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Crynodeb y Prif Weithredwr

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gyfnod heriol 
iawn i bawb.  Mae hefyd wedi bod yn gyfnod lle rwyf 
wedi gweld ein hased mwyaf, y bobl, yn dod at ei gilydd 
i ymateb a chefnogi'r rhai sydd wedi dioddef fwyaf 
oherwydd Covid-19.   

Drwy gydol 2020/21 mae ein cyflogeion wedi addasu i 
ffordd 'normal newydd' o weithio gan sicrhau ein bod 
yn parhau i ddarparu'r gwasanaethau pwysicaf. Mae 
llawer wedi parhau yn eu swyddi fel arfer er gwaethaf 
y risgiau. Mae eraill wedi addasu i weithio mewn ffyrdd 
gwahanol iawn, gan gynnwys y rhai yn ein hysgolion sy'n 
darparu dysgu o bell am y tro cyntaf erioed.  Ac mae 
dros 1,200 o'n staff wedi bod yn gweithio o bell gartref.  

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Cyngor Dinas 
Casnewydd wedi bod yn trawsnewid ei wasanaethau i 
fod yn fwy digidol, ond mae'r pandemig Covid-19 yn 
sicr wedi cyflymu'r broses hon. Yn 2021/22 byddwn yn 
gweithredu mwy o'r newidiadau hyn fel y gallwn barhau 
i drawsnewid.  

Mae'r pandemig hefyd wedi tynnu sylw at lawer o 
feysydd y cyngor sy'n cael eu hymestyn ymhellach 
wrth i ni brofi mwy o alw am wasanaethau, cyflwyno 
deddfwriaeth newydd a chyllidebau cynyddol dynn.  
O ystyried yr heriau hyn, rwyf wedi cynnal adolygiad 
o strwythur y cyngor ac, yn dilyn cymeradwyaeth gan 
y Cyngor llawn ym mis Mai 2021, byddaf yn cyflawni'r 
newidiadau hyn a fydd nid yn unig yn ein gweld yn 

ymateb i'r heriau ond a fydd yn darparu llwyfan i sicrhau 
twf a thrawsnewid pellach.  

Drwy gydol yr adroddiad blynyddol hwn fe welwch sut 
mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi parhau i gyflawni 
a gwneud camau sylweddol tuag at gyflawni'r cynllun 
corfforaethol wrth ymateb hefyd i’r pandemig Covid-19.  
Mae llwyddo i ddarparu'r gwasanaethau hyn o fewn ein 
cyllideb wedi bod yn heriol iawn ac mae'n rhaid i uwch 
swyddogion ddod o hyd i ffyrdd newydd o fynd i'r afael 
â meysydd galw uchel.  Mae Llywodraeth Cymru, ochr 
yn ochr â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, wedi 
darparu adnodd ariannol hanfodol i ateb y galw hwn  
a cholli incwm, ond bydd angen atebion tymor hwy  
i sicrhau y gall y cyngor ddarparu ei  
wasanaethau'n gynaliadwy.

Teimlwyd pwysau o'r fath fwyaf gan ein gwasanaethau 
gofal cymdeithasol (oedolion a phlant), tai a 
chymunedol lle mae gennym bobl sydd angen 
cefnogaeth y cyngor a'n partneriaid ac y byddant yn 
parhau i fod ei hangen.  Bydd angen i ni gymryd camau 
gweithredu ehangach ochr yn ochr â'n partneriaid a 
Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i atebion hirdymor i 
fodloni’r gofynion hyn a heriau eraill ar draws y cyngor.    

Mae angen buddsoddiad pellach ar seilwaith y 
ddinas (ffyrdd, trafnidiaeth gyhoeddus) i ateb y galw 
yn y dyfodol, wrth ystyried hefyd effaith newid yn yr 
hinsawdd. Dyma lle bydd gweithio rhanbarthol fel rhan 
o raglen adfywio Prifddinas Caerdydd, rhaglen teithio 
llesol a datblygu'r cynllun datblygu lleol yn galluogi 
Casnewydd i elwa ar ddatblygu system drafnidiaeth 
integredig a fydd yn gwella ansawdd aer yn y ddinas 
a'r cyffiniau ac yn annog trigolion i gerdded, beicio a 
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i fod 
yn garbon sero net erbyn 2030.  Mae hwn yn darged 
uchelgeisiol iawn i'w gyrraedd, ond yn un yr wyf yn 
llawn cyffro i ni ei gymryd.  Mae perfformiad cryf 
gwasanaethau gwastraff y cyngor yn parhau ac mae'r 
cynnydd o ran cyrraedd targedau ailgylchu yn dyst i sut 
y gallwn gyflawni newid. Yn ddiweddar, ni oedd cyngor 
cyntaf Cymru i lansio cerbyd casglu gwastraff trydan – 
gan ddangos ein cynnydd o ran darparu gwasanaethau 
ac ymrwymiad i'r amgylchedd. 

Mae'r cyngor hefyd wedi parhau i osod paneli solar 
a phwyntiau gwefru ceir trydan ar draws ei ystâd, ac 
rydym yn gweithio ar fentrau i wella effeithlonrwydd 
ynni ein hadeiladau.  Yn 2021/22 byddwn yn lansio 
ein strategaeth ar y newid yn yr hinsawdd a fydd yn 
amlinellu ein gweledigaeth a sut y byddwn yn cyrraedd 
ein targed o newid yn yr hinsawdd dros y naw  
mlynedd nesaf.  

CYFLWYNIAD Y PRIF WEITHREDWR
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CYFLWYNIAD Y PRIF WEITHREDWR

Mae'r pandemig wedi effeithio ar fusnesau ledled 
Casnewydd. Drwy gydol y flwyddyn rydym wedi 
darparu gwerth miliynau o bunnoedd o grantiau i 
gefnogi busnesau lleol ac mae wedi bod yn galonogol 
gweld llawer o brosiectau, megis ailddatblygu'r 
farchnad, yn dal i wneud camau sylweddol ymlaen  
yn 2021/22.  

Mae angen i ni sicrhau bod gan Gasnewydd ganol 
dinas amlweddog, ffyniannus, ond ein bod hefyd yn 
gyrchfan i drigolion ac ymwelwyr archwilio'r hyn sydd 
gan y ddinas i'w gynnig.  Gan weithio gyda Choleg 
Gwent a Chasnewydd Fyw, rwy'n arbennig o falch o 
weld gwaith ar y chwarter gwybodaeth yn dechrau a 
fydd yn darparu canolfan hamdden a choleg newydd.  
Gyda chyllid ychwanegol hefyd wedi'i sicrhau ar gyfer 
y Bont Gludo, mae ei dyfodol yn ddisglair a bydd 
canolfan ymwelwyr newydd yn helpu i adrodd  
stori Casnewydd.  

Ar ddechrau'r crynodeb hwn, dywedais mai pobl yw 
ein hased pwysicaf, a phobl a fydd yn ein galluogi i 
gyflawni ein gweledigaeth.  Rwyf hefyd yn cydnabod 

bod angen i ni wneud rhagor i wella'r amrywiaeth 
yn ein gweithlu i chwalu'r rhwystrau i bobl LHDTC+, 
pobl anabl, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig nid yn 
unig wrth weithio i'r Cyngor ond hefyd wrth arwain y 
gwaith o gyflawni newid. Bydd cynllun cydraddoldeb 
strategol pedair blynedd y cyngor a lansiwyd yn 2020 
nawr yn arwain y gwaith i ddarparu'r cyfleoedd hyn. 

Bydd y flwyddyn nesaf yn ein gweld yn dod â'r fersiwn 
hon o'n cynllun corfforaethol i ben. Rydym eisoes yn 
gweithio tuag at ddatblygu'r cynllun nesaf a fydd yn 
adeiladu ar y gwaith yr ydym wedi'i gyflawni dros y 
pum mlynedd diwethaf, ac yn sicrhau bod gennym 
wasanaethau cynaliadwy a all fodloni gofynion  
y dyfodol.  

Fel pob amser, bydd yn bwysig bod pobl Casnewydd 
yn cael dweud eu dweud ac yn helpu i lunio ein 
blaenoriaethau ar gyfer y pump i ddeng mlynedd 
nesaf. Rydym am i'n preswylwyr a'n partneriaid 
weithio ochr yn ochr â ni i ddathlu'r hyn sydd gan 
Gyngor Dinas Casnewydd a Chasnewydd i'w gynnig i 
breswylwyr, i fusnesau ac i ymwelwyr. 
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Rhagair gan yr 
Arweinydd
Fel Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, rwy'n eich 
croesawu i bedwerydd adroddiad blynyddol Cynllun 
Corfforaethol y Cyngor (2017-22).  Mae eleni (2020/21) 
wedi bod yn un o'r blynyddoedd mwyaf heriol y bu'n 
rhaid i'm Cabinet a’m swyddogion o bob rhan o'r 
Cyngor ei rheoli wrth i ni ymateb i bandemig Covid-19  
a chefnogi cymunedau Casnewydd. 

Er gwaethaf yr heriau hyn, rydyn ni wedi gweld 
ein cymunedau'n dod at ei gilydd i gefnogi ein 
gwasanaethau cyhoeddus, yn estyn allan at eu 
cymdogion ac yn helpu ein busnesau lleol i adfer a 
ffynnu eto.

Mae’r pandemig wedi creu ymdeimlad cymunedol 
aruthrol nad ydyn ni wedi’i weld ers blynyddoedd 
lawer. Mae hefyd wedi achosi llawer o gydweithredu 
rhwng sefydliadau preifat, sefydliadau cyhoeddus 
a sefydliadau’r trydydd sector.  Mae hyn yn un o’r 
agweddau ar y pandemig y gobeithiaf y gallwn ni ei 
gynnal ac adeiladu arno.

Rydyn ni wedi gweld enghreifftiau anhygoel o’r gallu 
i newid, gallu gwirioneddol syfrdanol i newid arferion 
hirsefydlog i fodloni anghenion brys argyfwng. Yng 
Nghasnewydd, gwnaethon ni newid yn hynod o gyflym 
lle bynnag y bo modd i ffyrdd pell o weithio o, gan 
darfu cyn lleied â phosibl ar y gwasanaethau hanfodol  
a ddarparwn.

Mae mynd i'r afael â digartrefedd a chefnogi rhai o'r 
aelodau mwyaf agored i niwed o’r gymuned wedi bod 
yn flaenoriaeth hirsefydlog i Gyngor Dinas Casnewydd. 
Ond wrth i'r pandemig ddechrau, daeth y flaenoriaeth 
hon yn hanfodol – cael cymaint o bobl â phosibl oddi 
ar y strydoedd ac i mewn i lety diogel.  Cyflawnwyd hyn 
drwy ein perthynas ddatblygedig â sefydliadau partner 
a drwy arian gan Lywodraeth Cymru, gan gymryd camau 
arloesol nid yn unig i ddarparu llety ond hefyd i roi'r 
cymorth angenrheidiol i bobl i drawsnewid eu bywydau.  
Ni fydd dileu cysgu ar y stryd a digartrefedd a sicrhau 
bod pobl yn gallu byw mewn tai diogel yn hawdd, 
 ond rydyn ni’n benderfynol o adeiladu ar ein 
cyflawniadau cadarnhaol. 

Drwy gydol y pandemig, mae timau gwasanaethau 
cymdeithasol ac adfywio cymunedol y Cyngor wedi bod 
yn gweithio'n ddiflino ledled y ddinas ochr yn ochr â 
phartneriaid gofal cymdeithasol a'r GIG i gefnogi rhai 
o'n trigolion mwyaf agored i niwed.  Adlewyrchwyd y dull 
hwn hefyd yn y cymorth yr ydyn ni wedi'i roi i'r rhaglen 
frechu, lle mae Cyngor Casnewydd a Casnewydd Fyw 
wedi cefnogi'r GIG drwyddi draw; gan gynnig adeiladau, 
staff a chyfleusterau eraill i sicrhau bod cymaint o bobl â 
phosibl yn y ddinas yn cael eu brechu.

Mae’r cyfnod hwn wedi bod yn heriol iawn i ysgolion, 
disgyblion a’u teuluoedd.  Roedd yn bwysig i 
ddisgyblion barhau i ddysgu gartref, ac roedden ni’n 
gallu cynnig dyfeisiau a mynediad i'r rhyngrwyd i lawer o 
ddisgyblion er mwyn sicrhau nad oeddent ar eu colled 
o ran eu dysgu.  Roedden ni’n falch o weld ysgolion 
a disgyblion yn ennill eu cymwysterau TGAU a Safon 
Uwch, ond rydyn ni’n cydnabod bod angen i ni sicrhau 
nad yw'r bwlch cyrhaeddiad yn ehangu ar gyfer ein 
disgyblion mwyaf difreintiedig yn y dyfodol. 

Cafwyd effaith economaidd o ganlyniad i'r argyfyngau, 
fodd bynnag, roedd Casnewydd eisoes yn dod i'r 
amlwg fel hwb digidol, ac mae arwyddion clir y bydd 
y diwydiant hwn yn parhau i ffynnu, gan greu swyddi 
a chyfleoedd o'r radd flaenaf.  Mae ailddatblygu 
Marchnad Casnewydd ac Arcêd y Farchnad ymhlith 
prosiectau mwyaf cyffrous ein dinas ac mae gofod deori 
wedi'i gynllunio ar gyfer busnesau newydd yn y sectorau 
digidol, technoleg a chreadigol yn yr Orsaf Wybodaeth 
sydd eisoes yn gartref i'r Academi Meddalwedd 
Genedlaethol.

Fel awdurdod, un o'n tasgau pwysig niferus yn ystod 
y pandemig hwn yw cefnogi busnesau a’u helpu i 
gael gafael ar y cymorth ariannol sydd ar gael gan 
Lywodraeth Cymru a Llywodraeth DU, gan weithredu fel 
cyfrwng ar gyfer cyngor a chymorth cenedlaethol.

RHAGAIR YR ARWEINYDD
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Yn ystod tymor y Cabinet hwn, mae'r cyfrifoldeb o ran 
ein hamgylchedd, yr hinsawdd a'n gwastraff wedi dod 
yn fwy amlwg i ni fel Cyngor ac i'n cymunedau.  Rhaid 
i ni weithredu'n awr a dechrau gwneud newidiadau 
nid yn unig i ddiogelu Casnewydd rhag effeithiau 
amgylcheddol yn y dyfodol, ond hefyd i wella ein 
hiechyd a'n lles.  Rydyn ni’n falch o weld Casnewydd 
yn cael ei chydnabod yn un o'r awdurdodau sy'n 
perfformio orau yng Nghymru a'r DU o ran ei gwastraff 
a’i hailgylchu.  

Mae'r pandemig hefyd wedi dangos manteision peidio 
â dibynnu ar ein ceir i deithio yn y ddinas a'r cyffiniau.  
Mae prosiectau teithio llesol a gyflwynwyd eleni yn 
dangos manteision cerdded, beicio a defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus.  Bydd gwaith y Cyngor gyda 
Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus newydd Gwent a Phorth y Gorllewin yn 
dechrau sicrhau buddsoddiad sylweddol i wella ein 
seilwaith dros y deng mlynedd nesaf fel y bydd yn fwy 
integredig ledled y rhanbarth.  

Mae Casnewydd yn cynnig cyfleoedd gwych i'n 
trigolion, ein busnesau a’n hymwelwyr. Dylen ni fod 
yn falch o'n dinas ac o’r cymunedau sy'n byw ac yn 
gweithio ynddi a dylen ni arddangos yr hyn sydd gennyn 
ni i'w gynnig.  Mae gan Gasnewydd hanes hir o gynnig 
croeso a noddfa i bobl sy'n dewis gwneud y ddinas 
yn gartref iddynt, ac rydyn ni’n falch o'n cymunedau 
amrywiol. Drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf mae'r 
Cyngor hwn wedi cefnogi  cymunedau Du, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig gan sefyll ochr yn ochr â nhw wrth i’r 
mudiad Mae Bywydau Du o Bwys fagu momentwm, ac 

rydyn ni’n parhau i ymrwymo i fynd i'r afael â phob math 
o drosedd casineb gyda'n partneriaid yn Heddlu Gwent. 

Mae ein trigolion yn yr UE hefyd wedi wynebu llawer o 
ansicrwydd wrth i'r DU adael yr UE ym mis Rhagfyr.  Mae 
ein tîm cydlyniant cymunedol wedi gweithio'n galed 
ochr yn ochr â phartneriaid yn y trydydd sector i sicrhau 
bod pobl yn cael eu cefnogi i barhau i fyw a gweithio 
yng Nghasnewydd.  Byddwn ni hefyd yn parhau i 
gefnogi teuluoedd sy'n ffoaduriaid sydd wedi'u dadleoli 
oherwydd gwrthdaro yn Syria ac Affganistan.    

Rydyn ni’n falch o'n treftadaeth gan sefyll yn ddinas 
dros yr hyn sy'n iawn i Gasnewydd a Chymru yn ein 
barn ni a gan ddathlu cyfoeth ein diwylliant. Bydd 
tirnodau eiconig fel y Farchnad Dan Do a’r Bont Gludo 
wedi’u hailddatblygu yn adrodd hanes Casnewydd i 
genedlaethau'r dyfodol.  

Rydyn ni bellach yn dysgu sut i fyw gyda Covid-19 a 
bydd mwy o heriau drwy gydol 2021/22 ond rwy'n 
hyderus y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn sicrhau 
bod modd ymateb a chefnogi'r rheiny y mae effaith y 
pandemig yn parhau i effeithio arnynt.  

Yn olaf, hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i 
gymunedau Casnewydd am eu gwydnwch a'u dewrder 
wrth gefnogi ei gilydd drwy gydol y cyfnod anodd hwn.  
Hefyd i gynghorwyr a staff Casnewydd a’i sefydliadau 
partner am eu holl waith caled a'u hymroddiad i sicrhau 
bod gwasanaethau'n parhau i gael eu darparu i'r safon 
uchel a ddisgwylir gan bobl Casnewydd.      

RHAGAIR YR ARWEINYDD
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Croeso i Adroddiad Blynyddol 2020/21 Cyngor  
Dinas Casnewydd. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r 
cynnydd mae Cyngor Dinas Casnewydd yn wneud tuag 
at gyflwyno ei Hamcanion Llesiant a osodir allan yng 
Nghynllun Corfforaethol 2017-22. 

Mae’r adroddiad yn adfyfyrio am y llwyddiannau a 
wnaethom yn ystod y flwyddyn, yr heriau a wynebwyd 
a’r gwersi a ddysgwyd. Mae hefyd yn edrych ymlaen at 
yr hyn a gyflwynir i Gasnewydd a’i chymunedau am y 
flwyddyn nesaf a thu hwnt.

Bu 2020/21 yn un o’r blynyddoedd mwyaf heriol a 
wynebodd Cyngor Casnewydd a’i bartneriaid wrth i 
argyfwng Covid gael effaith ar wasanaethau’r Cyngor, 
cymunedau Casnewydd a’i heconomi. Ond gyda heriau 
newydd, mae hefyd gyfleoedd sy’n ail-lunio ffocws y 
Cyngor a’r modd y mae’n cyflwyno gwasanaethau.  

Mae’r amcanion a osodwyd gennym yn y Cynllun 
Corfforaethol yn cyfrannu at y saith nod a osodwyd 
allan yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015.  Mae’r Ddeddf yn mynnu fod pob corff 
cyhoeddus yn cyflwyno datblygiad cynaliadwy sy’n 
gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol dinasyddion yng Nghymru.

Mae hyn yn golygu, pan wneir penderfyniadau, fod 
yn rhaid ystyried effaith cymdeithasol-economaidd y 
penderfyniadau hynny ar y cymunedau, busnesau a’r 
sawl sy’n defnyddio gwasanaethau’r Cyngor.

Cenhadaeth Cyngor Casnewydd yw ‘Gwella Bywydau 
Pobl’ ac i gyrraedd hyn, gosodwyd allan bedwar Amcan 
Llesiant yn y Cynllun Corfforaethol a fydd yn parhau fel 
amcanion allweddol ar gyfer 2021/22.  Dyma hwy:

1.		Gwella	sgiliau,	addysg	a	chyfleoedd	am	gyflogaeth.

2.  Hyrwyddo twf ac adfywiad economaidd ac 
amddiffyn yr amgylchedd yr un pryd.

3.  Galluogi pobl i fod yn iach, annibynnol a gwydn.

4. Adeiladu cymunedau cydlynus a chynaliadwy.

Wrth i Covid-19 a’r cyfyngiadau a osodwyd gael effaith 
ar gymunedau a busnesau Casnewydd, cydnabuwyd 
fod yn rhaid i wasanaethau allu ymaddasu fel mesur 
ymateb yn ôl y galw i dirwedd oedd yn newid yn gyson. 
Cydnabuwyd hefyd y byddai’n rhaid atal dros dro rai o’r 
gwasanaethau a gweithgareddau y bu’r Cyngor yn eu 
darparu fel mater o drefn tra’u bod yn canolbwyntio ar 
sicrhau bod gwasanaethau rheng-flaen yn cael  
eu cyflwyno.

I gefnogi hyn, datblygwyd y pedwar Nod Adferiad 
Strategol i roi canolbwynt i’r sefydliad a chydnabod yr 
effeithiau ar gymunedau a busnesau Casnewydd.

1.  Deall ac ymateb i’r heriau ychwanegol a roddwyd 
gan Covid-19 gan gynnwys colli gwaith, effaith ar 
fusnesau ac ar gynnydd, llwyddiant a lles dysgwyr 
prif-ffrwd a rhai sy’n agored i niwed.

