddio i ddatblygu
polisïau a dulliau gweithredu newydd yn
2020/21.
Ers Covid-19, mae'r Cyngor wedi galluogi ei
weithlu i weithio’n hyblyg gan ddefnyddio
technoleg gweithio o bell. Ers ei gyflwyno,
mae llawer o staff wedi gweld manteision
gweithio'n fwy hyblyg o ran darparu
gwasanaethau'r Cyngor. Mae hefyd wedi
cyflwyno heriau ac ystyriaethau newydd i'r
Cyngor o ran sut y mae'n rheoli lles staff. Yn
2020/21 bydd y Cyngor yn cyflwyno polisïau
a gweithdrefnau newydd gan ddefnyddio
canfyddiadau'r arolygon a gynhaliwyd yn
2019/20 a fydd yn canolbwyntio mwy ar
gefnogi lles ac iechyd staff yn y Cyngor.
Hefyd, bydd datblygiadau i systemau
Adnoddau Dynol (AD) y Cyngor yn 2020/21
yn ei gwneud yn haws i reolwyr gefnogi
staff drwy gydol gwahanol gamau dilyniant
gweithiwr yn y Cyngor.
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Caffael

Cydraddoldeb

Yn 2019/20 mae tîm caffael y Cyngor
wedi bod yn adolygu ac yn datblygu
ei Strategaeth Gaffael newydd a
gaiff ei chymeradwyo'n ffurfiol yn
2020/21. Mae'r gwaith o ddatblygu'r strategaeth
newydd wedi bod yn adeiladu ar waith ‘Journey
Checkers’ Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
a gyflwynwyd yn gynharach yn 2020.

Roedd blwyddyn ariannol 2019-20
yn cynrychioli blwyddyn weithredol
olaf Cynllun Cydraddoldeb Strategol
(CCS) 2016-2020 yr awdurdod. Yn
ystod y flwyddyn, mae'r awdurdod nid yn unig
wedi gwneud cynnydd parhaus i gyflawni'r
amcanion y cytunodd arnynt yn 2016, ond mae
hefyd wedi cynnal ymarfer ymgynghori cadarn
gyda'i staff, rhanddeiliaid allweddol a'r cyhoedd
ar ddatblygu ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol
nesaf, a fydd yn rhedeg o 2020 i 2024.

Yn 2020/21, bydd tîm Caffael y Cyngor yn
cynnal cyfres o sesiynau ymgysylltu ar draws
gwasanaethau’r Cyngor i lywio'r gofynion
newydd dan Strategaeth Gaffael y Cyngor yn
ogystal â hyrwyddo manteision defnyddio a
denu cyfleoedd i fusnesau lleol wrth gaffael
nwyddau a gwasanaethau.

Cynllunio Ariannol
Mae’r Cyngor yn cynnal gwerthusiad
ac asesiad trylwyr o’i gyllideb drwy
adolygiadau craffu a chynigion newid
busnes i bennu’r gwasanaethau
a ddarperir drwy’r adolygiad blynyddol a
chynlluniau ariannol tymor canolig. Drwy gydol
y broses o bennu'r gyllideb, mae'r Cyngor yn
ymgynghori â'i randdeiliaid megis dinasyddion
Casnewydd, undebau llafur, Aelodau'r Cyngor a
Chomisiwn Tegwch Casnewydd i gael eu barn a
phenderfynu ble y dyrennir y cyllid.

Rheoli Asedau
Yn 2018/19, gweithredodd y Cyngor
£
Strategaeth Rheoli Asedau newydd
a'i gwnaeth yn fwy deniadol a
symlach i grwpiau cymunedol gaffael asedau'r
Cyngor i’w trosi a/neu eu defnyddio gan y
gymuned leol. Yn 2019/20, roedd Maindee
Unlimited yn llwyddiannus gyda phrydles 99
mlynedd 'Triongl Maendy'. Mae'r Grŵp
Cymunedol yn y camau cychwynnol o ail-glirio'r
ardal at ddefnydd y gymuned gyda chynigion
cychwynnol yn amlinellu caffi a man cymunedol
newydd i'r cyhoedd eu defnyddio. Gellir gweld
rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn yn
Adroddiad Blynyddol y Cynllun Lles 19/20.
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Cefnogwyd y cynnydd o ran cyflawni'r CCS
presennol a datblygu CCS 2020-2024 gan y
Grŵp Cydraddoldeb Strategol. Mae hwn yn
grŵp mewnol a arweinir gan aelodau sydd â
chynrychiolwyr o'r Comisiwn Tegwch, undebau
llafur, penaethiaid gwasanaethau a swyddogion
arweiniol i sicrhau bod ystod eang o bartneriaid
i gyd yn ymwneud â’r gwaith o gyflawni'r CCS ac
i sicrhau bod cysylltiad agos rhwng yr agenda a
blaenoriaethau ehangach y Cyngor.
Amlinellir isod grynodeb o'r cynnydd a wnaed yn
2019-20 yn erbyn yr Amcanion Cydraddoldeb y
cytunwyd arnynt o fewn CCS 2016-2020.