2.  Deall ac ymateb i effaith Covid-19 ar nodau 
economaidd ac amgylcheddol y ddinas fel y gall 
Casnewydd ffynnu eto.

3.  Hyrwyddo ac amddiffyn iechyd a lles pobl, diogelu 
ein mwyaf bregus ac adeiladu cymunedau cryf  
a gwydn.

4.  Rhoi i bobl yr adnoddau a’r gefnogaeth mae arnynt 
eu hangen i symud allan o’r argyfwng, gan ystyried yn 
arbennig effaith Covid-19 ar ein cymunedau lleiafrifol  
ac ymylol.

Wrth i’r Cyngor symud i flwyddyn olaf cyflawni yn erbyn 
y Cynllun Corfforaethol, caiff y Nodau Adferiad Strategol 
eu hintegreiddio i’r cynlluniau gwasanaeth a’r amcanion 
corfforaethol yn ystod y flwyddyn.  

I gefnogi datblygiad y Cynllun Corfforaethol yn 2022, 
bydd y Cyngor yn cynnal asesiadau, yn ymgynghori ac 
yn ymchwilio i gefnogi’r blaenoriaethau allweddol at y 
dyfodol i Ddinas Casnewydd.  Bydd hyn yn galluogi’r 
Cyngor a’i bartneriaid i lawn ddeall risgiau, effeithiau, 
tueddiadau’r dyfodol a chyfleoedd o Covid-19, yn 
ogystal â’r berthynas newydd gyda’r UE a’r byd, newid 
hinsawdd, newidiadau cymdeithasol, deddfwriaethol  
ac economaidd..   

Bydd adroddiad eleni yn rhoi trosolwg o’r hyn a 
gyflwynwyd yn 2020/21 ar gyfer pob Amcan Llesiant sydd 
yn y Cynllun Corfforaethol a Nodau Adferiad Strategol 
Covid-19.  Dan bob Amcan, fe fyddwn hefyd yn cynnwys 
y mesuriadau perfformiad a ddefnyddir i gefnogi a 
dangos y meysydd lle mae’r cyngor yn perfformio’n dda 
a meysydd lle mae angen gwella.  

Ym Mehefin 2021, archwiliodd y Pwyllgorau Craffu 
Perfformiad wyth cynllun gwasanaeth ar gyfer 
2020/21 y Cyngor. Mae gwybodaeth am berfformiad y 
gwasanaethau i’w gael trwy’r dolenni isod:  
https://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/
Corporate-plans-and-policies.aspx

Pwyllgor Craffu Lle a Pherfformiad Corfforaethol 
(Gwasanaethau Dinas / Cyllid / Cyfraith a Rheoleiddio / 
Pobl a Newid Busnes / Adfywio Buddsoddi a Thai):     
7 Mehefin 2021 and 21 Mehefin 2021.

Pwrpas yr Adroddiad Blynyddol

DIBEN
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Pwyllgor Craffu Perfformiad Pobl (Gwasanaethau 
Oedolion a Chymunedol / Gwasanaethau Plant / 
Addysg): 8 Mehefin 2021 and 22 Mehefin 2021.

Lle mae mesurau yn adrodd oren neu goch yn erbyn eu 
targed, rhoddir esboniad am y rheswm/rhesymau pam 
a pha gamau a gymerir i wella perfformiad. Oherwydd 
Covid-19, ataliwyd meincnodi data perfformiad y cyngor 
gydag awdurdodau lleol, ac y mae’n cael ei adolygu ar 
hyn o bryd gan Data Cymru a Chymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru (CLlLC).  Mae hefyd ystod o fesurau newydd 
lle nad oes data blaenorol ar gael. 

AM GASNEWYDD

Mae Casnewydd yn ddinas llawn hanes ar lan yr afon 
Wysg, fu’n borthladd ers y canol oesoedd pan godwyd 
castell cyntaf Casnewydd gan y Normaniaid. Ers y 

chwyldro diwydiannol, adeiladwyd Casnewydd ar y 
diwydiannau glo a dur, ac yn sgil hyn daeth y ddinas 
yn un o’r porthladdoedd allweddol i allforio glo a 
dur i bedwar ban byd. Gellir gweld ei  threftadaeth 
gyfoethog ledled y ddinas gyda safleoedd fel Tŷ 
Tredegar, Y Bont Gludo, y Llong Ganoloesol, Parc Belle 
Vue, Canolfan Gynadledda Ryngwladol, Rodney Parade, 
y Ganolfan Ddinesig a Thŵr y Siartwyr. Mae  Casnewydd 
wedi croesawu pobl o bob cwr o’r byd sydd bellach yn 
galw’r ddinas hon yn gartref iddynt, a gwelodd lawer 
digwyddiad o bwys megis Cwpan Ryder yn 2010,  
uwch-gynhadledd NATO yn 2014 a Marathon Cymru.

YSTADEGAU CASNEWYDD 

* Gwefan NOMIS y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol
**  Dinasoedd Allweddol 
*** Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (LSOA)

Poblogaeth
(Amcangyfrifon poblogaeth canol 

 blwyddyn 2020)

Gwerth Ychwanegol Gros  
(2018)

(Dinasoedd Allweddol)

Economaidd Weithredol
(Arolwg Poblogaeth Blynyddol Rhag 2020)

Di-waith
(Arolwg Poblogaeth Blynyddol Rhag 2020)  

Ar Ffyrlo   
(Dinasoedd Allweddol)

Swyddi Gwag
(Dinasoedd Allweddol Rhagfyr 2020)

Cyfrif Hawlwyr Mawrth  
2021

(Arolwg Marchnad Lafur SYG) 

Tâl Wythnosol Gros 2020
(Arolwg blynyddol oriau ac enillion)

Cymwysterau NVQ4  
ac Uwch

(Arolwg Poblogaeth Blynyddol)

156K 3.92bn 79.7%

3.9% 10.9% 685

7.5% 564.60 39.1%
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Awdurdod unedol un-haen yw Cyngor Dinas 
Casnewydd sy’n gyfrifol am weinyddu pob maes 
llywodraeth leol. Mae 50 Cynghorydd (31 – Llafur,  
12 – Ceidwadwyr, 4 – Plaid Annibynnol Casnewydd,  
2 – Democratiaid Rhyddfrydol ac 1 – Annibynnol). 

Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn gosod allan sut y mae’r 
Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau 
a pha weithdrefnau  a ddilynir er mwyn gofalu bod y 
rhain yn effeithiol, tryloyw ac atebol i bobl leol. Yng 
Nghasnewydd, y Blaid Lafur sydd mewn mwyafrif ar y 
Cyngor a hwy sy’n ffurfio Cabinet y Cyngor, sef y prif 
gorff gwneud penderfyniadau yn y Cyngor.

Mae cyflwyno’r Cynllun Corfforaethol hefyd yn 
cefnogi maniffesto’r weinyddiaeth Lafur. Ei nodau 
yw Casnewydd sy’n gweithio, Casnewydd sy’n 
dysgu, Casnewydd decach, Casnewydd fwy diogel, 
Casnewydd fwy cynaliadwy, Casnewydd fywiog  a 
dyfodol Casnewydd.  

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am dros 800 
o wasanaethau / gweithgareddau gwahanol sy’n lledu 
dros wyth gwasanaeth yn y ddinas - yn amrywio o ffyrdd 
a pharciau, casglu gwastraff a rheoli mynwentydd, hyd 
at gyflwyno gwasanaethau addysg, gwasanaethau 
addysg, cynllunio, llyfrgelloedd, meysydd parcio a 
llawer mwy. Rhaid iddynt gydymffurfio a gwahanol 
ddeddfwriaeth a rheoliadau sy’n cael eu gosod gan 
Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Grŵp yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Casnewydd yn Un (BGC) dan arweiniad Cyngor Dinas 
Casnewydd ochr yn ochr â rhai o’i bartneriaid strategol 
- gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) a Gwasanaeth Tân ac 
Achub De Cymru.  Mae hefyd yn cynnwys cyrff eraill  
y sector cyhoeddus fel Heddlu Gwent, Casnewydd  
Fyw, Prifysgol De Cymru a phartneriaid eraill o’r  
trydydd sector.    

Mae gan BGC Casnewydd yn Un ei Chynllun Llesiant 
2018-23 and delivers an annual Adroddiad Llesiant 
blynyddol (dolen i’w ychwanegu unwaith y bydd ar ffurf 
derfynol) ar yr hyn a gyflwynodd y grŵp partneriaeth 
yn 2020/21.  Bydd yr adroddiad hwn yn amlygu rhai o’r 
prosiectau a gyflwynwyd a sut y cyfrannodd y cyngor at 
y gwaith hwn a’i gefnogi.

Yn 2020/21, cytunodd pum awdurdod lleol Gwent 
BGC (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, 
a Thorfaen) i ffurfio un BGC rhanbarthol. Bydd pob 
BGC yn cyflwyno ei Gynllun Llesiant ei hun i 2023.  Yn y 
cyfnod cyn hyn, cwblheir asesiad llesiant Gwent a fydd 
yn bwydo’r blaenoriaethau o 2023 ymlaen.  Bydd gan 
Gasnewydd grŵp cyflwyno lleol o bartneriaid presennol 
a newydd a byddant yn cyflwyno blaenoriaethau 
Casnewydd yn ogystal â rhai BGC Gwent. 

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent (BPRh) 
yn gyfrifol am integreiddio gwasanaethau i gefnogi pobl 
hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau tymor-hir, pobl 
ag anableddau dysgu, gofalwyr (gan gynnwys gofalwyr 
ifanc), gwasanaethau integredig cefnogi teuluoedd 
a chefnogi plant ag anghenion cymhleth. Mae BPRh 
Gwent yn cynnwys pum awdurdod lleol Gwent a BIPAB.  

I gefnogi cyflwyno’r gwaith hwn, mae gan BPRh Gwent  
Gynllun Ardal Rhanbarthol.  Amlinellir cynnydd yn 
erbyn cyflwyno’r Cynllun ac Amcanion Llesiant y cyngor 
ei hun yn Adroddiad Gwasanaethau Cymdeithasol 
2020/21 (dolen i’w hychwanegu).    

Cyngor Dinas Casnewydd,  
Gwent, a Chymru

DIBEN

Dinas-Ranbarth Caerdydd (DRC) yw’r 10 awdurdod 
lleol yn ne-ddwyrain Cymru sy’n cyflwyno buddsoddiad 
rhanbarthol ar raddfa fawr mewn sgiliau, digidol, 
safleoedd ac eiddo ynghyd ag arloesedd. Mae’r grŵp 
yn cyflwyno gwahanol brosiectau a buddsoddiadau 
graddfa fawr ledled y rhanbarth gan gynnwys, fel 
enghraifft, cyflwyno rhwydwaith Metro ledled y 
rhanbarth. Ymysg rhai o’r meysydd a gyflwynwyd yng 
Nghasnewydd mae: y gwaith lled-ddargludyddion,  
y Metro, cartrefi i’r rhanbarth, y gronfa her a’r cynllun 
graddedigion DRC. 
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STRWYTHUR YR ADRODDIAD

Bydd gweddill yr adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o’r 
hyn a gyflwynodd Cyngor Dinas Casnewydd yn 2020/21 
fel rhan o bob amcan llesiant yn y Cynllun Corfforaethol.  
Ar gyfer pob amcan, bydd hefyd yn cynnwys y 
mesuriadau perfformiad a ddefnyddir i gefnogi ac 
amlygu’r meysydd lle mae’r cyngor yn gwneud yn dda 
a’r meysydd sydd angen gwella. 

Mae’r mesurau perfformiad yr adroddir arnynt yn 
cynnwys dangosyddion cenedlaethol megis Mesurau 
Atebolrwydd Cyhoeddus (yr adroddir arnynt i Data 
Cymru), Mesurau Llesiant Llywodraeth Cymru, a 
mesurau perfformiad a osodir gan y Cyngor.

Bydd yr adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg o’r hyn 
a wnaeth y Cyngor a’i bartneriaid mewn ymateb i 
Covid-19 yng Nghasnewydd.  Bydd hefyd yn rhoi 

manylion am Nodau Adferiad Strategol y Cyngor fydd 
yn cefnogi’r modd y bydd y cyngor yn adfer ac yn 
cyflwyno’r Cynllun Corfforaethol.     

   

Mae porth y Gorllewin yn bartneriaeth drawsffiniol o 
awdurdodau lleol, dinas-ranbarthau, partneriaethau 
menter lleol a llywodraethau, ac y mae’n mynd 
gam pellach na’r rhanbarthol. Yn wreiddiol, yr oedd 
dinasoedd mawr dwyrain Cymru a gorllewin Lloegr, 
sef Bryste, Caerdydd a Chasnewydd, y mae bellach 
yn ymgorffori wyth dinas ac yn ymestyn o Abertawe 
i Swindon. Y nod yw hyrwyddo twf trawsnewidiol, 
cynhwysol a mwy gwyrdd fel rhan o adeiladu dyfodol 

newydd i economi Prydain. Bydd cyflwyno’r weledigaeth 
hon yn ychwanegu mwy na £56bn i economi’r Deyrnas 
Gyfunol erbyn 2030, gan ein helpu i arwain at ddyfodol 
sero net.  

10



Bu blwyddyn ariannol 2020/21 Cyngor Dinas 
Casnewydd yn un heriol ac anghonfensiynol gydag 
effeithiau pandemig Covid. Ychwanegwyd at yr 
ystyriaethau traddodiadol wrth gyflwyno cyllideb refeniw 
gytbwys oedd yn golygu mwy o alw ar wasanaethau 
cymdeithasol ac ysgolion gyda phwysau ar gyllidebau 
incwm, sefydliadau a mannau gwasanaeth.  

Ar hyn o bryd, mae’n anodd mesur effeithiau tymor-hir 
Covid-19 a beth mae hyn yn olygu i wasanaethau a lle 
bydd angen galw a chefnogaeth yn y dyfodol  
i’w cyflwyno.

Bob blwyddyn, mae gofyn i’r Cyngor gynhyrchu  
Datganiad Cyfrifon sy’n rhoi trosolwg manwl o lle a sut 
y gwariwyd yr arian.    

CYLLIDEB CYNGOR CASNEWYDD 

£300.3m oedd cyllideb net Cyngor Casnewydd am 
2020/21. Cyllidwyd hyn o grant cymorth refeniw 
Llywodraeth Cymru (LlC) (76%) ac o’r dreth gyngor  
leol (24%).

Derbyniodd cyngor Casnewydd ychwanegiad o £13.7m 
gan Lywodraeth Cymru.  Codwyd y dreth gyngor o 

6.95%  am y flwyddyn.  

O gymharu ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, 
erys cyfraddau’r dreth gyngor yng Nghasnewydd y 
trydydd isaf yng Nghymru.  

CYLLID

CYLLID CYNGOR DINAS 
CASNEWYDD CYNGOR'S CYLLIDS

Cyllido'r Gyllideb Gwariant Net

76%

24%

Revenue Support Grant Council Tax

PERFFORMIAD ARIANNOL  
REFENIW 2020/21 

Ar derfyn y flwyddyn ariannol (Mawrth 2021) adroddodd 
y Cyngor danwariant net o £14m yn erbyn y gyllideb o 
£300.3m.  Yr oedd y tanwariant i’w briodoli i’r isod:

•  derbyn gan LlC gyllid unwaith-am-byth i dalu am 
wasanaethau’r cyngor mewn ymateb i Covid a  
cholli incwm; 

•  cyllid am gostau uniongyrchol a chyflwyno rhaglenni 
LlC i gefnogi busnesau; 

•  tanwariant ar y gyllideb refeniw wrth gefn gyffredinol, 
cynllun lleihau’r dreth gyngor ac incwm o’r  
dreth gyngor;  

•  tanwariant ar draws y gwasanaethau oherwydd 
newidiadau mewn arferion gweithio; a 

•  peidio â chynnal gwasanaethau normal/a gynlluniwyd 
wrth roi blaenoriaeth i waith ymateb i Covid-19. 

(See graph overleaf)
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RHAGLEN GYFALAF 2020/21 

Y rhaglen gyfalaf yw’r buddsoddiadau mawr a wna’r 
cyngor tuag at ei asedau a seilwaith, megis ysgolion, 
ffyrdd, prosiectau adfywio, a’r buddsoddiad ehangach 
ym Margen Ddinesig Dinas-Ranbarth Caerdydd.  

Mae gan y cyngor raglen gyfalaf saith-mlynedd a 
gychwynnodd yn 2018/19, sy’n dod i gyfanswm o 
£274.5m.  Yn 2020/21 roedd y rhaglen gyfalaf yn cynnwys:

• Buddsoddiad o £7m mewn ysgolion

• £10m teithio llesol gwell a throi fflyd y cyngor yn wyrdd 

• £1.6m mewn gofal cymdeithasol

•  Cyflwyno cynlluniau effeithlonrwydd ynni  
ledled Casnewydd

• £7m o fuddsoddiad mewn adfywio a thai

• Buddosddi yn y Bont Gludo

• Datblygu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

•  Buddsoddi ym Margen Ddinesig  
Dinas-Ranbarth Caerdydd

Regeneration, Housing & Investment

0 20.0

10.2m
9.4m

15.8m
13.7m

19.0m
17.6m

23.2m
22.5m

24.6
23.7m

25.9m
26.1m

25.9m
29.8m

49.2m

106.5m
98.1m

46.2m

40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Education

Corporate Services & Chief Executive

Capital Financing Costs & Interest

City Services

Children & Young People

Non-Service*

Adult & Community Services

Schools

Cyllideb vs Gwirioneddol 2020/21

*Ddim yn wasanaeth - yw’r gwariant nad yw’n ofyniad gwasanaeth ond yr ydym yn dal i wneud cyfrif amdano, eitemau megis ardollau a darpariaethau.

** Costau a Llog Cyllido Cyfalaf – y gost i ni i dalu am gyfalaf, y tâl MRP, a llog yw’r llog yr ydym yn ei dalu a’i dderbyn.

Rhaglen Gyfalaf 2020/21

CHILDREN & FAMILY 
SERVICES, £1.16m, 3%

ADULT & COMMUNITY 
SERVICES, £0.57m, 2%

PEOPLE & BUSINESS CHANGE,  
£0.64M, 2%

CITY SERVICES  
£13.07m, 38%

EDUCATION  
£8.35m, 25%

REGENERATION & HOUSING  
£10.31m, 30%
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CHILDREN & FAMILY 
SERVICES, £1.16m, 3%

ADULT & COMMUNITY 
SERVICES, £0.57m, 2%

CYLLID

Gweithgaredd Cyfalaf 2020/21
UNDERSPEND,  

£0.75M, 2%

Gwariodd y Cyngor £26.21m ar asedau i gynnal a gwella 
cyflwyno gwasanaethau a chefnogi mentrau adfywio.  

Derbyniwyd £19.29m o’r £26.21m o gyllid grantiau a 
£5.9m o fenthyciadau.  

Daeth y swm oedd weddill (£1.03m) o dderbyniadau 
cyfalaf, cyfraniadau ac A106 ac adnoddau’r Cyngor.  

Symudwyd £7.13m i flynyddoedd y rhaglen at y dyfodol 
(llithriad) a thanwariwyd £0.75m.

EXPENDITURE, £26.21M, 77%

SLIPPAGE,  
£7.13M, 21%

CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF Y 
CYNGOR 2021/22

£315,930m yw cyllideb sylfaen y Cyngor ar gyfer 
2021/22, sef £240.8m gan Lywodraeth Cymru a chodi’r 
dreth gyngor 3.7%.  Cymeradwywyd y gyllideb gan 
gyfarfod llawn y Cyngor ar 3 Mawrth 2021. £100.2m  
yw’r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2021/22 a bydd yn cyfrannu 
at raglen fuddsoddi barhaus yr awdurdod.          

Gwariodd y Cyngor £26.21m ar asedau i gynnal a gwella 
cyflwyno gwasanaethau a chefnogi mentrau adfywio.  

Derbyniwyd £19.29m o’r £26.21m o gyllid grantiau a 
£5.9m o fenthyciadau.  

Daeth y swm oedd weddill (£1.03m) o dderbyniadau 
cyfalaf, cyfraniadau ac A106 ac adnoddau’r Cyngor.  

Symudwyd £7.13m i flynyddoedd y rhaglen at y dyfodol 
(llithriad) a thanwariwyd £0.75m.
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AMCAN LLES 1

AMCAN LLESIANT 1 /
NOD 1 ADFERIAD STRATEGOL 
Rydym eisiau rhoi i bob plentyn yng Nghasnewydd gyfle 
i gael y cychwyn gorau mewn bywyd – o’r blynyddoedd 
cynharaf trwodd at addysg uwchradd a thrydyddol, i 
waith yn y pen draw. Y nod hefyd yw i oedolion gael 
cyfle i uwch-sgilio a chryfhau eu gobeithion a gwneud y 
mwyaf o’u potensial. 

Dangoswyd fod gwella cyfleoedd am addysg a 
gwaith yn cael cryn effaith ar iechyd a lles unigolion. 
Mae’r gwaith hwn hefyd yn cyfrannu at leihau 
anghydraddoldeb, yn gwella ffyniant unigolion a 
chymunedau i symud allan o dlodi ac yn gyffredinol yn 
gwella sefyllfa gymdeithasol-economaidd y ddinas.