Amrywiaeth yn y Gweithle
Dros gyfnod Cynllun Cydraddoldeb
Strategol 2016-2020, mae Cyngor
Dinas Casnewydd wedi gwella'r
ffordd y mae'n cyfathrebu â staff
ar faterion sy'n ymwneud â Chydraddoldeb yn
gyson.
Mae data o'n Hadroddiad Blynyddol arfaethedig
ar gyfer 2019-20 a thros gyfnod y Cynllun
Cydraddoldeb Strategol presennol yn tynnu
sylw at y ffaith bod tua 77 y cant o'r gweithlu yn
ferched, mae'r ffigur hwn yn gostwng ychydig i
72 y cant wrth eithrio staff mewn ysgolion.
Mae gwahaniaeth sylweddol mewn patrymau
gwaith. Mae tua 33 y cant o ferched yn
gweithio’n llawn-amser o gymharu â 66.7 y cant
o ddynion. Pan fyddwn yn eithrio staff addysgu,

gwelwn fod 19.6 y cant o ferched yn gweithio'n
llawn-amser, o'i gymharu â 60 y cant o ddynion
mewn rolau nad ydynt yn rhai addysgu.
Mae canran y bobl sy’n gadael y sefydliad ac sy’n
ystyried eu hunain yn anabl (2.7 y cant) yn uwch na
nifer y gweithwyr sy’n ystyried eu hunain yn anabl
(2.0 y cant), ac mae canran yr ymgeiswyr anabl
hefyd yn isel.
Mae cyfran y gweithwyr sy’n Bobl Dduon ac
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn is na’r ffigur ar
gyfer poblogaeth Casnewydd. Mae gweithwyr
sy’n Bobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd
Ethnig yn cyfrif am 4.7 y cant o weithlu'r Cyngor,
tra bod y ffigur hwn yn uwch o'r flwyddyn
flaenorol (3.9 y cant yn 2018/19), mae'n parhau'n
is na phoblogaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig Casnewydd, sef o leiaf 10.1
y cant. Mae’r dashfwrdd data nawr yn cynnig
gwybodaeth ddiweddar am broffiliau staff, gan ein
galluogi i nodi ymyriadau targedig a bylchau sydd
i gyd yn gweithio tuag at sicrhau bod y gweithlu’n
dod yn fwy cynrychioliadol o’r boblogaeth rydym
yn ei gwasanaethu. Bydd y rhain yn parhau i gael
eu cefnogi gan ein perthnasau cadarnhaol a
chydweithredol gyda sefydliadau partner.
Yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20 mae'r
awdurdod wedi cefnogi nifer o ddigwyddiadau
nodedig yn y calendr cydraddoldeb, megis
Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, Mis
Hanes Pobl Dduon a Diwrnod Rhyngwladol y
Menywod.
Arweinydd y Cyngor
Jane Mudd yn siarad
yn nathliadau Diwrnod
Rhyngwladol y
Menywod Casnewydd
yng Nglan yr Afon

gan Arweinydd y Cyngor, Cadeirydd Cymdeithas
Genedlaethol Heddlu Du, ac Ysgrifennydd
Cyffredinol TUC Cymru. Mae'r rhwydwaith yn ei
gamau cynnar a bydd yn chwarae rhan werthfawr
i sicrhau bod polisïau a gwasanaethau'r Cyngor
yn cael eu llunio gan leisiau a phrofiadau ein staff
amrywiol.
Mae'r Cyngor yn dysgu o'r effeithiau y mae
Covid-19 wedi'u cael ar y Cyngor a'i gymunedau.
Mae'r Cyngor yn cynnal Asesiad o'r Effaith ar y
Gymuned yn 2020/21 i ddeall effaith Covid-19
ar draws ei gymunedau ac yn nodi camau
gweithredu i wella'r cyfleoedd i gymunedau a
grwpiau ymylol gael mynediad at wasanaethau a
gwella eu cyfleoedd bywyd.

2019 – 22 – Edrych Ymlaen
•
•
•

•

•

Cyflawni'r cynllun gweithredu
a adeiladwyd yng Nghynllun
Cydraddoldeb Strategol 2020-2024.
Adeiladu trefniadau monitro
cydraddoldeb gwell i mewn i
brosesau’r Cyngor.
Cynnig cymorth i ddinasyddion yr
UE yng Nghasnewydd o ran cynllun
preswylio’n sefydlog y Swyddfa
Gartref.
Ymgysylltu â’n staff sy’n rhannu
nodweddion a ddiogelir er mwyn
gwella ein dealltwriaeth o’u
profiadau o weithio i’r cyngor.
Cynnal Asesiad o'r Effaith ar y
Gymuned a gweithio yn y gymuned
i helpu i ddeall effaith Covid-19 ar
grwpiau ymylol.

Eleni hefyd, sefydlodd Cyngor Dinas Casnewydd
ei rwydwaith staff cyntaf i Bobl Dduon, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig, a lansiwyd ym mis Mawrth
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Cyfranogiad ac Ymgysylltu
Mae’r cyngor yn cynnig amrywiaeth eang o fecanweithiau i bobl ymgysylltu â’r broses
ddemocrataidd. Mae hyn yn cynnwys ymgynghoriad ffurfiol drwy wefan y Cyngor a llwyfannau
cyfryngau cymdeithasol, y Panel Dinasyddion, arolygon sy'n cael eu llenwi cyn cael mynediad
i Wi-Fi ar fysus a digwyddiadau ymgysylltu. Mae Cyngor Ieuenctid Casnewydd hefyd yn
ymgysylltu â gweithgareddau'r Cyngor. Isod ceir detholiad o ddigwyddiadau a ddigwyddodd ym
mlwyddyn ariannol 2019-20:

Ebrill 2019
•	
Strategaeth Toiledau Cyhoeddus
Arolwg WiFi Bysus

Awst 2019
•	
Canfyddiad o Gasnewydd / Diogelwch yng

Nghasnewydd

Panel Dinasyddion Cynnwys Casnewydd

•	
Diwrnod Gweithredu Betws
Digwyddiad Ymgysylltu ynghylch Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol yn yr ardal

•	
Cwynion Gwasanaeth Cyhoeddus
Arolwg WiFi Bysus

•	
Digwyddiad Cyllidebu Cyfranogol Ringland
Digwyddiad ymgysylltu â'r gymuned a phartneriaid
ar fynd i'r afael â Throseddu Cyfundrefnol Difrifol

•	
Diwrnod Hwyl i Deuluoedd y Lluoedd Arfog
Digwyddiad ymgysylltu ag aelodau o gymuned y
lluoedd arfog

Mai 2019
•	
Mannau Gwyrdd a Diogel
Panel Dinasyddion Cynnwys Casnewydd
•	
Sgiliau Iaith Gymraeg
Arolwg WiFi Bysus

Mehefin 2019
• Diogelwch yng Nghasnewydd
Arolwg WiFi Bysus
• Arddangosiad Rhwydwaith Dysgu

Cyfranogiad Disgyblion

Digwyddiad yn dathlu gwaith a wnaed dros y
flwyddyn i hyrwyddo llais y disgybl

Gorffennaf 2019
• C
 ynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS)
Arolwg WiFi Bysus
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Medi 2019
•	Ymfudo yng Nghasnewydd
Arolwg WiFi Bysus
•	
Arolwg LHDTC+ (ar gyfer Cyngor Ieuenctid

Casnewydd)

Arolwg WiFi Bysus
•	
Diwrnod Hwyl i Deuluoedd Sant Paul
Digwyddiad i annog y defnydd o Lwybr Cerdded
Sant Paul

Hydref 2019
•	
Eich Arolwg Casnewydd 2019
Panel Dinasyddion Cynnwys Casnewydd
•	
Canfyddiad o Gasnewydd
Arolwg WiFi Bysus
•	
Diwrnod Gweithredu Pilgwenlli
Ymgysylltu â busnesau a thrigolion lleol ynghylch
materion yn Pilgwenlli