Cafodd pandemig Covid-19 a’r cyfyngiadau cloi effaith 
ar lawer o blant a phobl ifanc ledled Casnewydd.  
Gwelodd y cyfyngiadau yn arbennig ysgolion yn cau 
rhwng Mawrth a Mehefin 2020 a rhwng Rhagfyr 2020 a 
Chwefror 2021.  Rhwng y cyfnodau hyn, tarfwyd llawer 

ar fywyd ysgolion, gyda chydymffurfio â chyfyngiadau 
COVID-19 a grwpiau cyswllt ysgolion yn golygu y bu’n 
rhaid i lawer o staff a disgyblion hunan-ynysu. Amlygodd 
y pandemig hefyd yr anghydraddoldeb a wynebir gan 
lawer o deuluoedd sydd heb allu mynd at ddyfeisiadau 
digidol a’r rhyngrwyd.  

Mae llawer o blant hefyd wedi wynebu problemau 
iechyd a lles, sydd yn gofyn am fwy o gefnogaeth a mwy 
o alw i roi cefnogaeth dysgu ychwanegol i blant.  

Collodd nifer o oedolion hefyd eu swyddi yn ystod y 
pandemig wrth i sectorau gael trafferth i aros ar agor, 
gyda staff yn mynd ar ffyrlo a/neu ddim yn cael eu 
cadw. Achosodd hyn i lawer o bobl geisio ail-hyfforddi, 
ceisio swyddi newydd neu ennill cymwysterau newydd. 
Bu Hybiau Cymunedol y  Cyngor a’u partneriaid trwy 
gydol y flwyddyn yn defnyddio technoleg ac agweddau 
newydd i gefnogi’r sawl yr effeithiodd y pandemig 
arnynt.

Sefydlwyd nod adferiad strategol un i gefnogi ymateb y 
cyngor i’r pandemig a chynnal y gwaith ar gyfer amcan 
llesiant un. Gwnaeth yn siŵr fod cefnogaeth i ysgolion, 
addysg, a’r sawl a gollodd eu gwaith. Yr oedd chwe 
cham i’r nod hwn:    

Amcan llesiant un  –  
gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd gwaith

Nod adferiad strategol un   –  
cefnogi addysg a chyflogaeth.

CAMAU CAMAU

1 Gwella lefelau cyrhaeddiad ysgolion a sicrhau’r 
deilliannau addysgol gorau i blant.

Cefnogi ysgolion a sefydliadau addysg i ail-agor yn 
ddiogel i staff a disgyblion.

2 Cefnogi pobl ifanc i addysg, gwaith  
a hyfforddiant. 

Gweithio i atal a lleihau anghydraddoldeb cynnydd 
a deilliannau mewn addysg i ddysgwyr prif-ffrwd 
ac agored i niwed trwy weithredu’r Cynllun Parhad 
Dysgu Cenedlaethol.

3
Lleihau anghydraddoldebau mewn addysg trwy 
wella deilliannau addysgol i ddisgyblion sydd dan 
anfantais oherwydd tlodi. 

Cefnogi ysgolion i wella a datblygu sgiliau digidol, 
llwyfannau addysgu a dysgu digidol a gwell 
cefnogaeth i ddysgwyr sydd wedi eu heithrio yn 
ddigidol. 

Cymru Ffyniannus Cymru Fwy Cyfartal Cymru sy’n Gyfrifol  
yn Fyd-eang
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Amcan llesiant un  –  
gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd gwaith

Nod adferiad strategol un   –  
cefnogi addysg a chyflogaeth.

4
Gwella lefelau sgiliau sylfaenol a chynyddu gallu 
personol i helpu pobl i fynd i waith cynaliadwy, 
hyfforddiant neu addysg 

Cefnogi a galluogi pobl sydd wedi eu heithrio 
yn ddigidol i gyrchu rhaglenni TG cymunedol, 
gwasanaethau’r cyngor a gwasanaethau  
cyhoeddus eraill.

5 Cynhyrchu	a	gweithredu	strategaeth	i	gyflwyno	
Addysg	oedolion	a	chyfleoedd	dysgu	gydol	oes.	

Cefnogi pobl yr effeithiodd diweithdra arnynt i 
gyrchu	cyfleoedd	newydd	trwy	hyfforddi	ac	ail-gyflogi	
i swyddi sydd eu hangen ar fusnesau wedi Covid-19.

6
Datblygu sgiliau digidol trwy gefnogaeth i 
ysgolion a rhaglenni TG cymunedol gan gynnwys 
Siarter Cynhwysiant Digidol 

Sicrhau bod ein cymunedau amrywiol yn cael eu 
cefnogi’n briodol trwy ymyriadau wedi eu teilwrio at 
eu hanghenion penodol.

7 Gwella presenoldeb mewn ysgolion, lleihau 
gwaharddiadau a gwella diogelu a llesiant. 

Mae gan Gasnewydd 57 o ysgolion, sef 9 ysgol 
uwchradd, 43 ysgol gynradd, 2 ysgol arbennig, 1 uned 
cyfeirio disgyblion a 2 ysgol feithrin.  Mae’r rhain yn 
cynnwys 1 ysgol uwchradd Gymraeg,  3 ysgol gynradd 
Gymraeg, 1 ysgol uwchradd Gatholig, 6 ysgol gynradd 
Gatholig, a 2 ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru. 
Trwy gydol 2020/21, bu’r Gwasanaethau Addysg, 
ynghyd ag ysgolion, timau Iechyd a Diogelwch, Estyn, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid strategol eraill 
yn sicrhau y gall ysgolion aros yn ddiogel a bod yn 
amgylcheddau cynhwysol i ddisgyblion a staff.  Yn ystod 
y cyfnodau clo a hunan-ynysu, mae hyn wedi cynnwys 
darparu talebau archfarchnad i ddisgyblion oedd yn 
cael prydau ysgol am ddim, darparu dysgu wyneb yn 
wyneb i ddisgyblion bregus a disgyblion y mae eu rhieni 
a/neu warcheidwaid yn weithwyr allweddol.

Megis dechrau y mae rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif 
Band B y Cyngor, ond cychwynnodd gwaith yn ôl y 
cynllun ar gyflwyno gwelliannau i Ysgol Gyfun Gwent 
Is Coed yn 2020/21.  Er y pandemig, parhawyd â’r 
rhaglen Cyfalaf Addysg, gan gefnogi mynediad at 
amgylcheddau dysgu o safon uchel.       

Bu’r flwyddyn academaidd ddiwethaf 2019/20 a’r 
flwyddyn academaidd hon 2020/21, yn arbennig o 
heriol i ddisgyblion TGAU (cyfnod allweddol 4) a 
Lefel A (cyfnod allweddol 5).   Yn dilyn penderfyniad 
Llywodraeth Cymru i beidio â mynnu bod disgyblion yn 
cymryd arholiadau allanol, nid oedd gofyniad i ysgolion 
gyhoeddi perfformiad eu disgyblion ym mlynyddoedd 
academaidd 2019/20 a 2020/2. Fel yr amlygwyd yn 
adroddiad cabinet y cyngor ar ddata Perfformiad 
Disgyblion 2019/20 gwelodd cyd-destun cenedlaethol 
Cymru gynnydd tebyg mewn perfformiad o 61% 
(2018/19) i 75% yn 2020 o ran disgyblion yn cael Gradd 
C ac uwch. Yn yr un modd, i ddisgyblion Lefel A, cafwyd 
cynnydd hefyd yn y perfformiad cyffredinol oddi ar 2015-
2019 sef o tua 22-27% i 44% bellach yn raddau A* ac A 

ar gyfer Lefel A yng Nghymru. I ddisgyblion ysgolion 
cynradd, nid oedd y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 
2 na Chyfnod Allweddol 3 yn ofynnol.  Gwnaeth 
Llywodraeth Cymru i ffwrdd â’r gofyniad i ysgolion osod 
targedau presenoldeb ar gyfer blwyddyn academaidd 
2020-2021. Fodd bynnag, erys monitro presenoldeb yn 
arfer pwysig i’r awdurdod lleol ac ysgolion fel ei gilydd.

Un o’r heriau mwyaf sylweddol y bu’n rhaid i ysgolion, 
disgyblion a theuluoedd wynebu llynedd oedd dysgu 
o bell yn y cartref pan oedd ysgolion ar gau neu’r 
disgyblion yn gorfod hunan-ynysu. Sylweddolodd 
ysgolion yn fuan iawn nad oedd rhai disgyblion yn 
dysgu o bell naill ai oherwydd nad oedd ganddynt  
fynediad i’r rhyngrwyd neu eu bod heb ddyfeisiadau 
addas megis gliniadur, cyfrifiadur neu dabledi.  

Gan ddefnyddio cyllid o raglen Hwb EdTech 
Llywodraeth Cymru yn ystod 2020/21 cyflwynwyd 6,735 
o ddyfeisiadau megis Chromebooks, gliniaduron a 
llechi Apple i ysgolion.  Hefyd, i deuluoedd nad oedd 
yn gallu cyrchu’r rhyngrwyd gartref, prynwyd 1,300 uned 
MiFi a thalwyd am y costau cludo ar gyfer y cyfnod Mai 
2020 i Fawrth 2021.  Rhoddwyd cefnogaeth ychwanegol 
hefyd trwy alluogi cyrchu mwy o ddata symudol i rieni. 
Gallodd  150 o deuluoedd gyrchu’r gefnogaeth hon.  

Yr oedd gwasanaeth Addysg y Cyngor hefyd yn 
cydnabod nad yw bod â dyfais neu gysylltiad rhyngrwyd 
wastad yn arwain at ddisgyblion yn gallu dysgu o bell 
a bod ffactorau eraill hefyd yn cael effaith ar ddysgu o 
bell. Ymysg y rhain yr oedd:

• diffygion sgiliau / hyder rhieni  
• hygyrchedd megis iaith 
• plant ag Adnoddau Dysgu Ychwanegol  
• llawer o blant/rhieni yn rhannu dyfeisiadau  
• lefelau ymwneud y dysgwyr a’r rhieni  
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O ganlyniad i’r rhwystrau hyn, bydd tîm addysg y 
cyngor, ysgolion a gwasanaethau digidol yn ceisio 
cefnogi teuluoedd ac ysgolion gyda strategaeth 
ddigidol newydd a chynllunio ar gyfer yr ysgolion yn 
ogystal â chyfleoedd i gefnogi rhieni a disgyblion.            

Bu’n bwysig sicrhau lles ac iechyd meddwl disgyblion yn 
ystod y pandemig a chefnogwyd hyn gan yr ysgolion a 
gwasanaethau addysg y cyngor. Yng Nghasnewydd mae 
12 menter ac ymyriad ar gael i gefnogi iechyd meddyliol 
a llesiant.  

Un fenter a gyflwynwyd oedd agwedd ysgol gyfan 
(AYG) Gwent at les emosiynol gyda Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Gwent.  Yr oedd yr agwedd hon yn 
canolbwyntio ar ddwy haen: 

Haen 1: Haen AYG peilot lle derbyniodd clwstwr 
Llanwern Casnewydd gefnogaeth ddofn oedd yn 
canolbwyntio ar anghenion lles emosiynol cymunedau 
ysgolion oedd yn gweithio ochr yn ochr â’r ysgol a 
phartneriaid i ateb yr anghenion hyn.   

Haen 2: Gwaith adfer wedi Covid-19 – cyflwyno 
digwyddiadau hyfforddiant deuddydd i’r staff trwy 
Microsoft Teams. Galluogodd yr hyfforddiant hwn hwy i 
ystyried beth oedd yn cael effaith ar les dysgwyr, sut yr 
oedd hyn yn cael ei ddeall a pham ei fod yn bwysig. Yr 
oedd y gwaith hwn yn cefnogi ysgolion  Casnewydd i’w 
helpu i gyfrannu at Ffilm AYG a fwriadwyd i fod yn erfyn 
hyfforddi i ysgolion oedd eisiau cymryd eu hagwedd 
ysgol gyfan eu hunain.      

Ar waethaf y cyfyngiadau am ran fwyaf o 2020/21, 
parhaodd swyddogion y cyngor a’u partneriaid i 
gefnogi pobl ifanc yng Nghasnewydd nad oeddent 
mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.  Arweiniodd 
hyn at lai na dau y cant o bobl heb fod mewn addysg, 
cyflogaeth neu hyfforddiant. 

Mae timau hwb y gymdogaeth yn parhau i gynnig 
cefnogaeth ar-lein a rhithiol i bobl fregus ledled y 
ddinas. Un o’r prosiectau a gyflwynwyd oedd Estyn/
Ailgychwyn oedd yn cefnogi ffoaduriaid. Cwblhaodd y 
tîm 95 o asesiadau gan gefnogi 74 o bobl i ennill sgiliau 
cyflogadwyedd. Gallodd y tîm hefyd gynnig parseli 
bwyd i ffoaduriaid oedd yn cael trafferthion neu oedd yn 
mynd trwy’r broses fudd-daliadau ac yn cael anhawster 
cael bwyd neu eitemau eraill.  

Cyflwynodd y tîm adfywio cymunedol, trwy weithio 
mewn partneriaeth â Chymunedau Digido Cymru, 
brosiect Llywodraeth Cymru sydd yn benthyca 
cyfarpar TG ac yn darparu data i gleientiaid cymwys ar 
brosiectau Cymunedau i Waith (CIW) a CIW a Mwy. 

Mae’r cyngor hefyd yn cyflwyno tair menter trwy Gyllid 
Cymdeithasol yr UE: Inspire to Work (I2W); Journey 
to Work (J2W) and Skills at Work (S@W). Nod menter 
I2W yw lleihau nifer y bobl ifanc 16-24 oed sydd heb 
fod mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant (NEET) a’u 
cefnogi i ennill y sgiliau a’r hyfforddiant angenrheidiol i 
fynd i waith tymor-hir.

Cyflwynodd yr Hybiau ddwy raglen addysg amgen, 
Academi Ieuenctid Casnewydd ac Aspire. Cynyddodd 
yr Academi Ieuenctid, yn yr hwb ddwyreiniol, nifer 
y myfyrwyr ar eu rhaglen o fwy na 20 y cant dros y 
flwyddyn, gan roi cefnogaeth ddwys i bobl ifanc oedd 
mewn perygl o ddod yn NEET.  Yn 2020/21 derbyniodd 
y rhaglen 111 o fyfyrwyr, sef graddfa cynnydd o 84% pan 
aethant ymlaen i waith ac addysg bellach. Gwelodd y 
Rhaglen hefyd fyfyrwyr yn ennill dros 115 o gymwysterau 
achrededig yn amrywio o Lefel Mynediad trwodd at 
Lefel 3.

Yn yr un modd, er yr her o fethu cyfarfod  
wyneb-yn-wyneb am ran helaeth y flwyddyn, mae’r 
prosiectau cefnogi cyflogaeth sy’n gweithredu o’r 
hybiau trwy gydweithio a Gyrfa Cymru, AGPh, y 
Ganolfan Waith, Prosiect Noddfa, Dysgu Cymunedol 
Coleg Gwent i barhau i gynnig help a chefnogaeth ar 
gyfer hyfforddi a help i ddod o hyd i swyddi.

Y gobaith yw y bydd llacio cyfyngiadau Covid-19 yn 
golygu dychwelyd i wasanaethau llawn yn y flwyddyn  
i ddod.

STORIAU LLWYDDIANT AM SWYDDI O’N HYBIAU CYMDOGAETH

CYFRANOGWR A:

•  Gweithio mewn swydd gynhyrchu sgiliau isel, gweithio’r nos heb fedru gweld ei ferch ifanc yn iawn 
oherwydd oriau gwaith

• Eisiau cwblhau trwyddedau gyrru/gwaith ffordd
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Mesur Perfformiad
2020/21
Union 
Berfformiad

2020/21 Targed 2019/20 2018/19 2017/18

Dangosydd PAM 
- % Pobl ifanc 
heb fod mewn 
Addysg, Gwaith a 
Hyfforddiant (NEET) 
blwyddyn 11

1.4% 3% 0.9% 1.1% 1.3%

Dangosydd PAM - 
% pobl ifanc 16-18 
oed heb fod mewn 
addysg,	cyflogaeth	
neu hyfforddiant

2.6% 6% 2.6% 2.6% 4%

AMCAN LLES 1

Y gobaith yw y bydd llacio cyfyngiadau Covid-19 yn golygu dychwelyd i wasanaethau llawn yn y flwyddyn i ddod.

DADANSODDIAD PERFFORMIAD 2020/21

Yn 2020/21, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod 
adrodd am fesurau perfformiad yn y system addysg am 
y blynyddoedd academaidd 2019/20 a 2020/21 wedi ei 

ganslo.  Gadawyd y mesurau hyn allan o’r adroddiad 
yn y flwyddyn ariannol hon. Gallwch weld datganiad y 
Gweinidog yma.

• S@W yn talu am Gwrs Rheoli Traffig a’i gyfeirio at Forest Traffic Management

• Cefnogi gyda chyfoesi ei CV a llythyr ategol 

• Dechreuodd weithio gyda’r cwmni yn gweithio 4 shifft ymlaen, 4 i ffwrdd, gwell tâl a gwell oriau

CYFRANOGWR B:

• Gweithio fel stiward, oriau ysbeidiol a thâl isel

• S@W yn talu am drwydded SIA a’i gyfeirio at gwmni diogelwch yn ardal Casnewydd 

• Cefnogi gyda chyfoesi ei CV a llythyr ategol a chael geirda 

• Dechrau gweithio fel gwarchodwr diogelwch, gwell tâl, gwell oriau – mwy o sicrwydd swydd 

CYFRANOGWR C:

• Colli ei swydd fel ceidwad stôîr mewn cwmni cynhyrchu lleol ym Mawrth 2020

• Helpu i greu ei CV cyntaf ac ymgeisio am wahanol swyddi

•  Cyfwelwyd am weithiwr Cynhyrchu ond yr oedd yn rhy brofiadol a chafodd ei basio i’r Adran Warws yn yr 
un cwmni

•  Cyfweliad llwyddiannus a’i benodi fel Gweithiwr Warws gyda chwmni bwyd lleol ac wrth ei fodd yn cael 
swydd newydd 
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Mesur Perfformiad
2020/21
Union 
Berfformiad

2020/21 Targed 2019/20 2018/19 2017/18

% o bobl ifanc  
NEET 13. 1.13% 3% 1.8% 1.7% 1.5%

Nifer pobl a 
gefnogwyd i waith. 221 200 451 434 Dim Data

Mesur 
Perfformiad
(Mesur CDC 
oni nodir)

2020/21 
Perfformiad 
Gwirioneddol

2020/21  
Targed 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad

% y bobl ifanc 
a gofnodwyd 
eu bod yn 
anhysbys yn 
dilyn addysg 
orfodol

1.2% 0.5% 1.2% 1.2% 0.7%

Oherwydd 
cyfyngiadau 
Covid, yr oedd 
olrhain gadawyr 
ysgol yn her. Ni 
chyrhaeddwyd 
y targed ac yr 
oedd perfformiad 
0.9yp yn uwch 
na’r flwyddyn 
flaenorol. 1.4% 
oedd data Cymru 
gyfan. Mae’r data 
hwn yn cynnwys 
pobl ifanc sydd  
wedi gadael yr 
ardal neu oedd 
heb ymateb  
i’r arolwg.

Nifer y bobl 
yn gwella eu 
sgiliau a’u 
cymwysterau

353 500 994 487 Dim Data 

Cafodd Covid 
effaith fawr ar ein 
gallu i gefnogi 
cwsmeriaid gyda 
‘Gwella sgiliau a 
chymwysterau’. 
Oherwydd 
canllawiau LlC, 
ni fu modd i 
ni gyflwyno 
hyfforddiant 
wyneb yn wyneb 
nac unrhyw 
sesiynau grŵp, sef 
y ffordd arferol o 
ateb y Dangosydd 
Perfformiad hwn.
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EDRYCH YMLAEN YN 2021/22

O edrych ymlaen, bydd llawer her a chyfle i ysgolion 
a dysgu yn y gymuned. Ni wyddom eto beth fydd 
effeithiau’r pandemig dros y flwyddyn academaidd 
nesaf, a bydd yr ansicrwydd hwn i ddisgyblion yn 
cael effaith ar eu dysgu a’u lles meddyliol. Bydd 
deddfwriaeth newydd ar Anghenion Dysgu Ychwanegol 
yn cael effaith ar y gefnogaeth a’r asesiad a roddir i 
ddisgyblion ar hyd a lled y ddinas. Bydd angen mwy 
o gefnogaeth hefyd i oedolion a all deimlo effaith yr 
economi ehangach fel y gallant hyfforddi a chyrchu 
cyfleoedd newydd yn y farchnad swyddi. Dyma fydd rhai 
o flaenoriaethau allweddol y Cyngor yn 2021/22:

•  Parhau i gyflwyno rhaglen Band B Ysgolion yr 
21ainGanrif  trwy brosiectau yn Ysgol Gyfun Gwent Is 
Coed, Ysgol Basaleg, Ysgol Gyfun Caerllion, a’r ysgol 
gynradd newydd a gynlluniwyd ar gyfer Whiteheads

•  Agor ysgol gynradd Gymraeg newydd – Ysgol 
Gymraeg Nant Gwenlli - ym Medi 2021

•  Sicrhau cymeradwyo’r Cynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg 10 mlynedd i gychwyn ym Medi 2022

• Rhaglen EdTech Llywodraeth Cymru

• Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

• Rhaglen Kickstart yr AGPh

• Rhaglen Restart yr AGPh
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AMCAN LLESIANT 2
NOD 2 ADFERIAD STRATEGOL 
Mae Casnewydd mewn lle unigryw yn ne-ddwyrain 
Cymru gyda gwasanaethau ffordd, rheilffyrdd, môr ac 
awyr, sy’n ei gwneud yn lleoliad delfrydol i fusnesau a 
buddsoddiadau i leoli.  

Gwelodd Casnewydd eisoes sefydliadau byd-eang 
megis Airbus, IQE Ltd ac SPTS yn buddsoddi yn y 
ddinas, ochr yn ochr â busnesau cynhenid fel Tiny 
Rebel, Admiral a Wales & West Utilities.  Mae Cyngor 
Dinas Casnewydd eisiau parhau i adeiladu ar y 
llwyddiant hwn trwy ddenu busnesau amrywiol ac 
arloesol all gyfrannu at wneud Casnewydd a Chymru yn 
lle ffyniannus i fyw a gweithio.  

Mae Casnewydd hefyd yn ddinas sydd ag asedau 
treftadaeth a diwylliannol sydd cystal â rhai dinasoedd 
eraill yn y Deyrnas Gyfunol a thramor. Mae’r rhain yn 
cynnwys un o ddim ond chwech o’r pontydd cludo yn 
y byd sydd yn amlwg ar orwel Casnewydd, yn ogystal â 
chaer a baddondai Rhufeinig Caerllion, Tŷ Tredegar, a 
Gwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd. 

Mae’r cyngor eisiau cadw’r ardaloedd hyn i ddenu 
ymwelwyr i’r ddinas ac i genedlaethau’r dyfodol eu 
defnyddio. Newid hinsawdd a gwarchod amgylchedd 
Casnewydd yw un o’r heriau mwyaf fydd yn wynebu 
cenedlaethau’r dyfodol, a gwnaed ymrwymiad i ddod yn 
sefydliad sero net carbon erbyn 2030.

Cafodd pandemig Covid-19 a’r cyfyngiadau ymbellhau 
cymdeithasol a ddaeth yn ei sgil effaith sylweddol ar yr 
economi yng Nghasnewydd a ledled Cymru. Ynghyd ag 

effaith ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd, erys 
llawer o ansicrwydd, ond cyfleoedd hefyd i lunio 
economi Casnewydd dros y ddegawd nesaf.  

Wrth i’r ddinas ddod ati’i hun, mae llawer o waith y 
cyngor yn cefnogi’r economi lleol i ffynnu unwaith eto, 
a bydd yn dal i wneud hynny, ond yn parhau hefyd i 
gefnogi mentrau fydd yn rhoi cynaliadwyedd tymor hir i 
gymunedau, yr amgylchedd ac ymwelwyr. 

Cymru WydnCymru Ffyniannus

Cymru sy’n Gyfrifol yn 
Fyd-eang

Cymru o Ddiwylliant 
Bywiog ac Iaith  

Gymraeg Ffyniannus

Amcan llesiant dau –hyrwyddo twf economaidd ac 
adfywio a gwarchod yr amgylchedd ar yr un pryd

Nod adferiad strategol dau – cefnogi’r 
amgylchedd a’r economi

CAMAU CAMAU

1 Arbenigo mewn twf busnesau gwerth uchel. Parhau i ganolbwyntio ar adfywio Casnewydd i 
gyflwyno	prosiectau	buddsoddi	presennol	a	newydd.

2 Tyfu’r economi fel rhan o’r rhanbarth ehangach 
– cydweithio er mwyn cystadlu. 

Galluogi a chefnogi’r diwydiant adeiladu i ail-sefydlu 
cyflenwad	o	dai	newydd	a	fforddiadwy.

3 Hyrwyddo ac arloesi am entrepreneuriaeth, 
cefnogi datblygiad cynhenid

Galluogi a chefnogi busnesau i ail-sefydlu 
gweithrediadau arferol a chynnal iechyd a diogelwch 
eu gweithwyr a’u cwsmeriaid ar yr un pryd.
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Amcan llesiant dau –hyrwyddo twf economaidd ac 
adfywio a gwarchod yr amgylchedd ar yr un pryd

Nod adferiad strategol dau – cefnogi’r 
amgylchedd a’r economi

CAMAU CAMAU

4 Creu amgylchedd economaidd i gefnogi  
twf poblogaeth. 

Galluogi a chefnogi busnesau i baratoi am drefniadau 
masnach yn y dyfodol sy’n deillio o  
drafodaethau Brexit.

5
Cyflwyno	strategaeth	ddigidol	gyda	gwell	
cysylltedd yn y ddinas gyda mynediad i 
ddinasyddion, partneriaid, a busnesau 

Gwarchod a gwella’r amgylchedd, gan gynnwys 
ansawdd aer a dadgarboneiddio canol y ddinas ar 
gyfer ei thrigolion, busnesau ac ymwelwyr.

6
Cydnabod a hyrwyddo pwysigrwydd 
cysylltiadau	cludiant	cyhoeddus	cyflym,	
dibynadwy ac aml i gysylltedd y ddinas 

Parhau	i	gefnogi	a	chyflwyno’n	ddiogel	wasanaethau	
Cyngor y Ddinas gan gynnwys gwastraff, glanhau  
a phriffyrdd.

7
Parhau i ganolbwyntio ar adfywio canol y ddinas 
i fod yn un o ddinasoedd pwysicaf y  
Deyrnas Gyfunol

8
Gwella presenoldeb mewn ysgolion, lleihau 
gwaharddiadau, a gwella diogelwch a lles. 
(Gweler Amcan Llesiant 1) 

9 Gwneud	y	mwyaf	o	gyfleoedd	amgylcheddol	

10
Gweithio gyda chymunedau ac ysgolion ar 
amrywiaeth o faterion yn ymwneud â chefn 
gwlad, bioamrywiaeth ac ailgylchu 

11 Cynyddu ailgylchu o aelwydydd a gyrru llai o 
wastraff i dirlenwi 

12 Amddiffyn a hyrwyddo asedau adeiledig a 
naturiol lleol a threftadaeth ddiwylliannol

13
Cefnogi	cydymffurfio	mewn	busnesau	ag	enw	
da iddynt ac ymchwilio i fasnachwyr anonest er 
mwyn cynnal amgylchedd fasnachu deg  
a diogel.

Ym Mehefin 2020 gosododd y cyngor allan ei 
strategaeth am y modd y bydd yn cefnogi economi 
Casnewydd trwy bandemig Covid-19 yn ogystal ag 
ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd. Ychwanegwyd 
y rhain fel  adendwm i’w Strategaeth Twf Economaidd 
(STE) gyfredol a fabwysiadwyd ym mis Chwefror 2020. 

Pwrpas y STE yw gosod allan weledigaeth y Cyngor am 
economi Casnewydd trwy gyflwyno ffyniant sy’n cael ei 
rannu, creu amgylchedd economaidd rhagorol, a symud 
Casnewydd i fyny’r gadwyn werth. I gefnogi’r ddinas yn 
ystod y cyfnod anodd hwn, bydd y cyngor yn cefnogi’r 

economi mewn tri maes: adfer (tymor byr), ail-leoli 
(tymor canol) ac adnewyddu (tymor hir).  

Trwy gydol 2020/21, cefnogodd y cyngor yr economi 
lleol trwy amrywiaeth o waith estyn allan i fusnesau a 
rhoi cefnogaeth trwy weithio ar y cyd â Llywodraeth 
Cymru, Dinas-Ranbarth Caerdydd a Rhwydwaith 
Economaidd Casnewydd.  

Helpodd tîm cefnogi busnes yr awdurdod dros 4,000 
o fusnesau i gael cyngor a chefnogaeth ariannol 
trwy gronfa grantiau dewisol Llywodraeth Cymru. 
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Gweinyddodd y tîm incwm a refeniw hefyd werth dros 
£19 miliwn o ryddhad ardrethi busnes i bron i 1,000  
o fusnesau.  

Wrth i ardaloedd masnachol Casnewydd ail-agor, yr 
oedd timau gwarchod y cyhoedd y cyngor wrth law i 
roi’r cyngor a’r canllawiau angenrheidiol am ddiogelu 
rhag Covid-19, yn ogystal â sicrhau fod busnesau 
yn cydymffurfio â’r cyfyngiadau trwy eu gwaith 
gorfodaeth. Trwy gydol llynedd, bu timau gwasanaethau 
rheoleiddio’r cyngor yn gweithio ar draws asiantaethau 
ar fentrau ac ymchwiliadau rhagweithiol ac ymatebol. 
Yr oeddent hefyd yn rhan o lawer ymchwiliad i fasnachu 
anghyfreithlon ac anonest - gan gynnwys mynd i’r afael 
â thwyll, ffugio, gwerthu alcohol a thybaco  
yn anghyfreithlon.

Llynedd, enillodd y Ddinas statws Baner Borffor am 
ei heconomi nos. Mae amrywiaeth o asiantaethau a 
mudiadau gan gynnwys tîm trwyddedu Cyngor Dinas 
Casnewydd, Heddlu Gwent, Ardal Gwella Busnes 
Casnewydd Nawr, Partneriaeth Casnewydd Ddiogelach 
a chynrychiolwyr o’r sector busnes, cymunedol a 
gwirfoddol yn parhau i weithio ynghyd er mwyn sicrhau 
bod y ddinas yn parhau i ddarparu adloniant gwych, 
croeso eithriadol a noson allan ddiogel i ymwelwyr. Am 
fwy o wybodaeth am y wobr bwysig hon, ewch yma.  

Trwy gydol llynedd, mae Casnewydd wedi parhau i 
weld datblygiadau o bwys yn digwydd ledled y ddinas. 
Yr oedd y cyngor yn falch o fod yn gysylltiedig â lansio 
cynhadledd gynadledda ryngwladol yng Ngwesty’r 
Celtic Manor ac y maent wedi bwrw ymlaen a nifer o 
ddatblygiadau gan gynnwys: 

Cronfa gwella eiddo – mae  hyn yn rhoi cyfle i ddarpar-
ymgeiswyr wneud cais am grant ar gyfer ffryntiau 
newydd i siopau/eiddo masnachol a gwaith allanol 
a mewnol cysylltiedig. Y bwriad yw gwella blaen 
adeiladau a dwyn gofod masnachol yn ôl i ddefnydd 
busnes llesol. Mae hefyd yn cefnogi busnesau newydd a 
rhai sy’n tyfu mewn ardaloedd targed.  

Grant byw canolfan drefol – cefnogi byw yng nghanol 
trefi trwy ddod â lloriau uwch eiddo gwag yng nghanol 
y ddinas yn ôl i ddefnydd. Trwy gefnogi’r Gronfa 
Gwella Eiddo, mae’r grant hon yn rhoi cyfle i ddarpar-
ymgeiswyr wneud cais am gefnogaeth ariannol i wneud 
gwaith mewnol ac allanol i wella mynediad at ofod 
gwag neu nad yw’n cael digon o ddefnydd uwchben 
blaen siopau/eiddo masnachol. Nod hyn yw helpu 
perchenogion i ddod â gofod yn ôl i ddefnydd at 
ddibenion preswyl.  

Prosiect	cyllido	ad-daladwy	canol	trefi – yr oedd y 
project hwn yn cefnogi ailwampio Clarence House – 
gwella’r ffasâd a datblygu mwy o ofod ar y lloriau uchaf. 
Elwodd ailwampio 195-198 Stryd y Doc Uchaf hefyd o 
greu wyth rhandy i’w gwerthu’n breifat.

Grant creu lle – cyfrannodd hyn at ailwampio Tafarn y 
Greyhound at y Stryd Fawr, Kings Chambers (y tu ôl i 

Westy’r Kings) ac Olympia House. Aeth Cartrefi Dinas 
Casnewydd (perchenogion Olympia House) ymlaen 
â dymchwel yr hen ddihangfa dân oedd yn amlwg yn 
Stryd Skinner, er mwyn agor y lle i fusnesau modern 
gymryd yr unedau drosodd.

Tarfodd y pandemig yn ddifrifol ar adeiladu ac adfywio 
ar draws y ddinas ar ddechrau’r flwyddyn ariannol 
ddiwethaf. Ond buan iawn y gallodd y prosiectau ddod 
atynt eu hunain a pharhau â’u gwaith ar draws safleoedd 
mawr yn y ddinas.          

Pont Gludo Casnewydd yw un o strwythurau mwyaf 
eiconig y ddinas a Chymru sy’n cysylltu’r ddinas a  
de-ddwyrain Cymru â gorffennol y chwyldro diwydiannol. 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ar y cyd  â 
Chyfeillion Pont Gludo Casnewydd, cymunedau a 
mudiadau lleol, bu’r cyngor yn gweithio tuag at gael 
arian i drwsio ac adeiladu canolfan ymwelwyr newydd 
i’r gymuned ac ymwelwyr gael dysgu am ei gorffennol. 
Ym mis Ionawr, cyhoeddodd Cronfa Treftadaeth y 
Loteri Genedlaethol y byddai £8.75m yn mynd tuag at 
drwsio’r bont a chefnogi datblygu canolfan ymwelwyr 
newydd ar y safle. Bydd datblygu’r bont yn dwyn i 
mewn gymunedau ac ysgolion lleol trwy gydol y daith 
a byd dyn sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol ei 
defnyddio. Gallwch ddilyn y bont ar Facebook Twitter 
ac Instagram am ddiweddariadau rheolaidd yn ystod  
y prosiect.

Bu prosiect y llong ganoloesol yn gweithio mewn 
partneriaeth â Gwasanaeth Archeolegol y Mary Rose 
i warchod ac adfer coed y llong. Nod y prosiect yn y 
tymor hir yw canfod cartref parhaol yn y Ddinas fel y 
gall pobl ymweld. Gwneir mwy o waith yn y Cynllun 
Corfforaethol hwn a’r un nesaf i gyrraedd y nod hwn.   

Mae’r gwaith o adnewyddu Marchnad Dan Do 
Casnewydd, sydyn werth miliynau o bunnoedd, yn 
parhau i fwrw ymlaen ar waethaf effaith pandemig 
Covid-19.  Ar y cyd â Loft Co (contractwyr y cyngor) 
cwblhawyd 40 y cant o’r gwaith ailwampio erbyn mis 
Awst 2021a dylai fod wedi ei gwblhau erbyn diwedd  
y flwyddyn.  

Unwaith i’r ailwampio gael ei orffen, bydd adeilad y 
farchnad ar agor saith diwrnod yr wythnos, a gall gynnal 
digwyddiadau ar gyfer 50 i 250 o bobl, yn ogystal â 
bod yn gartref i hyd at 100 o fusnesau annibynnol. Yn 
ychwanegol at y gwaith hwn, bydd y gwaith ar hen 
Swyddfa Ddidoli’r Post Brenhinol yn Mill Street yn dod 
i ben, a’r gwaith o drawsnewid yr orsaf wybodaeth yn 
hwb technoleg yn parhau yn ystod 2021/22.
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 Prosiect Arcêd y Farchnad
Mae Arcêd y Farchnad yng nghanol y ddinas yn adeilad rhestredig gradd 2 
o oes Fictoria. Mae’r arcêd yn llawn hanes, ond dros y blynyddoedd, bu’n 
dirywio ac yn adfeilio.

Gan weithio gyda’r gymuned a masnachwyr, yr oeddem yn cydnabod fod 
storïau oedd angen eu hadrodd am ei ran ym mywyd canol y ddinas dros  
y cenedlaethau.

Yn 2018 llwyddodd y cyngor i ddenu arian gan Gronfa Treftadaeth y  
Loteri Genedlaethol i adfer yr arcêd i’w hen ogoniant. Contractwr y safle,  
Anthony A Davies Ltd. fu’n gweithio i roi to gwydr newydd, simneiau a 
grisiau cymunedol newydd. Wrth wneud y gwaith hwn, darganfuwyd llawer 
rhyfeddol am ei orffennol, a phan fyd dyn ail-agor, bydd yn sicrhau dyfodol 
yr arcêd  at ddefnydd yr oesoedd a ddêl ac yn adrodd hanesion newydd 
am adfywio Casnewydd. 

I’r Gwasanaeth Amgueddfeydd a Threftadaeth bu’n 
flwyddyn anodd oherwydd cyfyngiadau Covid-19.   
Fodd bynnag, trwy ddefnyddio’r rhyngrwyd a 
chyfryngau cymdeithasol, gallodd yr amgueddfa 
ddal i gefnogi artistiaid lleol trwy arddangosfeydd 
ar-lein megis dathliad ‘Wedi 40 Mlynedd’ Coleg Celf 
Casnewydd oedd yn edrych yn ôl ar waith myfyrwyr  
a thiwtoriaid.    

Ym mis Rhagfyr 2020 fel rhan o ‘Gynnig Casnewydd’ 
i hyrwyddo ac adfywio Casnewydd, cytunodd cabinet 
y cyngor â’r cynigion i ddatblygu canolfan hamdden 
a lles newydd gwerth miliynau o bunnoedd fyddai’n 
arwydd o gychwyn dyheadau’r cyngor nid yn unig i wella 
cyfleusterau hamdden canol y ddinas, ond hefyd fel 
cam cyntaf i gyflwyno cwr gwybodaeth Casnewydd.  
Prosiect yw hwn mewn cydweithrediad â Choleg 
Gwent i adeiladu campws newydd sbon yng nghanol y 
ddinas. Bydd y prosiect hefyd yn gweld llwybrau teithio 
llesol newydd a gwneud yr ardal yn wyrdd i drigolion, 
myfyrwyr ac ymwelwyr.  

Mae’n bwysig cadw cydbwysedd rhwng adfywio ac 
amddiffyn yr amgylchedd ar draws Casnewydd a llynedd 
gwnaeth y cyngor ymrwymiad i fod yn net carbon niwtral 
erbyn 2030.  Mae cael amgylchedd gwyrdd a diogel i 
ardaloedd trefol fel Casnewydd mae’n hanfodol cefnogi 
bioamrywiaeth ond hefyd gwella iechyd a lles trigolion, 
gweithwyr ac ymwelwyr.       

Ym mis Hydref 2020, cytunodd y cyngor i gychwyn 
adolygiad ffurfiol y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 
a fabwysiadwyd ym mis Ionawr 2015.  Y CDLl yw 
un o’r cynlluniau pwysicaf a fabwysiadwyd, gan ei 
fod yn gosod allan y polisïau defnydd tir sy’n sail i 
benderfyniadau cynllunio am ddatblygiad Casnewydd 
yn y dyfodol. Bob blwyddyn, mae’r cyngor yn cynhyrchu  
adroddiad monitro blynyddol i asesu’r effaith gaiff y 
cynllun presennol ar gymunedau a’r amgylchedd. Wrth 
lunio’r CDLl nesaf, mae’n bwysig i bobl gael dweud eu 
dweud. Gellir gweld y cynnydd a’r ymgynghoriadau 

agored ar-lein yn www.newport.gov.uk/rldp       

Mae sut y mae pobl yn teithio ar draws a thrwy 
Gasnewydd yn bwysig i’r economi ond hefyd i iechyd a 
lles pobl yng Nghasnewydd.  Ym mis Tachwedd 2020, 
rhyddhaodd  Comisiwn Trafnidiaeth y De Ddwyrain  
eu hadroddiad ar bwnc tagfeydd ar yr M4 ac ardal 
Casnewydd. Bydd y cyngor, ynghyd â phartneriaid 
Dinas-Ranbarth Caerdydd, Llywodraeth Cymru a 
phartneriaid eraill yn ystyried ac yn gweithio tuag at 
weithredu’r argymhellion hyn dros y pump i ddeng 
mlynedd nesaf. Ymdrinnir â rhai o’r meysydd hyn hefyd 
yn amcan llesiant 3 fel rhan o waith teithio llesol  
y cyngor.    

Llynedd, gosodwyd 20 pwynt gwefru ar draws wyth   
maes parcio CDC a gosodwyd gwerth £260k o 
oleuadau LED yng Nghasnewydd Byw a  
meysydd parcio.   

Mae goleuadau stryd LED s yn eu cyfanrwydd wedi 
cyfrannu at arbediad o 1,235 tunnell yn 2020/21 o 
gymharu â ffigyrau 2018/19. Derbyniodd y cyngor 
hefyd  wobr Alan Clark am ynni lleol/cymunedol 
yng Ngwobrau Byw Solar & Storage ym mis Rhagfyr 
2020. Cydnabyddiaeth oedd hyn o’r prosiect solar lle 
gosodwyd dros 7,000 o baneli solar ar 27 o adeiladau.    

Mae’r cyngor hefyd wedi ymrwymo i uwchraddio ei 
fflyd o gerbydau o betrol / disel i drydan ac ar hyn o 
bryd mae 14 y cant o’i fflyd ag allyriadau tra isel. Ym 
mis Mawrth, cyhoeddodd yr awdurdod fod ganddynt 
y cerbyd gwastraff trydan cyntaf yng Nghymru.  Bydd y 
cerbyd yn gwasanaethu ardaloedd fel Caerllion sydd ag 
ymrwymiadau awyr lân dynodedig i wella ansawdd aer. 
Bydd y cerbyd yn lleihau allyriadau carbon o ryw 25-35 
tunnell y flwyddyn.  

Un o lwyddiannau mwyaf y cyngor dros y pedair 
blynedd a aeth heibio fu’r cynnydd yng nghyfraddau 
ailgylchu’r ddinas gyda’i phartneriaid - Waste Savers.  
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Yn 2017/18 yr oedd cyfradd ailgylchu’r Ddinas yn was 
59.8 y cant, ac ers cyflwyno’r strategaeth gwastraff, 
cynyddodd y cyfraddau ailgylchu i 67.2 y cant erbyn 
diwedd 2020/21, sef y gorau yn y Deyrnas Gyfunol.  
Hefyd, gwelsom swm y gwastraff gweddilliol a 
gynhyrchir gan bob person yn gostwng o 196.85kg yn 
2018/19 i 153.24kg yn 2020/21.  Yn 202/21 gwelodd y 
ganolfan ailgylchu gwastraff cartref 93.7y cant o wastraff 
bwrdeistrefol yn cael ei ailgylchu o gymharu â 59.8  
y cant yn 2017/18.  Cafodd holl waith y cyngor dros  
y pedair blynedd diwethaf ei gydnabod gan  
Lywodraeth Cymru ac yn Ewrop trwy fentrau fel 
Dinasoedd Dim Gwastraff.

Fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i leihau lefelau sbwriel 
ar ein strydoedd, gosodwyd dros 80 o finiau sbwriel 
newydd ar hyd a lled Casnewydd.  Penderfynwyd 
ar leoliad y biniau hyn trwy ymgynghori â grwpiau 
gwirfoddol codi sbwriel yn lleol, ceisiadau gan y 
cyhoedd a phrofiad y timau glanhau strydoedd a 
wnaeth y gwaith gosod.     

Yn Adroddiad Blynyddol llynedd, adroddwyd sut y 
creodd swyddog bioamrywiaeth ac addysg y cyngor 
gyfres o fideos addysgol ar You Tube i ddysgu pobl 
am yr hyn y gallant weld a gwneud yn eu gardd 
gefn eu hunain. Ar waethaf her y cyfnod clo, mae’r 
timau cefn gwlad a bioamrywiaeth wedi parhau i 
gyflwyno prosiectau allweddol i wella’r amgylchedd o 
gwmpas Casnewydd.  Mae dros 80 y cant o ysgolion 
Casnewydd yn rhan o’r cytundeb lefel gwasanaeth 
(CLG) bioamrywiaeth mewn ysgolion.  Maent yn derbyn 
cyngor a chefnogaeth i ddatblygu tiroedd ysgolion, gan 
greu mannau i ieir bach yr haf a rhandiroedd, plannu 
coed, gwrychoedd a pherllannau a chreu ystafelloedd 
dosbarth awyr agored.          

Eleni, mae Cyngor Casnewydd ar y cyd â Chyngor  
Sir Fynwy wedi sefydlu  
www.biodiversitywales.org.uk/Casnewydd (PNL).   
Mae’r Bartneriaeth hon yn adeiladu ar y gwaith 
bioamrywiaeth llwyddiannus fu ar y gweill ac a 
gyflwynwyd rhwng y ddau gyngor a bydd yn cyflwyno 
prosiectau mawr ar draws yr ardal. Bydd gweithio 
ynghyd yn golygu y bydd modd rhannu mwy o 
arbenigedd a hyrwyddo camau dros natur i warchod 
cynefinoedd i bobl eu mwynhau yn awr ac i’r dyfodol.          

Ym Mai 2020, gofynnodd Llywodraeth Cymru 
gynghorau lleol i gymryd rhan ym Mai Dim Torri.  
Gan weithio ar draws adrannau cyngor ac ar y cyd â 
Phartneriaeth Natur Leol Sir Fynwy a Chasnewydd, 
nod y fenter oedd camu’n ôl a gadael i natur ddatblygu 
er mwyn annog rhywogaethau prin o blanhigion a 
bywyd gwyllt i ffynnu.  

Mae’r fenter wedi helpu’r cyngor i adnabod mwy 
o ardaloedd cyfoethog eu rhywogaethau a rhoi 
blaenoriaeth i newid yn y modd y rheolir glaswellt yn y 
tymor hir.  

Mae’r fenter hon hefyd yn cefnogi’r ymrwymiad sy’n 
gweld Casnewydd yn cael achrediad Dinas sy’n 
Gyfeillgar i Wenyn sydd yn cefnogi cynyddu a gwella 
cynefinoedd i beillionwyr ledled y ddinas. Yn 2020/21 
yr ydym wedi cynyddu nifer y safleoedd i beillionwyr o 
21 lleoliad, sy’n dod â ni i gyfanswm o 55 safle, gyda 
19 o 20 ward a safleoedd wedi eu dynodi i beillionwyr. 
Mae’r safleoedd yn  amrywio o ddolydd agored mawr 
gwyrddion i arddangosiadau o flodau cyfeillgar i 
beillwyr ar gylchfannau. 

Ym Medi 2020 darganfu’r cyngor boblogaeth ffyniannus 
o wenyn prin yn y ddinas. I wybod mwy, ewch at adran   
bioamrywiaeth gwefan y cyngor.

Un o’r heriau mwyaf mae’r cyngor yn wynebu yw 
clefyd coed ynn ar draws coedlannau, parciau a ffyrdd 
y Ddinas. Nid yn unig y caiff y clefyd effaith andwyol 
ar goed sydd yno eisoes o’u gadael heb eu trin, gall 
hefyd darfu ar y ffyrdd, parciau ac eiddo. Mae rhaglen 
o blannu coed newydd ar y gweill yn lle’r coed a 
gwympwyd. I ddysgu mwy am glefyd coed ynn, ewch at  
wefan Ymchwil Coedwigoedd.

AMCAN LLES 2
24

https://www.youtube.com/channel/UC3U1Wvn2zn3X8QaswDvm-Xg
https://www.biodiversitywales.org.uk/Newport
https://www.plantlife.org.uk/uk/discover-wild-plants-nature/no-mow-may


Fel rhan o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Casnewydd yn Un, gosododd y cyngor, gan 
weithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr 
Cymru erddi	dŵr	glaw newydd ar hyd glan yr afon 
a gerllaw cylchfan Queensway.  Mae  prosiect 
Arc Werdd Troi Canol y Ddinas yn Wyrdd yn 
canolbwyntio ar osod mwy o  Systemau Draenio 
Cynaliadwy (SuDS, yn enwedig mewn ardaloedd 
y mae llifogydd yn effeithio arnynt.    

Bydd deilliant/deilliannau’r prosiect hwn nid yn 
unig yn gwella draeniad yn y mannau hynny ond 
yn cyfrannu hefyd at les y bobl sy’n defnyddio’r 
ardaloedd ac yn cyfrannu at wella ansawdd aer  
y Ddinas.

Ni fu modd cynnig yr holl wasanaethau llawn yn 
ystod y flwyddyn oherwydd pandemig Covid-19, 
ond gobeithiwn allu dychwelyd i wasanaethau 
llawn dros y flwyddyn nesaf.

DADANSODDIAD PERFFORMIAD 2020/21

Mesur Perfformiad
(Mesur CDC  
oni nodir)

2020/21
Perfformiad 
Gwirioneddol

2020/21 Targed 2019/20 2018/19 2017/18

Mesur Atebolrwydd 
Cyhoeddus (MAC) 
- % o wastraff a 
ailddefnyddiwyd, 
ailgylchwyd neu a 
gompostiwyd

67.2% 65% 66.4% 59.9% 59.8% 

Dangosydd MAC – 
Kilogramau gwastraff 
gweddilliol a 
gynhyrchwyd  
y person 

153.24kgs/person 170kgs/person 163.8kgs/
person 196.85kgs Ddim ar 

gael

% o wastraff 
bwrdeistrefol a 
ailgylchwyd yn y 
ganolfan ailgylchu 
gwastraff

93.7% 65% 65.4% 61.1% 59.8%

Dangosydd MAC - % 
o strydoedd sy’n lân. 99.2% 97% 95% 92.4% 95.8%

Dangosydd MAC 
– Nifer cyfartalog 
o ddyddiau a 
gymerwyd i glirio 
digwyddiadau tipio 
anghyfreithlon

1.53 diwrnod 2 diwrnod 1.49 
diwrnod

1.73 
diwrnod

Ddim ar 
gael
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Mesur Perfformiad
(Mesur CDC  
oni nodir)

2020/21
Perfformiad 
Gwirioneddol

2020/21 Targed 2019/20 2018/19 2017/18

Dangosydd MAC - 
% o brif ffyrdd A / 
B	/	C	mewn	cyflwr	
cyffredinol wael.

Ffyrdd A – 2.3%
Ffyrdd B – 4.4%
Ffyrdd C – 6.4%

Ffyrdd A – 2.6%
Ffyrdd B – 4.5%
Ffyrdd C – 7.8%

Ffyrdd A – 
2.7%

Ffyrdd B – 
5%

Ffyrdd C – 
7.4%

Ffyrdd A – 
2.3%

Ffyrdd B – 
4.2%

Ffyrdd C – 
6.9%

Ddim ar 
Gael

Nifer busnesau a 
gefnogwyd ac a 
gafodd cyngor  
a chanllawiau.

4,114 58 144 113 116

Mesur 
Perfformiad
(Mesur CDC  
oni nodir)

2020/21
Perfformiad 
Gwirioneddol

2020/21 
Targed 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad

MAC - % o’r 
holl geisiadau 
cynllunio a 
bennwyd  
mewn pryd. 

67.1% 87% 77.8% 87.5% 88.6%

Effeithiwyd yn andwyol 
ar gyfnodau pennu 
oherwydd y clo a’r ffaith 
na allai swyddogion 
wneud ymweliadau 
safle oedd yn golygu 
mynd i eiddo a thai 
preifat. Mae canllawiau 
Llywodraeth Cymru 
bellach wedi llacio yn 
hyn o beth, a chynhelir 
ymweliadau lle mae 
modd cadw pellter 
cymdeithasol. Cafodd 
cyflwyno system TG 
swyddfa gefn newydd 
yn Ch1 hefyd effaith 
ar brydlondeb pennu 
pob cais arall.  Fodd 
bynnag, mae’r system 
yn awr wedi gwreiddio 
ac yn rhedeg yn llawn. 
Mae’r tîm yn awr yn 
delio â cheisiadau 
sydd wedi cronni a 
fydd yn cael effaith ar 
berfformiad yn y  
tymor byr.
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Mesur 
Perfformiad
(Mesur CDC 
oni nodir)

2020/21
Perfformiad 
Gwirioneddol 

2020/21 
Targed 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad

Nifer busnesau 
newydd a 
gefnogwyd 
trwy’r gronfa 
datblygu 
busnes.

4 18 27 38 88

Ail-gyfeiriwyd 
adnoddau at 
weinyddu’r grantiau 
dewisol gan Lywodraeth 
Cymru ac ataliwyd rhoi 
grantiau. Mae’r grantiau 
nas gwariwyd wedi eu 
treiglo ymlaen i 2021/22 
ac y mae’r Cabinet 
wedi darparu cyllideb 
ychwanegol.

MAC - % o bob 
apêl cynllunio a 
wrthodwyd.

74.1% 75% 62.2% 75.7% 88.9%

Yr oedd y perfformiad 
fymryn islaw lefel 
y targed, ac yr 
oedd yn welliant o 
gymharu â 2019/20. 
Yn hanesyddol, mae 
gwrthod ceisiadau am 
dai aml-drigiannaeth 
wedi cyfrannu at lefelau 
is o lwyddiant gydag 
apeliadau, ond mae 
hyfforddiant cyson i 
aelodau’r Pwyllgor 
Cynllunio a chyflwyniad 
gan y Prif Arolygydd 
Cynllunio wedi helpu i 
ymdrin â’r mater hwn.

EDRYCH YMLAEN YN 2021/22

Adfywio a thwf economaidd fydd yn allweddol wrth i’r 
ddinas ddod allan o’r pandemig yn 2021/22.  Bydd y 
ddinas yn gweld cwblhau llawer o brosiectau a bydd y 
rhain yn cefnogi’r symbyliad y mae ar ganol y ddinas a’r 
economi eu hangen i gynnal twf yn y dyfodol a bod yn 
fwy gwydn i wynebu effeithiau economaidd y dyfodol. 
Bydd cynaliadwyedd amgylchedd, hinsawdd ac ecoleg 
y ddinas dros y 10 mlynedd nesaf yn bwysig i’r Cyngor 
wrth i ni lansio’r strategaeth Newid Hinsawdd 10 
mlynedd. Yn 2021/22 byddwn yn canolbwyntio ar  
yr isod: 

• Cais Dinas Diwylliant

• Rhaglen Gwefru Cerbydau Trydan (CT)

• Strategaeth Newid Hinsawdd 2021 i 2030

• Arcêd y Farchnad

• Marchnad Dan Do Casnewydd

• Adeilad IAC 

• Tŵr y Siartwyr

• Gorsaf Wybodaeth

•  Adnewyddu rhaglen orfodaeth a rheoleiddio’r 
Gwasanaethau Rheoleiddio
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AMCAN LLESIANT 3
NOD ADFERIAD STRATEGOL 3 
Dylai pawb yng Nghasnewydd allu byw bywydau 
annibynnol, iach lle gallant gymryd rhan mewn 
gweithgareddau cymdeithasol a chyfrannu at  
eu cymunedau.  

Mae’r gwaith ataliol ac ymyriad cynnar a wneir gan y 
Cyngor a’n partneriaid wrth galon ein gwaith. Boed yn 
cefnogi plant, pobl ifanc, a theuluoedd i fyw’n iach a 
diogel, neu gefnogi pobl oedrannus a bregus i fyw’n 
annibynnol yn eu  cartrefi a’u cymunedau.  

Mae iechyd a lles trigolion hefyd yn bwysig i atal pobl 
rhag bod angen gwasanaethau aciwt a lleihau’r galw am 
wasanaethau’r cyngor ac iechyd yn y tymor hir. 

Mae’n bwysig hefyd i’r ddinas annog pobl i fod yn 
fywiog a chynnig dulliau eraill o deithio (gan gynnwys 
cymudo) ar draws y ddinas a’r rhanbarth ehangach. 
Bydd hyn oll yn cefnogi’r ddinas i wella ei hamgylchedd, 
lleihau anghydraddoldebau iechyd ac amddifadedd.

Cafodd pandemig Covid-19 a’r cyfyngiadau fu yno 
trwy gydol y flwyddyn effaith sylweddol ar gyflwyno 
gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phlant 
ledled y ddinas.  Dim ond yn awr y mae effaith lawn 
y rhain yn cael ei deimlo gan y cyngor a rhagwelir y 
bydd effeithiau tymor hir wrth i bobl sy’n aros i gael 
triniaethau, Covid hir yn ogystal â chleifion / defnyddwyr 
gwasanaeth newydd yn dod i mewn i’r system. Mae’r 
amcanion isod ar gael i reoli’r effeithiau hyn:

Cymru o 
Ddiwylliant 

Bywiog ac Iaith 
Gymraeg sy’n 

Ffynnu

Cymru Ffyniannus Cymru sy’n Gyfrifol  
yn Fyd-eang 

Cymru Wydn

Cymru Iachach

Cymru Fwy Cyfartal Cymru o Gymunedau 
Cydlynus
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Amcan llesiant tri – Galluogi pobl i fod yn iach, 
annibynnol a gwydn

Nod adferiad strategol tri – cefnogi iechyd a  
lles dinasyddion

CAMAU CAMAU

1 Cefnogi pobl i barhau i fyw’n annibynnol yn eu 
cartrefi a’u cymunedau Galluogi byw annibynnol

2
Gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo dulliau 
iach o fyw a chefnogi atal, ymyriad cynnar a 
hunan-reoli salwch

Adfer gwasanaethau plant ac oedolion yn llawn, 
cefnogi partneriaid a deimlodd effaith Covid-19 a 
sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth a staff yn cael eu 
cefnogi a’u gwarchod

3 Cefnogi plant i aros yn ddiogel  
gyda’u teuluoedd

Asesu effaith a chynaliadwyedd y sector gofal 
cymdeithasol yng Nghasnewydd i fod yn sail i ofynion 
y gwasanaeth yn y dyfodol

4 Cefnogi pob ysgol i weithio tuag at y Dyfarniad 
Ansawdd Genedlaethol i Ysgolion Iach

Diogelu a chefnogi plant a phobl ifanc i aros yn 
ddiogel gyda’u teuluoedd

5 Gweithio tuag at gydnabod Casnewydd fel Dinas 
sy’n Deall Dementia

Gwella cyfleoedd teithio llesol a gweithio tuag at well 
ansawdd aer

6 Gwella cyfleoedd ar gyfer teithio llesol Rheoleiddio busnesau a chefnogi defnyddwyr / 
trigolion i warchod a gwella iechyd

7 Rheoleiddio anheddau preswyl i sicrhau y 
darperir cartrefi diogel

Gweithio gyda phartneriaid allweddol i ail-agor 
cyfleusterau diwylliannol a hamdden yn ddiogel, gan 
gynnwys hyrwyddo parciau, mannau agored a llwybrau 
arfordirol y ddinas

8 Gweithio tuag at well ansawdd aer Cynnal gweithlu diogel, iach a chynhyrchiol

9 Rheoleiddio busnesau a chefnogi defnyddwyr / 
trigolion i warchod a gwella iechyd

Caiff trosolwg manylach o’r gwasanaethau a gyflwynwyd 
gan wasanaethau oedolion a phlant yr awdurdod 
yn adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol.  Fe welir isod drosolwg o sut yr 
ymatebodd timau gwasanaethau cymdeithasol i’r 
pandemig a chyfrannu tuag yr amcan llesiant a’r Nod 
Adferiad Strategol.

Creodd pandemig Covid-19 heriau digynsail i ofal 
cymdeithasol, wrth i ddigwyddiadau sylweddol o’r firws 
ym misoedd Ebrill, Mai a Rhagfyr gael effaith ar gartrefi 
gofal preswyl a defnyddwyr gwasanaeth ar hyd a lled 
y ddinas. Effeithiwyd yn ddrwg iawn ar y sector cartrefi 
gofal yn y cyfnodau cynnar gyda dwywaith gymaint y 
marwolaethau fyddai wedi digwydd fel rheol rhwng 
Mawrth a Gorffennaf 2020.   

Pan ddaeth y cyfnod clo cyntaf i rym, cysylltwyd â 
phawb oedd yn derbyn gofal a chefnogaeth yn y 

gymuned i bennu pa drefniadau wrth gefn allai gael 
eu rhoi pe na fyddai eu gofalwyr arferol ar gael. Yr 
oedd y rhai a nodwyd fel bod yn y perygl mwyaf yn dal 
i dderbyn cyswllt gan Weithwyr Cymdeithasol i fonitro 
newid yn yr amgylchiadau.

#KeepNewportSafe 
#KeepWalesSafe
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Lle’r oedd angen, cynhaliwyd ymweliadau cymunedol 
gan weithwyr cymdeithasol a therapyddion 
galwedigaethol yn unol â chanllawiau Covid-19. Yr oedd 
y timau ysbyty yn bresennol ar y wardiau trwy gydol 
yr amser, ac ar y cyd â’r gwasanaethau ail-alluogi, yr 
oeddent yn parhau i leihau oedi cyn rhyddhau o  
ysbytai a chynnig y lefel iawn o gefnogaeth i bobl  
ddychwelyd adref.

Agorodd Ysbyty’r Grange a chafodd llwybrau rhyddhau 
o’r ysbyty a gwasanaethau ail-alluogi eu hadolygu a’u 
hymgorffori ar y safle newydd. Mae Home First yn awr 
yn rhedeg yn llawn yn y Grange ar flaen y broses i atal 
derbyn yn ddiangen i’r ysbyty. 

Yn nhri chartref gofal y Cyngor, galluogodd technoleg 
megis iPads drigolion i gadw mewn cysylltiad â’u 
teuluoedd, a lle bu modd, hwyluswyd ymweliadau 
Covid-ddiogel.  

Yr ydym wedi gweithio’n agos gyda’n darparwyr 
annibynnol i ddosbarthu PPE ac yr oedd arian a 
ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru wedi sicrhau y gall 
gwasanaethau redeg yn ddiogel a chwrdd â chostau 
cynyddol. Cynigiwyd brechiadau yn gynnar i staff 
gofal cymdeithasol rheng-flaen a dinasyddion oedd 
yn glinigol fregus, a dosbarthwyd profion llif ochrol a 
gyflenwyd gan Lywodraeth Cymru i atal mwy o achosion 
o’r clefyd a’u monitro pan fyddant yn digwydd.  

Yr oedd cydweithio rhwng y cyngor, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan, Iechyd Cyhoeddus Cymru 
a’r adran iechyd amgylchedd yn hanfodol i rannu 
gwybodaeth am ddigwyddiadau o Covid-19 a rhoi 
cyngor ymarferol, cefnogaeth a chanllawiau  
i ddarparwyr. 

Rhoddodd y tîm cysylltu cymunedol wasanaeth i 
gyfanswm o 2,136 o bobl yn ystod 2020/21 gyda 
gwybodaeth, cyngor dros y teliffon a chefnogaeth 
1:1. Eleni, bu cynnydd yn y sawl oedd yn gofyn am 
wasanaeth cefnogi a siopa gan wirfoddolwyr oherwydd 
cysgodi, ynysu neu afiechyd. Cafwyd gostyngiad yn 
y rhai sy’n gofyn am weithgareddau cymdeithasol a 
sgiliau neu hyfforddiant, ond cynnydd yn y sawl oedd 
yn gofyn am wybodaeth a chefnogaeth am ecu iechyd, 
eu lles meddyliol a chymorth ariannol. Yr oedd hyn yn 
bennaf oherwydd cysgodi ac ynysu cymdeithasol, ffyrlo 
a cholli swyddi.

Cynyddodd nifer y sawl a gyfeiriwyd oherwydd 
iechyd meddwl a daliodd Ymarferwyr Iechyd Meddwl 
Cymeradwy ati i gynnal asesiadau wyneb yn wyneb 
gyda mwy o risg a chymhlethdod. 