Tachwedd 2019

Chwefror 2020

•	
Lansio Addewid Person Ifanc Casnewydd
Digwyddiad lle caiff yr Addewid Person Ifanc ei
ddatgelu gan yr Arweinydd a'i Chabinet

• Ymgynghoriad ar Drwyddedau Parcio

Rhagfyr 2019
•	
Ymgynghoriad Cyllideb CDC 2020-21
Arolwg WiFi Bysus ac arolwg ar-lein. Cynhaliwyd
amryw ddigwyddiadau ymgysylltu ar gyllideb 20-21
hefyd drwy gydol y flwyddyn

Ionawr 2020
•	Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 50+
Cyfarfod cyhoeddus yn rhoi gwybodaeth am
wasanaethau ac i bleidleisio dros rolau aelodau'r
Fforwm 50+
•	
Sesiwn Galw Heibio Fforwm Busnes Pilgwenlli
Digwyddiad ymgysylltu â busnesau lleol i gefnogi
datblygiad fforwm busnes.

Preswylwyr

Arolwg Ar-lein

•	Diogelwch yng Nghasnewydd yn ystod y
Nadolig
Arolwg WiFi Bysus

•	Digwyddiad LHDTC+

Digwyddiad ymgysylltu i ymgynghori â phobl ifanc
a dathlu Mis LHDTC+

•	Digwyddiad Teuluoedd yn Caru Casnewydd
Digwyddiad ymgysylltu i deuluoedd yng
Nghasnewydd

Mawrth 2020
•	Gwelliannau Teithio Llesol (Monkey Island
a Pharc Black Ash)
Digwyddiad ymgynghori ac arolwg ar-lein
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Penderfyniadau a Chyflawniadau
Gwnaed y Penderfyniadau a'r Cyflawniadau nodedig canlynol yn ystod 2019/20:

Ebrill 2019

Gorffennaf 2019

•	Cynlluniau ar gyfer y bedwaredd ysgol gynradd
Gymraeg yn cael eu datgelu yng Nghasnewydd.

•	Cyngor Dinas Casnewydd yn cymryd cyfrifoldeb dros
Gorfodi Parcio Sifil yn y ddinas.

Mai 2019

•	Y cynllun Pedal Power sy'n cyflwyno beiciau sy'n addas
i'w defnyddio gan bobl ifanc anabl ac oedolion yn cael
ei dreialu ym Mharc Tredegar.

•	Cyngor Dinas Casnewydd yn ymuno ag ymgyrch
Afiechyd Marwol y TUC – gan gefnogi gweithwyr sydd
â salwch angheuol.
•	Cyngor Dinas Casnewydd yn derbyn dwy wobr yng
ngwobrau GeoPlace 2019 – Perfformiad Aur ar gyfer
Data Strydoedd a Data Cyfeiriadau.

Mehefin 2019
•	Ffynnon ddŵr newydd yn cael ei dadorchuddio
ym Mharc Belle Vue fel rhan o Ddiwrnod Ail-lenwi
Cenedlaethol 2019.
•	Ystafell Bwydo ar y Fron ac Ystafell Fyfyrio newydd i
hyrwyddo lles staff ac aelodau o'r cyhoedd yn cael eu
sefydlu yn y Ganolfan Ddinesig.
•	Ysgol John Frost ac Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn cael
canmoliaeth uchel yng Ngwobrau Adeiladau Addysg
Cymru 2019.
•	Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal Diwrnod Milwyr
Wrth Gefn – fel rhan o'r ymrwymiad parhaus i gymuned
y Lluoedd Arfog.

•	Cyngor Dinas Casnewydd yn derbyn Gwobrau Baner
Werdd ar gyfer Parc Belle Vue a Pharc Beechwood.
•	Casnewydd yn cynnal Gemau Trawsblaniadau Prydain
2019.
•	Y Cyngor yn cytuno ar gynnig trawsbleidiol i wneud
Casnewydd yn Ddinas sy’n Caru Gwenyn.

Awst 2019
•	Casnewydd yn cael ei henwi’n ail ddinas rhoddwyr y DU
- yn cydnabod ein hymrwymiad i sicrhau bod y gwaith
o ran rhoddi organau a’n cymunedau trawsblannu yn
parhau.
•	Cyfraddau ailgylchu yn cynyddu i 69.6% yn chwarter
cyntaf y flwyddyn o gymharu â 56% ar gyfer yr un adeg
y flwyddyn flaenorol.
•	Cyngor Dinas Casnewydd yn sicrhau £1 miliwn i gefnogi
ailddatblygu adeiladau sy’n wag neu nad ydyn nhw’n
cael eu defnyddio’n ddigonol yng nghanol y ddinas.

Medi 2019
•	Prosiect ar y cyd rhwng Cyngor Dinas Casnewydd a
Network Rail yn cael ei gwblhau - gan ymestyn llwybr
troed sy'n creu llwybr amgen llawer mwy diogel yn
Maerun.
•	Parc ymarfer cŵn pwrpasol – y cyntaf o'i fath yng
Nghymru - yn cael ei agor gan Gyngor Dinas
Casnewydd.
•	Cyngor Dinas Casnewydd a phedwar awdurdod lleol
arall yng Ngwent yn cael arian i osod seilwaith gwefru
cerbydau trydan ar draws meysydd parcio awdurdodau
lleol.
•	Y Strategaeth Teithio Cynaliadwy yn cael ei
gymeradwyo gan y Cabinet.
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Hydref 2019

Rhagfyr 2019

•	Gŵyl Fwyd flynyddol Casnewydd yn cael ei chynnal
am y nawfed tro ar 5 Hydref.

•	Ysgol Uwchradd Llawern yn cael ei nodi fel ysgol
sydd wedi gwneud cynnydd digonol mewn perthynas
â'r argymhellion a wnaed gan Estyn.

•	Prosiect i wella llwybrau cerdded yng Nghwm Pilton
yn cael ei gwblhau gan Gyngor Dinas Casnewydd.
•	Cyngor Dinas Casnewydd yn dathlu Diwrnod
Shwmae – digwyddiad blynyddol i ddathlu'r
Gymraeg.

Ionawr 2020
•	12 ysgol yng Nghasnewydd yn derbyn gwobr
ansawdd genedlaethol penigamp y Cynllun Ysgolion
Iach – Rhwydwaith Cymru.

Tachwedd 2019

•	Cabinet yn cytuno i fasnacheiddio adeilad yr Orsaf
Wybodaeth.

•	Cyngor Dinas Casnewydd yn derbyn Gwobr Aur
Cynllun Cydnabod Cyflogwyr am ei gefnogaeth
ragorol i gymuned y Lluoedd Arfog.

Chwefror 2020

•	Dechrau'n Deg yn cael Efydd yng Ngwobrau
Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru 2019.

•	Gwaith yn dechrau i adfer yr Arcêd Marchnad
hanesyddol yng nghanol dinas Casnewydd.

•	Ysgol Maes Ebwy yn derbyn gwobr Marc Ystyriol o
Weledigaeth – y cyntaf yng Nghymru. Cydnabod y
gwaith maen nhw'n ei wneud gyda disgyblion sydd â
nam ar eu golwg.

•	Cyngor Casnewydd yn dechrau partneriaeth ag
Engi Co-op i helpu i hybu'r uchelgais i fod yn ddinas
carbon niwtral.

•	Cyngor Dinas Casnewydd yw’r awdurdod lleol
cyntaf yng Nghymru i ymuno â’r Cynllun Cydnabod
Fflydoedd ECO-Sêr.

•	Porth y Gorllewin - partneriaeth economaidd newydd
ledled De Cymru a Gorllewin Lloegr sy'n ceisio hybu
economïau lleol drwy gydweithio yn cael ei lansio.
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Dweud eich dweud
Rydym yn croesawu eich barn ar yr adroddiad hwn,
ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol a sut y gwnaethom y
llynedd. Hoffem wybod hefyd sut yr ydych chi, eich teulu
a'ch cymuned wedi cael eich effeithio gan ein gwaith i
wella'r gwasanaethau a ddarperir gennym.
Sut i gysylltu â ni:

Gwefan Cyngor Dinas Casnewydd: www.newport.gov.uk
	Lawrlwythwch yr App My Newport i'ch dyfais Ffôn Clyfar.
Ar gael ar ddyfeisiau Apple ac Android.

Twitter - @NewportCouncil
Facebook - www.facebook.com/NewportCityCouncil
E-bost: info@newportcouncil.gov.uk
Ffôn – (01633) 656 656 rhwng 8.00am a 6.00pm ddydd Llun i ddydd Gwener
Neges destun – NCC ac yna eich neges i 60777
Minicom – (01633) 656 657
Ysgrifennwch at – Cyngor Dinas Casnewydd
Canolfan Ddinesig
Godfrey Road
Casnewydd
NP20 4UR
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