Mae’r pandemig wedi gorfodi rhai newidiadau, yn sicr 
ymysg y boblogaeth ddigartref pan roddwyd llety dros 
dro i 70 o gysgwyr allan ar ddechrau’r flwyddyn. Mater 
tai yw hwn yn bennaf, ond yr oedd y gefnogaeth oedd 
ei angen i’r grŵp hwn o bobl ag anghenion cymhleth 
wedi ei ddarparu gan wasanaethau camddefnyddio 
sylweddau a chynlluniau grant cynnal tai arbenigol. Mae 

angen mwy o waith i symud pobl at atebion tai mwy 
parhaol gyda’r lefelau priodol o gefnogaeth. 

Caewyd gwasanaeth dydd Brynglas yn ystod y 
pandemig ac ni fydd yn ail-agor, ond datblygwyd 
gwasanaeth estyn allan newydd i oedolion er mwyn 
lleihau ynysu ac unigrwydd, a chynnig cefnogaeth 
i ofalwyr. Mae gan Gasnewydd opsiynau newydd a 
gwahanol i bawb oedd yn arfer mynychu Brynglas ac y 
mae rhai eisoes wedi symud at y gwasanaethau newydd.

Mae gwasanaethau i ofalwyr wedi parhau i ddatblygu. 
Yr ydym yn cydnabod fod y pandemig wedi rhoi 
cryn straen ar deuluoedd a gofalwyr gan nad oedd y 
gwasanaethau cymunedol arferol ar gael. Cynhaliwyd 
132 o asesiadau gofalwyr rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 
2021.  Lansiwyd cynnig newydd i ofalwyr yn 2020 gydag 
ystod eang o wasanaethau, cyfoeswyd y wefan ac y mae 
gan y cyngor yn awr rwydwaith gofalwyr sefydledig o 
565 o bobl. 

Er i hyn gael ei oedi am lawer wythnos, symudodd 5 o 
oedolion ag anableddau dysgu i gynllun tai newydd ym 
Mawrth 2021 ac y maent yn edrych ymlaen at fywyd mwy 
annibynnol mewn llety cynaliadwy o ansawdd uchel. 

Ni wyddom eto beth fydd canlyniadau’r pandemig 
ac fe gymer amser i weithio drwyddynt. Bydd y cyllid 
ychwanegol a roddwyd ar gael i ofal cymdeithasol 
gan Lywodraeth Cymru yn dod i ben ym Medi 2021 
a gallai hyn gael effaith ar gynaliadwyedd tymor-hir 
rhai gwasanaethau.  Bydd materion megis yr angen 
cyson i gadw pellter cymdeithasol a dewis defnyddwyr 
gwasanaeth a all fod eisiau newid y ffordd y cyflwynir 
eu cefnogaeth yn dylanwadu ar hyfywedd ariannol 
modelau gwasanaeth cyfredol.

Bu’n rhaid i wasanaethau addasu i sicrhau fod 
cefnogaeth yn dal ar gael i’r bobl oedd yn dibynnu 
arno, a bellach, nodwyd amrywiaeth o gyfleoedd 
newydd. Er enghraifft, gweithiodd rhai cysylltiadau 
rhithiol yn dda iawn i bobl sy’n gymdeithasol bryderus, 
ac yr oedd hyn yn annog ymwneud a hyder. Bydd hyn yn 
trosi i ffyrdd newydd o weithio y byddwn yn parhau i’w 
datblygu a’u  monitro.

Gwelsom gynnydd yn nifer a chymhlethdod yr achosion 
a gyfeiriwyd ar draws pob agwedd o wasanaethau 
oedolion, ond nid yw’n glir eto faint o hynny’n sy’n 
ganlyniad dros dro o’r pandemig. Mae llwyddo i 
gyflwyno brechiadau yn codi hyder y sawl sydd am 
ddychwelyd i wasanaethau ac y mae codi cyfyngiadau 
yn golygu nad oes cymaint o ofalwyr ac aelodau 
teuluoedd ar gael, ond eto, nid ydym yn gallu rhagweld 
beth fydd yr effaith yn y tymor hir ar y galw. 

Mae gwasanaethau plant y cyngor wedi parhau 
trwy’r amser, gan ddarparu diogelu a chefnogaeth 
i’r plant, pobl ifanc a theuluoedd mwyaf bregus 
yng Nghasnewydd. Mae staff y gwasanaethau staff 
plant wedi parhau â’r ddarpariaeth ac wedi ymateb 
yn gadarnhaol i’r heriau o weithio’n wahanol a’r 
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symudiadau sydyn yn y canllawiau. Ar waethaf y 
newidiadau a’r galwadau a ddaeth yn sgîl y pandemig, 
parhaodd y gwasanaethau plant i ddatblygu a sicrhau 
bod y gwasanaethau gorau oll ar gael ar draws pob 
maes o’n gwaith.

Ar waethaf y cynnydd yn y cyfeiriadau, arhosodd nifer 
y plant sy’n derbyn gofal yn sefydlog ac ni fu cynnydd 
cyffredinol yn nifer y plant  ar y gofrestr amddiffyn plant. 
Parhaodd gweithwyr cymdeithasol i ymweld trwy’r 
amser, a chynhaliwyd yr holl waith diogelu yn unol â 
gofynion statudol. Daliodd y gwaith gyda’r llysoedd heb 
fawr ddim ymyrraeth. Codi’n sydyn wnaeth nifer a lefel 
cymhlethdod yr achosion a gyfeiriwyd wrth i ni gyrraedd 
Ebrill 2021. Mae lefel yr angen mewn teuluoedd yn llym 
a bu’r effaith ar blant a’u gofalwyr ym mhob agwedd o’u 
bywydau yn sylweddol.

Ymaddasodd cartrefi plant a gwasanaethau seibiant 
byr i’r amgylchiadau newydd gan gynnwys darparu 
gofal uniongyrchol i blant sy’n fwy pryderus a chyda 
mynediad cyfyngedig at addysg. Cefnogwyd gofalwyr 
maeth trwy gydol yr amser a chanfu llawer ffyrdd 
cadarnhaol o fwynhau amser tawel gyda’r plant. 

Hefyd, rhoddwyd ynghyd gasgliad bychan o waith celf 
plant a chasgliad o sylwadau gan ofalwyr maeth. Yr 
ydym wedi parhau i recriwtio a chymeradwyo gofalwyr 
trwy gyfnod y cyfyngiadau. Recriwtiwyd nifer cynyddol 
o ofalwyr maeth newydd a gostyngwyd nifer y plant 
a osodwyd gydag asiantaethau maethu annibynnol. 
Gosodwyd nifer fechan o blant i’w mabwysiadu.

Ar waethaf yr holl heriau, parhau i dyfu a wnaeth llawer 
elfen o waith arloesol. Er enghraifft, cynadleddau grŵp 
teulu, Babi a Mi, a chanoli’n gryf ar blant sydd mewn 
perygl o gam-fanteisio. Datblygwyd pecyn i blant 
oedd mewn perygl o gam-fanteisio, a bellach mae’n 
cael ei fabwysiadu ar draws Gwent a’i rannu ledled 
Cymru. Cyhoeddwyd adroddiad yr Archwiliad ar y Cyd 
i Drefniadau Amddiffyn Plant gan yr Arolygiaethau ar y 
cyd, gan amlygu’r gwaith cadarnhaol mae’r cyngor a’i 
bartneriaid yn wneud yn y ddinas.

Yn ail hanner y flwyddyn, buom yn cefnogi cyflwyno 
MYST (My Support Team) fel gwasanaeth i gynyddu’r 
gefnogaeth sydd ar gael i’n plant mewn lleoliadau - yn 
enwedig y plant hynny sydd wedi eu lleoli allan  
o Gasnewydd.

Agorodd cartref plant Rosedale ym Mawrth 2021 ac 
y mae gwaith wedi cychwyn hefyd ar Fferm Windmill. 
Mae’r staff yn y tîm llwybrau wedi datblygu mwy o 
wasanaethau i blant heb gwmni sy’n ceisio lloches, ac 
yn gweithio ar hyn. Y mae staff ar draws y gwasanaethau  
plant yn gweithio i roi’r canllawiau diweddaraf ar waith 
yn y system llysoedd teulu.

Cymerodd y staff at bob ffurf o waith digidol ac y mae 
rhai elfennau o hyn yn parhau. Mae’n debyg y bydd 
y rhan fwyaf o waith y llysoedd teulu yn parhau ar 
lwyfannau ar-lein am y dyfodol rhagweladwy. Cynhelir 

cynllun peilot o gynadleddau amddiffyn plant fel 
cyfarfodydd hybrid o Fehefin 2021 ac y maent yn debyg 
o gael eu mabwysiadu fel hyn yn y dyfodol.

Mae’r ysgolion yn parhau i weithio tuag at ennill y 
Dyfarniad Ansawdd Cenedlaethol (NQA) i ysgolion iach. 
Mae gan ddeuddeg ysgol yr NQA ar hyn o bryd. Mae 
15 o ysgolion wedi cyrraedd Cam 5 y dyfarniad ac 11 
ysgol ar Gam 4. Cefnogir yr ysgolion hyn tuag at NQA 
dros y 2 flynedd nesaf.

Fel yr amlygwyd yn amcan llesiant dau yr adroddiad, 
mae llynedd wedi tynnu sylw at yr effeithiau a gaiff 
newid hinsawdd yn awr ac yn y dyfodol i gymunedau 
yng Nghasnewydd a ledled de Cymru.  

Wrth i’r ddinas fynd i mewn i’r cyfnod clo, sylweddolwyd 
bod ansawdd aer wedi gwella (36 y cant o ostyngiad) 
ledled y Ddinas wrth i bobl ddefnyddio eu ceir yn llai a 
chanfod ffyrdd eraill o deithio yn eu hardaloedd lleol. 
Yr oedd pobl yn gweithio o gartref fwy, oedd yn gyfle 
iddynt ail-ystyried a ddylent gymudo mor aml i’r gwaith. 
Mae’r cyngor eisiau gwneud yn siŵr y bydd yr arferion 
newydd hyn yn parhau wedi’r clo ac i’r dyfodol.  

Bob blwyddyn, cyhoeddir adroddiad cynnydd ansawdd 
aer gan ddefnyddio’r darlleniadau a gymerir ar draws 
ardaloedd rheoli ansawdd aer yn y ddinas. Mae 
Addoddiad 2020 yn amlygu’r canlyniadau o 2019 a’r 
gwaith mae’r cyngor a’i bartneriaid yn wneud i well 
ansawdd aer y ddinas. 

Yn 2020/21, cyhoeddwyd hefyd adroddiad terfynol  
Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru Mae’n 
amlinellu’r agweddau eraill y gellid eu cymryd i wella 
llif traffig o’r M4 i’r rhanbarth. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi derbyn yr argymhellion ac y maent yn fuddsoddiad 
trawsnewidiol mewn rhwydweithiau cludiant cyhoeddus 
ledled Casnewydd.  

Llynedd, cymerodd y cyngor ran yn Niwrnod Awyr 
Lân Cymru 2020.  Digwyddodd hyn ar 8 Hydref 2020 
ac yr oedd y cyngor yn falch o fod yn rhan o lansio bws 
drydan dim-allyriadau gyntaf Cymru, a chyhoeddodd 
Trafnidiaeth Casnewydd a Zenobe Energy ddyfodiad 
fflyd o 14 bws trydan newydd - y cerbydau cyntaf o’u 
bath erioed i fod mewn gwasanaeth yng Nghymru. 
Bydd y bysus newydd yn helpu i ostwng llygredd aer 
yng Nghasnewydd, sydd yn un o’r ardaloedd mwyaf 
llygredig yng Nghymru. Mae’r fenter hon yn golygu mai 
Casnewydd fydd yr ardal gyntaf yng Nghymru i redeg 
bysus dim-allyriadau i’n cwsmeriaid a’r amgylchedd. 
Mae’n dangos fod Casnewydd yn gwthio’r agenda i 
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Gymru a defnyddir y bysus ar lwybrau ledled y ddinas, 
gan ganolbwyntio ar lwybrau i Gaerllion er mwyn helpu i 
fynd i’r afael â phroblemau ansawdd aer yn yr ardal.  

Ers cyflwyno Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013  
mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i wella 
rhwydwaith trafnidiaeth y ddinas i wneud cerdded 
a seiclo yn ddewis mwyaf deniadol a diogel i bobl. 
Medrwch weld fideo ar deithiol llesol y ddinas ar-lein ar  
www.newport.gov.uk/activetravel.  Ar waethaf 
pandemig Covid-19, yn 2020/21 bu’r Cyngor yn 
datblygu gwahanol gynlluniau ar draws Casnewydd  
gan gynnwys:

•  Datblygu cyson ar y gamlas gan gynnwys pont 
newydd yn Fourteen Locks i roi llwybr arall i 
gerddwyr, beicwyr a phobl o bob gallu i’r canol a  
thu hwnt.

•  Gwaith ail-osod wyneb y llwybr ar hyd y gamlas o 
Fourteen Locks at ffin Caerffili, datblygu adran y 
Betws / Malpas a selio’r byrddau stanc.    

•  Gwneud llwybr oddi ar y ffordd o Bassaleg Road ar 
hyd y Gaer i gysylltu â Wells Close, gan roi cyswllt 
o waith llynedd yng Nghoed Melyn.  Bydd y llwybr 
hefyd yn defnyddio goleuni lefel isel a ddyluniwyd 
gan gadw’r amgylchedd mewn cof a lleihau 
effeithiau’r goleuadau ar fywyd gwyllt.

•  Dewis oddi ar y ffordd i gerddwyr a beicwyr groesi’r 
SDR gan gynnwys trosbont newydd heb lonydd 
rhannu gan ddefnyddio Monkey Island.   Bydd 
gwella’r llwybr hwn yn rhoi mynediad diogel a 
chynhwysol yn uniongyrchol yn ôl ac ymlaen o ganol 
y ddinas.  

•  Gwella’r llwybr ym Mharc Tredegar, trwy’r isffordd i 
gerddwyr er mwyn creu cyswllt at yr hen gwrs golff 
gerllaw’r A48. Bydd y llwybr hefyd yn defnyddio 
goleuadau lefel isel. Ar hyd y llwybr hwn, rydym wedi 
darparu lle i storio beics a phwmp beics a fydd yn 
safonol ar hyd pob llwybr cymwys.  

•  Cysylltwyd prosiect olwynion i bawb trwy 
gydweithredu â Chasnewydd Fyw, gyda’r cynllun 
teithio llesol ac wedi galluogi Parc Tredegar i 
ddarparu cyfleusterau rhagorol i’w defnyddwyr 
anabl ac uwchraddio’r hawl tramwy cyhoeddus ar yr 

un pryd. Dygwyd Casnewydd Fyw i mewn hefyd i’r 
cynllun i redeg y cyfleusterau olwynion i bawb ac aeth 
yn fyw ar 9 Mehefin 2021.

•  Gwelliannau ar hyd Corporation Road i wneud y 
ffordd yn fwy diogel i feicwyr a cherddwyr.

•  Cyflwyno Strydoedd 20mya ar draws llawer 
o strydoedd preswyl i wella diogelwch i holl 
ddefnyddwyr y ffordd a cherddwyr. 

Cafodd prosiect i wella’r seilwaith teithwyr bysus 
(cysgodfannau) gyllid rhannol yn 2020/21 gan 
Lywodraeth Cymru fel bod modd gosod 40 cysgodfan 
newydd hyd at  Fawrth 2021.  Bydd cyllid pellach yn 
2021/22 yn golygu y bydd modd gosod 60 arosfan 
arall eleni. Mae hyn yn cynnwys cysgodfannau gyda 
goleuadau solar ac arddangos gwybodaeth mewn 
amser gwirioneddol. Llynedd, derbyniodd y cyngor 
£8.9m i godi pont droed newydd dros lein y rheilffordd 
fydd yn cymryd lle’r danffordd a’i gwneud yn fwy diogel 
i drigolion gerdded rhwng Devon Place a chanol y 
ddinas. Cwblheir y gwaith hwn yn 2021/22.  

Cafodd cyfyngiadau’r cyfnod clo yn 2020/21 effaith 
sylweddol o ran newid ein harferion ac ymchwilio fwy i’r 
ardaloedd lleol lle’r ydym yn byw. Ar hyd a lled llwybrau 
teithio llesol y ddinas, bu mwy o ddefnydd o gymharu 
â 2019/20 sy’n dangos fod pobl wedi bod yn cerdded a 
beicio mwy.   

Mae mapiau teithio llesol presennol y ddinas wedi 
bodoli ers pum mlynedd, ac yn 2020/21, ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru a Sustrans, cyfoeswyd y mapiau 

Ry’n ni am wneud teithio llesol yn normal ar 
gyfer teithiau byr o ddydd i ddydd

We want to make active travel the norm for 
short everyday journeys

Cynnydd teithio Llesol o gymharu â 2019/20

2020/21 Increase from 2019/20

CH1 94%

CH2 52%

CH3 17%

CH4 58%

Blwyddyn 47%
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teithio llesol er mwyn llunio dyfodol teithio llesol 
ledled y ddinas.  Gofynnwyd i drigolion, perchenogion 
busnesau a grwpiau cymunedol lle’r hoffent hwy 
weld datblygu llwybrau cerdded a beicio newydd, yn 
ogystal â gwella llwybrau presennol y rhwydwaith. Yn 
yr ymgynghoriad, cyfrannodd dros 3,344 o bobl at 
yr arolwg. Defnyddir yr adborth hwn yn yr adroddiad 
terfynol a gyhoeddir yn 2021/22.

Ym mis Gorffennaf 2020 gan weithio gydag awdurdodau 
lleol eraill Gwent a BIPAB, sefydlwyd y Gwasanaeth 
Profi, Olrhain a Diogelu . Trwy ail-gyfeirio staff o 
Gasnewydd Fyw a staff eraill y cyngor, llwyddwyd 
i adnabod a chysylltu â phobl lle trosglwyddwyd 
Covid-19 yn y gymuned. O’r herwydd, roedd modd 
defnyddio unedau profi symudol lle digwyddodd 
y clefyd mewn cymunedau, gan gyfrannu at dorri’r 
gadwyn drosglwyddo. Mae’r cyngor, Casnewydd Fyw a’r 
gwasanaeth POG hefyd wedi cefnogi’r rhaglen frechu 
trwy sefydlu canolfan frechu torfol yng Nghanolfan 
Casnewydd. Gellir gweld y ffigyrau diweddaraf am 
achosion a chyflwyno brechiadau Covid-19 yma.

Bu timau Gwarchod y Cyhoedd yn cefnogi busnesau 
lleol trwy roi cyngor a chanllawiau dros 2,343 o weithiau, 
a chwblhau dros 2,700 o archwiliadau. Bu hyn yn 

allweddol o ran helpu canol y ddinas a mannau eraill i 
ail-agor yn ddiogel.  

Medrodd y tîm ddal ati i wneud peth o’u gwaith arferol 
yn ogystal ag ymateb i’r pandemig.  Gwnaethant gipio 
gwerth dros £20,000 o dybaco ffug, a gwelwyd hyn  
ar raglen X-Ray BBC Wales. Deliodd y tîm  
cudd-wybodaeth rhanbarthol a grŵp o droseddwyr 
trefnedig rhyngwladol oedd yn cyflenwi gwerth o leiaf 
£200 miliwn o nwyddau trydanol ffug ac anniogel. 
Unwaith eto, derbyniodd Cartref Cŵn Casnewydd 
Wobr Aur RSPCA Cymru am eu gwaith gyda chŵn strae 
yn ystod y pandemig. Bu’n rhaid i staff y gwasanaeth 
cofrestru a’r crwner ddelio a nifer fawr o gofrestriadau 
marwolaeth a sawl cwest yn ystod y cyfnod hwn -  
ac ymdopi â straen emosiynol ymdrin â’r rhai 
mewn profedigaeth.

Ar waethaf effeithiau Covid-19 llwyddodd y tîm i 
fwrw ymlaen yn gynt a defnyddio data a thechnoleg, 
fu’n hanfodol i’r sefydliad ac ymateb ehangach y 
partneriaethau i Covid-19.  Bu’r gwaith yn arafach yng 
nghyswllt rhai agweddau o gyfathrebu, trawsnewid, 
adnoddau dynol, argyfyngau sifil a chydlynu cymunedol, 
gan i adnoddau gael eu dargyfeirio i ddelio â’r 
pandemig neu gyfyngiadau Covid-19 a’i gwnaeth yn fwy 
anodd i roi newid ar waith.

DADANSODDIAD PERFFORMIAD 2020/21

Mesur Perfformiad
(Mesur CDC oni nodir)

2020/21
Perfformiad 
Gwirioneddol

2020/21 
Targed 2019/20 2018/19 2017/18

Nifer Teithiau Teithio Llesol 280,145 260,000 224,924 200,927 139,680

Nifer y plant yn derbyn gofal ar  
31 Mawrth

378 380 382 372 325

MAC – Cyfartaledd dyddiau o salwch fesul 
Cyfatebol Amser Llawn 

7.3 diwrnod
8.8 

diwrnod
9.5 

diwrnod
10.1 

diwrnod
10.1 

diwrnod

Mesur 
Perfformiad
(Mesur CDC 
oni nodir)

2020/21
Perfformiad 
Gwirioneddol

2020/21 
Targed 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad

Diwrnod calendr 
cyfartalog i 
gyflwyno	Grant	
Cyfleusterau	i’r	
Anabl  
(GCA)

321 diwrnod
300 

diwrnod
239 

diwrnod
218 

diwrnod
171 

diwrnod

Roedd perfformiad wedi 
ei rwystro am na wnaeth 
y gwaith gychwyn tan fis 
Mehefin oherwydd y clo a 
chyflwyno gweithdrefnau 
gweithio’n ddiogel. Mae 
cynnydd yn nifer y rhai a 
gyfeiriwyd a’r cymhlethdod 
wedi  peri i achosion 
gronni, ac y mae hyn yn 
awr yn cael ei adolygu. Dim 
ond achosion brys y gellir 
eu trin fel y cytunwyd gyda 
thîm Aur y Cyngor.
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DADANSODDIAD PERFFORMIAD 2020/21

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru fframwaith perfformiad 
newydd i Wasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Phlant. 
Mae’r fframwaith wedi newid y modd mae mesuriadau’n 
cael eu casglu ac adrodd amdanynt. O ganlyniad 
i hyn ac i effeithiau’r pandemig ar y galw am ofal 

cymdeithasol, gosodwyd  2020/21 fel cyfres waelodlin  
o ffigyrau i fod yn sail i setiau data yn y dyfodol i asesu  
a chymharu perfformiad y Cyngor yn y  
blynyddoedd i ddod.

Mesuriadau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol
2020/21
Union 
Berfformiad

Nifer cysylltiadau a dderbyniwyd gan Wasanaethau Oedolion lle darparwyd cyngor a 
chymorth yn ystod y flwyddyn 1,718

Nifer asesiadau newydd a gwblhawyd i oedolion yn ystod y flwyddyn 1,538

Derbyn cynnig o Gymraeg 0

Nifer gyda phecyn Gofal a Chefnogi ar 31 Mawrth 1,861

Nifer gydag anghenion cymwys am ofal a Chefnogi a gynhaliwyd trwy Daliadau 
Uniongyrchol ar 31 Mawrth 93

Cyfanswm nifer y pecynnau ail-alluogi a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn. 584

Ail-alluogi, cadw’r angen am yr un lefel o gefnogaeth 95

Ail-alluogi, lliniaru’r angen am gefnogaeth 409

Ail-alluogi, pecyn llai o ofal a chefnogaeth 43

Nifer yr ymholiadau gwarchod oedolion a gwblhawyd ymhen 7 diwrnod o dderbyn 
adroddiad am gam-drin honedig. 636

Cyfanswm nifer yr adroddiadau am  ymholiadau gwarchod oedolion a gwblhawyd yn ystod 
y flwyddyn.  648

Nifer y cysylltiadau i blant a dderbyniwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol statudol yn 
ystod y flwyddyn. 10,104

Mesuriadau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol
2020/21
Union 
Berfformiad

Cyfanswm nifer y  plant gyda chynllun gofal a chefnogaeth ar 31 Mawrth. 978

Nifer y plant sy’n dod i ofal yn ystod y flwyddyn 91

Y nifer lle mai cosb gorfforol gan riant neu ofalwr oedd yr unig ffactor.  144

Derbyn y cynnig o Gymraeg (Yn ystod asesiad) 0

AMCAN LLES 3
34



Mesuriadau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol
2020/21
Union 
Berfformiad

Cyfanswm nifer y  plant a dynnwyd (dad-gofrestrwyd) o’r gofrestr amddiffyn plant yn ystod 
y flwyddyn 148

Cyfanswm nifer y  plant a gofrestrwyd ar y gofrestr amddiffyn plant yn y 12 mis diwethaf 179

Cyfanswm nifer y  plant ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth. 158

Cyfanswm nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd am ecsploetio plant yn ystod y flwyddyn 62

Nifer y plant a adawodd ofal yn ystod y flwyddyn 92

Cyfanswm nifer y  plant oedd yn derbyn gofal ar 31 Mawrth a gafodd dri neu fwy o 
leoliadau yn ystod y flwyddyn 26

Cyfanswm nifer y  plant a ddychwelodd adref yn ystod y flwyddyn 36

Cyfanswm nifer y  cysylltiadau â’r gwasanaethau cymdeithasol statudol a dderbyniwyd gan 
ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol yn cysylltu â’r gwasanaeth ar eu rhan yn ystod y 
flwyddyn. Darparwyd gan Barnardos

74

Nifer y gwelyau meithrin preswyl i blant 21

Nifer y plant mewn camau cyfreithiol i dderbyn gofal yn ystod y flwyddyn 44

Nifer Gofalwyr Maeth  a gofrestrwyd gyda’r Awdurdod Lleol (gan gynnwys perthnasau, 
llety gyda chefnogaeth, cyffredinol a seibiant) 159

EDRYCH YMLAEN YN 2021/22

Daw effeithiau tymor-hir covid ar y systemau iechyd a 
gofal cymdeithasol yn fwy hysbys dros y flwyddyn nesaf 
ac i’r dyfodol. Bydd effeithiau llawn covid hir, effeithiau 
ar feysydd eraill y gwasanaeth iechyd, e.e., apwyntiadau 
meddygon teulu, diagnosis salwch a chlefydau yn 
gynnar hefyd yn cael effaith ar ofal cymdeithasol wrth 
i bobl  fod angen cefnogaeth ychwanegol i fyw yn 
annibynnol ond hefyd fod angen gofal cymdeithasol 
mwy cymhleth. Mae disgwyl i’r Cyngor weld mwy o alw 
ar ofal cymdeithasol i oedolion yn y dyfodol fydd yn 
effeithio ar y staff a’r gwasanaethau a ddarperir gan y 
Cyngor.  Bydd gofal plant a gwaith ymyriadau yn dal yn 
her am nad yw’r effaith lawn ar deuluoedd a phlant yn 
anhysbys o hyd. Bydd gwaith ataliol gyda theuluoedd 
yn parhau dros y flwyddyn nesaf. Bydd hyn hefyd yn 
cael effeithiau ehangach ar wasanaethau eraill y Cyngor 
megis Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl lle bydd mwy o 
alw ar y gwasanaeth.

Gwelodd y Cyngor gyfleoedd i wneud llai o ddefnydd 
o geir a bydd yn her parhau i wella ansawdd aer yn y 
ddinas.  Bydd prosiectau cenedlaethol a rhanbarthol i 

wella’r system drafnidiaeth yn ne-ddwyrain Cymru yn 
helpu i gefnogi newid yn y modd mae pobl yn teithio 
ac yn cymudo. Bydd rhaglen Teithio Llesol y Cyngor yn 
galluogi pobl a chymunedau i deithio heb fod angen 
defnyddio eu ceir a bydd hyn yn helpu i beri gwelliant 
tymor hir i iechyd a lles yn gyffredinol. Yn y flwyddyn 
nesaf, bydd y Cyngor yn gwneud y canlynol

•  Parhau i asesu effaith Covid-19 ar ddarpariaeth 
gwasanaeth a’r galw fel bod modd adfer yn llawn

• Map teithio Llesol Casnewydd 

• Cwblhau Pont Droed Devon Place 

• Cwblhau llwybr teithio llesol Monkey Island 

• Llwybr cyswllt y gamlas rhwng Betws a Malpas
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AMCAN LLESIANT 4 
NOD ADFERIAD STRATEGOL 4
Mae dinasoedd yn cael eu hadeiladu gan y cymunedau 
sy’n byw ynddynt. Maent yn llunio’r ffordd yr ydym yn 
cysylltu â’n gilydd, addasu i newid, creu amgylcheddau 
diogel a sicrhau fod y bobl sy’n byw yno yn 
canolbwyntio ar les ei gilydd.  

Mae Cyngor Casnewydd a’u partneriaid, gan gynnwys 
Cartrefi Dinas Casnewydd, Heddlu Gwent, Gwasanaeth 
Tân ac Achub De Cymru a mudiadau eraill  
nid-am-elw yn gweithio ynghyd i ddarparu’r  
cyfleoedd hyn ac ymdrin â’r heriau a wynebir gan 
gymunedau Casnewydd. 

Yng Nghasnewydd, rydym yn falch o’n lle yn hanes 
Cymru, ac y mae’n bwysig ein bod yn dal i dyfu’r  iaith 
Gymraeg a’n treftadaeth. Mae  Casnewydd hefyd yn 
ddinas amrywiol a ddaeth yn gartref i lawer o drigolion 
o Ewrop a gweddill y byd.  Casnewydd yw un o’r 5 
ardal gwasgaru ceiswyr lloches yng Nghymru, mae 
ganddi boblogaeth sylweddol o fewnfudwyr o’r UE ac 
yn parhau i gymryd rhan mewn nifer o gynlluniau Ail-
sefydlu Ffoaduriaid y Swyddfa Gartref. Mae’n bwysig 
fod y penderfyniadau a wnawn fel cyngor yn ystyried 
anghenion ein holl gymunedau, a’n bod yn dal i sefydlu 
Casnewydd fel dinas sy’n croesawu pawb.   

Mae’r pandemig Covid-19 a’r cyfyngiadau a ddaeth 
yn ei sgîl wedi amlygu llawer o’r heriau mae’r ddinas 
yn wynebu ac wedi datgelu’r anghydraddoldebau 
cymdeithasol y gwyddom sy’n effeithio ar lawer o’n 
cymunedau bregus neu leiafrifol. Ond mae hefyd wedi 

dangos sut y gall cymunedau, grwpiau ac unigolion o 
bob haen o gymdeithas weithio gyda’i gilydd i sicrhau 
y cefnogir cymunedau bregus a rhai dan anfantais pan 
fyddant fwyaf o angen hynny.

Yn 2020/21 canolbwynt  gwaith y cyngor oedd:

Cymru o 
Ddiwylliant 

Bywiog ac Iaith 
Gymraeg sy'n 

Ffynnu

Cymru sy'n Gyfrifol yn 
Fyd-eang

Cymru Fwy Cyfartal Cymru o Gymunedau 
Cydlynus

Amcan llesiant pedwar – Adeiladu cymunedau 
cydlynus a chynaliadwy

Nod adferiad strategol pedwar – Cefnogi 
dinasyddion wedi Covid-19

CAMAU CAMAU

1 Cyflwyno rhaglen gydlynu cymunedol sy’n creu 
cyfleoedd i gymunedau ymwneud a’i gilydd.

Gweithio ynghyd gyda’n partneriaid i leihau tlodi, 
ymdrin â digartrefedd a chefnogi ein pobl fwyaf 
bregus fel blaenoriaeth

2 Atal pobl ifanc rhag troseddu ac ail-droseddu.
Nodi, datblygu a cheisio cynnal unrhyw 
ddatblygiadau cadarnhaol a ddaeth i’r amlwg yn 
ystod yr argyfwng

3 Datblygu cymunedau cynaliadwy trwy ddarparu 
tai o ansawdd dda, sy’n hygyrch a fforddiadwy.

Datblygu	cyfleoedd	i	bobl	gael	tai	addas	 
a fforddiadwy
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Amcan llesiant pedwar – Adeiladu cymunedau 
cydlynus a chynaliadwy

Nod adferiad strategol pedwar – Cefnogi 
dinasyddion wedi Covid-19

4

Atal a thrin  achosion o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol sy’n cael effaith ar y 
trigolion a’r gymuned fusnes gan gynnwys 
ymddygiad gwael yn gyffredinol, niwsans 
sŵn, tipio anghyfreithlon, gwerthu alcohol yn 
anghyfreithlon i blant a throseddau ar stepen  
y drws.

Cyflwyno rhaglen cydlynu cymunedol sydd yn ymateb 
yn effeithiol i densiynau yn y gymuned ac yn creu 
ymdeimlad o rannu hunaniaeth ledled y ddinas.

5

Gweithio gyda phartneriaid allweddol i fynd 
i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
throsedd, a gwella cydlynu cymunedol a lles ym 
Mhilgwenlli, a defnyddio’r model hwn sy’n canoli 
ar ardal fel sail i raglenni posib eraill yn y dyfodol 
mewn ardaloedd eraill o Gasnewydd.

Atal a thrin  achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol 
sy’n cael effaith ar drigolion a chymuned  
fusnes Casnewydd.

6 Gweithio i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg a 
hyrwyddo’r Gymraeg ym mhob maes o fywyd.

Ail-sefydlu cyfleusterau adfywio cymunedol a 
gwasanaethau lle mae’n ddiogel gwneud hynny i’r  
staff a defnyddwyr gwasanaeth.

7 Cyflwyno gwasanaeth llyfrgell amrywiol a chynnig 
diwylliannol amrywiol.

Datblygu cyfleoedd am ymwneud a chyfranogiad  
y gymuned. 

8
Gweithio gyda phartneriaid allweddol i hyrwyddo 
parciau, mannau agored a llwybr arfordirol  
y ddinas.

9 Datblygu cyfleoedd am ymwneud a chyfranogiad 
y gymuned.

Ar ddechrau’r flwyddyn ac wrth i’r cyfyngiadau cloi 
ddod i rym, rhoddwyd blaenoriaeth i gefnogi’r sawl 
oedd yn ddigartref a/neu mewn perygl o gysgu allan. 
Ar y cyd â Heddlu Gwent, y Gwasanaeth Prawf, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, y Wallich, Pobl, Eden Gate, yr Olive Branch a 
Byddin yr Iachawdwriaeth, llwyddodd y cyngor i ddod 
o hyd i lety diogel dros dro i bobl. Ond yn bwysicaf 
oll, yr oedd modd iddynt gynnig ystod o gefnogaeth 
iechyd corfforol a meddyliol i’r sawl oedd ag anghenion 
cymhleth ac a oedd yn camddefnyddio sylweddau.  

Nid oes gan y cyngor ei stoc dai ei hun, ond mae 
wedi parhau i weithio gyda landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig – megis Cartrefi Dinas Casnewydd, Melin, 
POBL, Link Cymru ac eraill ledled y ddinas i gyflwyno 
rhaglen ddatblygu tai sy’n darparu tai diogel a 
fforddiadwy. Mae’r gwaith hwn wedi cynnwys asesu arian 
Grant Tai Cymdeithas (GTC) a’r Rhaglen Tai Arloesol 
gan Lywodraeth Cymru i ddefnyddio dulliau modern o 
adeiladu i gwrdd ag anghenion tai.
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Astudiaeth Achos – Cefnogi pobl ddigartref  
yng Nghasnewydd
IAstudiaeth Achos – Cefnogi pobl ddigartref yng Nghasnewydd
Llynedd, cefnogodd Tîm Cysgwyr Allan a Wiriwyd a Melin Homes gleient 
fu’n ddigartref ar y stryd, yn cysgu ar soffas ac yn ddibynnol ar alcohol am  
flynyddoedd lawer.  Ni allai’r cleient weld diwedd i’r cylch hwn, ac yr oedd 
yn hysbys i fudiadau lleol, am ei fod weithiau yn gofyn am ychydig bach 
o help. Yn ystod y flwyddyn, cymerodd y cleient gam mawr trwy dderbyn 
cynnig Cyngor Dinas Casnewydd o lety dros dro a chefnogaeth gan y  
tîm VRS.  

Trwy gydol y flwyddyn, gweithiodd y tîm gyda’r cleient i hyrwyddo cynllun 
ymwneud ac ymddiried sefydlog, medrus a chyson. Trwy’r cyswllt rheolaidd 
hwn, medrodd y cleient dorri ei gylch blaenorol o gysgu ar soffas pobl a 
bod yn ddigartref ar y stryd. Trwy gael cefnogaeth i’w anghenion corfforol a 
meddyliol, medrodd y cleient godi pontydd gyda’i frawd, a gwella eu  
perthynas. Ym Mai 2021, helpodd Melin Homes y cleient i dderbyn  
tenantiaeth ei hun a’i gefnogi i ddodrefnu’r eiddo. Mae gweithwyr  
cefnogi’r VRS yn dal i gynnig cymorth.
  
Os ydych chi neu rywun yr ydych yn adnabod yn ddigartref neu angen 
cyngor am dai, e-bostiwch rehousing@newport.gov.uk neu ffoniwch  
01633 656656.

Cymerir camau ar y cyd i adeiladu ar y gwaith hwn, a 
thrwy ddefnyddio arian Llywodraeth Cymru, yr ydym yn 
datblygu saith uned o dai gyda chefnogaeth gyda MIND 
ac wyth uned wedi’u darparu gan Melin. Edrychir i mewn 
i bedwar prosiect arall fydd yn darparu 38 uned arall yn  
y dyfodol.  

Yr oedd llawer o gymunedau angen cefnogaeth i helpu 
trigolion bregus oedd yn cysgodi neu heb allu mynd at 
arian cyhoeddus. Trwy gydol y pandemig, cefnogodd 
timau hwb cymdogaethol drigolion mewn angen. Yr 
oedd ymateb cychwynnol yr hybiau yn canoli ar helpu’r 
rhai oedd yn glinigol hynod fregus – golygodd hyn 
dros 5,000 o alwadau ffôn i drigolion oedd yn cysgodi 
a gweithio mewn partneriaeth a banciau bwyd ledled y 
ddinas i gyflwyno dros 800 o barseli bwyd i deuluoedd 
unig a bregus. Yr oedd timau’r hybiau hefyd yn 
cydgordio cynllun parseli bwyd Llywodraeth Cymru.

Lle bo modd, yr oedd timau amlddisgyblaethol yr 
hybiau yn ceisio dal ati i gyflwyno gwasanaethau. 
Parhaodd Dechrau’n Deg i roi darpariaeth gofal plant a 
datblygodd y  staff sesiynau digidol arloesol i gefnogi 
rhieni pan nad oedd modd cynnal cyfarfodydd wyneb  
yn wyneb.

Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, ail-bwrpaswyd deg lleoliad 
Dechrau’n Deg i ddarparu gofal plant i 154 o blant 109 
o weithwyr allweddol. Yn ystod gwyliau’r haf, estynnwyd 
hyn i gynnwys ysgolion ac yr oedd gan chwe lleoliad 
blynyddoedd cynnar 60 o blant, 4 lleoliad plant hŷn gyda 
192 o blant ac 1 safle arbenigol gyda 12 o blant.  

Gweithiodd y cyngor hefyd gyda Chlybiau Plant Cymru 
a Chasnewydd Fyw i ddarparu gofal plant i 110 o 

blant bregus. Bu hefyd yn prosesu ceisiadau i Gynllun 
Cymorth Gofal Plant coronafirws (CCAS) Llywodraeth 
Cymru gyda 63 o ddarparwyr preifat cofrestredig yn 
cefnogi 735 o weithwyr allweddol a 460 o blant. Mae’r 
timau Teuluoedd yn Gyntaf sy’n rhan o’r hybiau wedi 
parhau i dderbyn cyfeiriadau trwy banel SPACE ac yn 
uniongyrchol gan bartneriaid gan gynnwys ysgolion, 
helpu teuluoedd bregus i ymdopi yn ystod y pandemig.

Mae llyfrgelloedd wedi rhedeg gwasanaeth ffisegol llai 
am lawer o’r flwyddyn, gan ganolbwyntio ar gyflwyno 
mewn llyfrgelloedd mwy i ateb rheoliadau Covid-19. 
Gwnaed gwaith gyda’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid i 
sefydlu system archebu ar-lein a gwasanaeth clicio a 
chasglu. Buddsoddwyd hefyd mewn e-lyfrau ac e -sain, a 
arweiniodd at ddyblu ffigyrau’r nifer a roddwyd allan yn 
chwe mis cyntaf y flwyddyn.

Gwnaeth cyfyngiadau Covid-19 hi’n anodd iawn i 
dimau yn y cyngor a’i bartneriaid wneud eu gwaith 
dargyfeirio ac estyn allan arferol yn ystod y flwyddyn a 
aeth heibio. Gan weithio’n agos gyda Heddlu Gwent, 
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Casnewydd Fyw 
ac eraill, daliodd y cyngor ati i ymateb i ddigwyddiadau 
a chefnogi cymunedau gymaint ag oedd modd i 
leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bu rhaglen 
dyfodol cadarnhaol Casnewydd Fyw - y talwyd amdani 
trwy swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ac a 
gefnogwyd gan Casnewydd Ddiogelach - yn ymwneud 
â phobl ifanc (8-19) ac yn eu cefnogi. Yr oedd hyn yn 
cynnwys cefnogaeth ieuenctid un-i-un, gwaith grŵp 
wedi’i dargedu, a gweithgareddau dargyfeirio.  

Crëwyd dashfwrdd data Diogelwch ac Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol trwy bartneriaeth gref rhwng 
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Cyngor Dinas Casnewydd, Heddlu Gwent, Gwasanaeth 
Tân ac Achub De Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru 
a Gweithredu ar Dipio Anghyfreithlon Cymru.  Un 
o’r pethau a wnaethant oedd gosod data am dipio 
anghyfreithlon, cynnau tân yn fwriadol, a throseddau 
dros ofod gwyrdd i roi gwell dealltwriaeth, a 
chanolbwyntio ymdrechion ar y cyd i ganfod atebion i 
wneud gofod gwyrdd yn ddiogel a hygyrch i bawb.

Mae’r wybodaeth yn cael ei roi i’r cyngor gan yr holl 
bartneriaid yn chwarterol. Mae trafodaethau am sut i’w 
ddefnyddio yn dal i ddigwydd, gan gynnwys ei osod 
dros well llwybrau teithio llesol newydd i weld a allai 
mwy o deithio llesol helpu i leihau rhai problemau. 
Cafwyd gwell dealltwriaeth trwy weithdy rhwydwaith 
yn edrych i mewn i droseddau ac ymddygiad negyddol 
mewn mannau gwyrdd - gan gynnwys cynnau tanau, baw 
cŵn, defnyddio cyffuriau ac alcohol. Mae’r wybodaeth 
hon yn ddefnyddiol fel sail i roi atebion ar waith.

Mae Safonau’r Gymraeg yn rhoi sbardun i’r cyngor 
barhau i wella cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus 
dwyieithog i drigolion, busnesau ac ymwelwyr yng 
Nghasnewydd.  Mae’r  adroddiad Iaith Gymraeg 
blynyddol yn rhoi trosolwg manwl o’r modd y mae’r 
cyngor yn cyflawni yn erbyn ei Strategaeth  
Iaith Gymraeg.  

Ar ddechrau’r flwyddyn, penodwyd swyddog hyrwyddo’r 
Gymraeg i weithio’n agos gydag ysgolion i ddatblygu 
deunyddiau ar gyfer dysgu gartref. Hyd yn oed yn ystod 
y cyfnod clo, parhawyd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a 
Diwrnod Shwmae i’r staff a noddwyd a chefnogwyd 
Gŵyl Newydd, yr ŵyl Gymraeg flynyddol, a gyflwynwyd 
trwy lwyfannau digidol. Yr ydym hefyd wedi comisiynu 
cyfres o fideos byr am ddiwylliant a hanes y  Gymraeg 
yng Nghasnewydd sydd i’w lansio yn hydref 2021.

Mae mynediad at addysg Gymraeg yn bwysig i 
Gasnewydd a’i thrigolion. Yn 2020/21 dechreuodd y 
cyngor weithio ar ddatblygu Cynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg (CSCA) 10-mlynedd a gymeradwyir 
yn 2021/22.  Yn 2020/21 bwriodd y cyngor ymlaen 
â datblygu ysgol gynradd Gymraeg newydd yng 
Nghaerllion a fydd yn agor ei drysau ar Fedi 2021.  

2021/22 fydd y flwyddyn olaf pryd y bydd y cyngor yn 
cyflwyno yn erbyn y strategaeth Gymraeg gyfredol. 
Dros y flwyddyn nesaf, cynhelir gwaith i ddwyn i mewn 
drigolion, grwpiau a rhanddeiliaid eraill ar hyd a lled 
Casnewydd i ddatblygu’r strategaeth newydd fydd yn 
ymestyn dros y pum mlynedd nesaf, gan gychwyn  
yn 2022. 

Gan weithio gyda phartneriaid Cyfoeth Naturiol Cymru a 
Chartrefi Dinas Casnewydd gyda chyllid o Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan, cychwynnodd hwb cymdogaeth 
y dwyrain gynllun peilot o fenter tyfu bwyd gartref yn 
Ringland, gan ddarparu pecynnau o blanhigion bychain, 
hadau, potiau, compost, a ‘chanllaw sut i wneud’ i’r 
trigolion lleol. Defnyddir y gwersi i ymchwilio i ehangu’r 
fenter i rannau eraill o Gasnewydd.

Mae ystod eang o bartneriaid, dan arweiniad  
canolfan gymdogaethau ganolog, wedi trawsnewid   
rhandiroedd y Pil yn ofod cymunedol a fydd yn esgor ar 
nifer o fanteision gan gynnwys tyfu bwyd. 

Yr oedd y cyngor yn falch o weld gwaith caled rheolwyr, 
staff a gwirfoddolwyr yn eu parciau a’u mannau gwyrdd 
yn cael ei gydnabod gyda Gwobrau Baner Werdd am  
Barc Belle Vue (am y bedwaredd flwyddyn ar ddeg yn 
olynol), parc Beechwood (y drydedd flwyddyn yn olynol) 
ac Amlosgfa Gwent (y seithfed flwyddyn yn olynol). 
Gyda’r staff wedi eu cyfeirio at wasanaethau hanfodol 
eraill tra’r oedd y parciau ar gau, nid oedd modd 
gwneud y gwaith cynnal a chadw arferol, yr oedd ennill y 
wobr yn 2020 yn dipyn o gamp ac yn glod i ymdrechion 
y timau.

Ymdrechodd y tîm ynghyd, ymaddasu i’r normal 
newydd, a diolch i waith caled holl dîm y parciau, 
fe wnaethom ennill y gwobrau eto, gan ddod ag 
ymdeimlad o falchder a llwyddiant. Dychwelyd y 
pontydd rhestredig Gradd 2 ym Mharc Belle Vue i’w hen 
ogoniant ar ôl cael arian i’w hadfer wedi hindreuliad a 
fandaliaeth. Rydym hefyd wedi ailwampio’r Cyrtiau Tenis, 
ac elwodd MUGA o ailwampio cyfeillgar i’r  
amgylchedd hefyd.
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Are you an EU, EAA or  
Swiss citizen living in  
Newport?

The United Kingdom (UK) left the European 
Union (EU) on 31 January 2020. If  you are living in 
the UK but originally from a country in the EU, European 
Economic Area (EAA) or Switzerland, you must apply to  
the EU Settlement Scheme (EUSS) by the 30 June  
to stay in the UK.

Apply to the EU Settlement 
Scheme so that you can keep  
your rights in the UK. You can  
apply online on the gov.uk website – 
search ‘apply EUSS’. 
 

Get free, independent support to apply –  
email nccequality@newport.gov.uk in any language.  
We are working with a network of  legal specialists and 
charities to make sure people can access help and advice. 
You can find out more about the support on offer by 
searching ‘EUSS Wales’

Make sure none of your European 
friends, family, colleagues and 
neighbours miss the deadline to apply.   

Time is running out

We want you to stay in Wales,  
where you will always be welcome.

Chceme, aby ste zostali vo Walese,  
kde budete vždy vítaní.

Chcemy, żebyście zostali w Walii,  
gdzie zawsze będziecie mile widziani.

Ste občanom EU, EHP  
alebo Švajčiarska žijúcim  
v Newporte?
Spojené kráľovstvo (UK) opustilo Európsku 
úniu (EU) 31. januára 2020. Ak žijete v Spojenom 
kráľovstve, ale pôvodne pochádzate z krajiny EU, 
Európskeho hospodárskeho priestoru (EUP) alebo 
Švajčiarska, musíte do 30. Júna požiadať o Pobytovú 
schému pre občanov EU (ďalej len “EUSS”). 

Požiadajte o Pobytovú schému pre 
občanov EU, aby ste si mohli ponechať 
svoje práva v Spojenom kráľovstve. 
Prihlásiť sa môžete online na webovej stránke 
– vyhľadajte ‘apply EUSS’. 
 

Získajte bezplatnú nezávislú podporu pre žiadosť – zašlite 
e-mail na nccequality@newport.gov.uk v akomkoľvek 
jazyku. Spolupracujeme so sieťou právnych špecialistov a 
charitatívnych organizácií, aby sme zabezpečili, že ľudia budú 
mať prístup k pomoci a radám. Viac informácií o ponúkanej 
podpore nájdete vyhľadaním ‘EUSS Wales’

Uistite sa, že žiadny z vašich európskych 
priateľov, rodiny, kolegov a susedov 
nezmešká termín na podanie žiadosti.  

Čas uteká

Czy jesteś obywatelem Unii 
Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub 
Szwajcarii i mieszkasz w Newport?
Wielka Brytania (UK) opuściła Unię Europejską 
(UE) 31 stycznia 2020 r. Jeśli mieszkasz w Wielkiej 
Brytanii, ale pochodzisz z kraju należącego do Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EAA) lub Szwajcarii, 
musisz złożyć wniosek o status osiedleńczy (EUSS) do  
30 -go czerwca 20121 r, aby móc pozostać w UK. 

Złóż wniosek do programu 
osiedleńczego UE, aby zachować 
swoje prawa w Wielkiej Brytanii.  
Możesz złożyć wniosek przez internet na 
stronie gov.uk - wyszukaj ‘apply EUSS’. 
 

Uzyskaj bezpłatne, niezależne wsparcie, aby złożyć wniosek - wyślij 
e-mail na adres nccequality@newport.gov.uk w dowolnym 
języku. Współpracujemy z siecią wyspecjalizowanych prawników 
i organizacji charytatywnych, aby zapewnić ludziom dostęp 
do pomocy i porad. Więcej informacji na temat oferowanego 
wsparcia można znaleźć, wyszukując ‘EUSS Wales’

Upewnij się, że nikt z Twoich europejskich 
przyjaciół, rodziny, kolegów i sąsiadów nie 
przegapi terminu złożenia wniosku.  

Czas ucieka

Y flwyddyn nesaf, byddwn yn ailwampio cyfleusterau’r 
maes chwarae ym Mharc Somerton, Underwood, Allt-
yr-Ynn, Barrack Hill a Sorrell Drive gan mai’r rhain sy’n 
peri’r rhan fwyaf o bryder. Rhoddodd Tîm y Parciau y 
gwaith i gontractwyr lleol i’w wneud yn haf 2021.  Nid 
ydym wedi gallu cynnig ein gwasanaethau llawn dros y 
flwyddyn oherwydd pandemig Covid-19 ond yr ydym 
yn gobeithio dychwelyd i’r gwasanaethau llawn dros y 
flwyddyn i ddod.

Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, datblygodd y cyngor 
Asesiad Effaith Cymunedol COVID-19 cynhwysfawr, 
oedd yn nodi meysydd allweddol anghydraddoldeb 
i rai o’n cymunedau mwyaf bregus ac ymylol, a 
waethygwyd gan y pandemig. I ddatblygu’r asesiad, 
defnyddiwyd y data oedd ar gael bryd hynny. Ar 
fforymau ar-lein, medrodd pobl adnabod a deall yr 
effaith gafodd Covid-19 a’r cyfyngiadau ar eu bywydau. 
Mae hyn wedi caniatáu i ni ganolbwyntio ar leihau 
rhai o’r anghydraddoldebau hyn fel rhan o’n Nodau 
Adferiad Strategol, yn ogystal â gweithio gyda grwpiau 
cymunedol ar lawr gwlad i adeiladu cadernid a chryfhau 
cydlynu lleol. Defnyddiwyd yr asesiad hefyd fel sail 
o wybodaeth i nodi ffyrdd o gyfeirio arian o gyllideb 
gyfranogol yn y Ddinas.  

Mae’r cyngor wedi dal at ei ymrwymiad i fynd i’r afael 
â phob math o gasineb fel y mae’n effeithio ar ein 
cymunedau. Ar ddechrau’r pandemig, bu cynnydd 
sylweddol mewn casineb ar-lein wedi ei anelu at 
gymunedau penodol y tybiwyd eu bod wedi cyfrannu 
ar ledaenu’r firws COVID-19. I drin hyn, darparodd 
y cyngor hyfforddiant ar droseddau casineb i ryw 
80 o staff rheng-flaen a chynnal digwyddiad rhithiol 
i weithwyr proffesiynol mewn partneriaeth â Hope 
not Hate ynghyd â’r Ganolfan Gwrthweithio Casineb 
Digidol, i roi i bobl y sgiliau i wrthweithio casineb ar-lein 
lle maent yn ei weld. Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth 
Troseddau Casineb eleni, llofnododd y cyngor hefyd 
Siarter Cefnogi Dioddefwyr Troseddau Casineb sy’n 
gosod allan y ffordd y dylid trin dioddefwyr troseddau 
casineb ac y mae hefyd wrthi’n datblygu Polisi 
Troseddau Casineb i wreiddio’r egwyddorion hyn 
yn ddyfnach. Rydym hefyd wedi rhoi hyfforddiant ar 
droseddau casineb i nifer o grwpiau cymunedol, yn 
ogystal â’n rhwydweithiau staff mewnol.

Mae llawer o’n gwaith cydlynu eleni wedi canoli ar 
gefnogi ein cymunedau lleiafrifol ethnig sydd wedi 
dioddef llawer o ganlyniad i’r pandemig. Ym mis 
Gorffennaf, fe wnaethom oleuo’r Ganolfan Ddinesig 
yn borffor fel marc o undod gyda’r mudiad BLM, ac yr 

oeddem yn falch o fod yn rhan o bolisi Dim Goddef 
Hiliaeth Cyngor Hil Cymru.

Trwy gydol 2020/21, cefnogodd y Cyngor gymunedau 
trwy’r tîm Cydlynu Cymunedol a Chysylltwyr Cymuned 
i gyrchu’r wybodaeth yn ieithoedd eu cartrefi, gan 
roi gwybodaeth i Fosgiau, eglwysi a grwpiau arlein, 
datblygu e-fwletinau a sianeli cyfathrebu arlein, a buom 
yn gweithio mewn partneriaeth â BIPAB ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru i ymateb i glystyrau COVID-19 a 
ymddangosodd yn rhai o’n cymunedau mwyaf bregus. 
Cefnogodd Cysylltwyr Cymuned y Cyngor 302 o 
ddinasyddion gyda 1,030 o ddeilliannau a chyfeirio 
grwpiau at ffynonellau cyllid i sicrhau cynaliadwyedd 
tymor-hir i’r cymunedau.

O ganlyniad i ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd, 
yr oedd yn rhaid i ddinasyddion yr UE oedd gynt 
wedi bod yn dibynnu ar hawliau cytundebau oedd 
yn gwarantu eu hawl i weithio a byw yn y DU yn awr 
sicrhau’r hawliau hynny trwy wneud cais i Gynllun 
Setlo UE (EUSS) Llywodraeth y DU. O Fawrth 2021 
ymlaen, gwnaed bron i 8,000 o geisiadau i EUSS gan 
drigolion Casnewydd. Gallodd ein timau weithio’n 
hyblyg, gan sefydlu grwpiau cymunedol anffurfiol a 
nodi cysylltiadau cymunedol allweddol i hyrwyddo 
ymwybyddiaeth o’r EUSS ac i fonitro tensiynau eraill 
cysylltiedig â Brexit. Daliodd ein Fforwm Dinasyddion 
UE i gyfarfod yn rhithiol, gan ddwyn ynghyd aelodau’r 
gymuned a gwasanaethau’r trydydd sector i ymdrin 
â materion oedd yn effeithio ar ddinasyddion yr UE 
yng Nghasnewydd. Yr ydym hefyd wedi parhau i 
gydgordio man galw i mewn wythnos gan y bartneriaeth 
i ddinasyddion yr UE i gyrchu cefnogaeth a chyngor 
mewn gofod diogel pan fydd y cyfyngiadau’n caniatáu.
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Mewn ymateb i’r newidiadau ffisegol oedd eu hangen 
i ganol y ddinas oherwydd y pandemig, fe wnaethom 
sefydlu Grŵp Hygyrchedd Rhanddeiliaid (GHRh) i 
adolygu ac ystyried sut y mae prosiectau sy’n ymwneud 
â’r defnydd o ganol y ddinas a gwasanaethau’r cyngor 
yn cael effaith ar hygyrchedd. Mae’r grŵp yn dwyn 
ynghyd lawer o randdeiliaid lleol gan gynnwys aelodau 

o’r cyhoedd a’r trydydd sector ac y mae eisoes wedi 
llunio ein hagwedd at ailagor canol y ddinas yn dilyn 
cyfnodau clo cenedlaethol. Mae’r grŵp yn cyfrannu’n 
rheolaidd at gynllunio a gwaith prosiect ac yn 
gweithredu fel cyfaill beirniadol i amrywiaeth o feysydd 
gwasanaeth yn y cyngor.

Mesur Perfformiad
(Mesur CDC oni nodir)

2020/21
Perfformiad 
Gwirioneddol

2020/21 
Targed 2019/20 2018/19 2017/18

Nifer unedau tai fforddiadwy 
ychwanegol a gyflwynwyd am bob 
10,000 aelwyd

36.31 am bob 
10,000 aelwyd

19 uned 
am bob 
10,000 
aelwyd

18.76 uned 
am bob 
10,000 
aelwyd

Ddim ar 
Gael

31.46 uned 
am bob 
10,000 
aelwyd

Nifer pobl ifanc (11-19) a gefnogwyd 
(Profiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod/PNP)

172 100 333 88 Dim Data

Nifer plant (0-10) a gefnogwyd 
(PNP) 758 200 848 2,553 Dim Data

Nifer teuluoedd a gefnogwyd 
gydag ymyriadau 1,326 1,000 313 794 Dim Data

Nifer y bobl aeth at yr awdurdod am 
gyngor a chefnogaeth ar dai 1,778 1,800 1,926 1,814 1,999

Nifer cwynion iaith Gymraeg a 
gadarnhawyd gan Gomisiynydd yr 
Iaith Gymraeg

0 0 1 Dim Data Dim Data

DADANSODDIAD PERFFORMIAD 2020/21 

Mesur 
Perfformiad
(Mesur CDC 
oni nodir

2020/21
Union 
Berfformiad

2020/21 
Targed 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad

Cenedlaethol - 
Nifer anheddau 
ychwanegol 
a grëwyd o 
ganlyniad i 
ddwyn eiddo 
gwag yn ôl i 
ddefnydd.

0 18 21 21 22

Oherwydd effaith y 
pandemig coronafirws, 
ni lwyddwyd i gwblhau’r 
un o’r prosiectau i 
helpu datblygwyr 
llai i greu unedau 
tau newydd allan o 
eiddo gwag yn ystod y 
flwyddyn ariannol.

Canran y bobl 
sy’n ceisio 
cymorth 
tai a bennir 
yn statudol 
ddigartref

21.6% 18% 19.2% 30.3% 15.7%

Mae mwy o bwysau ar 
wasanaethau a diffyg 
llety symud ymlaen 
wedi arwain at gynnydd 
yn nifer yr aelwydydd  
a bennwyd yn  
statudol ddigartref.
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Performance 
Measure
(NCC Measure 
unless stated)

2020/21
Union 
Berfformiad

2020/21 
Targed 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad

Nifer gweithwyr 
a hyfforddwyd 
yn Prevent PVE

145 200 81 208 N/A

Mae COVID-19 wedi 
cael effaith sylweddol 
ar y gallu i gyflwyno 
hyfforddiant Prevent 
i weithwyr. Mae codi 
ymwybyddiaeth 
wedi parhau trwy 
ddulliau anffurfiol a 
chyflwyno arlein, a 
bydd hyfforddiant mwy 
rheolaidd yn ailgychwyn 
yn 2021/22

Canran yr 
aelwydydd 
lle’r ataliwyd 
digartrefedd

43.5% 52% 50% 56.9% 55.8%

Gosododd pandemig  
Covid-19 gyfyngiadau 
ar droi pobl allan, 
cyfnodau rhybudd 
estynedig a lleihau’r 
dewisiadau am 
ailgartrefu aelwydydd. 
Gostyngodd achosion 
atal digartrefedd o 40% 
am y flwyddyn lawn.

Nifer gweithwyr 
yn cyrchu 
hyfforddiant 
iaith Gymraeg

48 75 38 48 141

Mae COVID-19 wedi 
cael effaith sylweddol 
ar y gallu i gyflwyno 
hyfforddiant iaith 
Gymraeg i’r staff. 
Ymdrinnir â hyn trwy 
gyflwyno hyfforddiant 
arlein dan fandad yn 
ystod 21/22

Canran 
Dangosyddion 
Ansawdd (gyda 
thargedau) a 
gyrhaeddwyd 
gan y 
gwasanaeth 
llyfrgell

70.3% 80% 80% 80% No Data

Mewn ymateb i’r 
pandemig  COVID-19, 
gwnaed newidiadau 
i broffil adrodd 
Safonau Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru 
2019-20. Yr oedd yr 
addasiadau hyn yn 
cynnwys gwneud i 
ffwrdd â Dangosydd 
Ansawdd 5 Hyfforddi 
defnyddwyr lle 
gwnaethom yn dda 
dros y blynyddoedd 
diweddar. Arweiniodd 
gwneud i ffwrdd â’r 
DA hwn, yr ydym wedi 
ei ateb yn gyson, yn 
uniongyrchol at y 
perfformiad is eleni.
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Mesur 
Perfformiad
(Mesur CDC 
oni nodir)

2020/21
Union 
Berfformiad

2020/21 
Targed 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad

Cenedlaethol 
– Canran y tai 
preifat gwag 
a ddygwyd yn 
ôl i ddefnydd 
yn ystod y 
flwyddyn	trwy	
weithredu 
uniongyrchol 
gan yr 
awdurdod lleol

0.9% 1% 0.44% 0.41% 1.01%

Cyfyngodd pandemig  
covid-19 ar lawer 
o’r gweithgaredd 
ynghylch dychwelyd 
tai gwag i ddefnydd, 
i’r perchenogion 
a  gwasanaethau’r 
cyngor trwy 
gyfyngiadau teithio, 
atal gweithgaredd y 
farchnad dai, cau’r 
llysoedd ar gyfer 
gorfodi, anhawster 
cyflogi contractwyr a 
phryderon iechyd.

EDRYCH YMLAEN YN 2021/22

Cynyddu wnaiff y galw am dai fforddiadwy a diogel ar 
draws y ddinas,  a bydd y Cyngor yn parhau i gyflwyno 
ei strategaethau Tai gan weithio mewn partneriaeth 
â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i gyflwyno 
cynlluniau tai newydd. Bydd yn bwysig hefyd parhau 
a gwaith ataliol cryf i atal a thorri cylch digartrefedd. 
Bydd parhau â gwaith y Cyngor gyda phartneriaid Tai yn 
gweld datblygu mwy o lety fforddiadwy a diogel ochr yn 
ochr â chefnogaeth iechyd meddwl a chorfforol.

Mae gwytnwch a chydlynu cymunedau yn bwysig 
er mwyn sicrhau y gall cymunedau roi ymdeimlad o 
falchder cymdeithasol er mwyn gwella eu hamgylchedd, 
ond hefyd i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
throseddau casineb. Bydd partneriaeth Casnewydd 
Ddiogelach yn parhau i gyflwyno cynlluniau i wyro 
ymaith oddi wrth ddigwyddiadau YG. Bydd y Cyngor 
hefyd yn rhedeg nifer o dasgau cyfranogi cyllidebol fydd 
yn galluogi grwpiau i gael arian i dalu am eu prosiectau.   

•  Datblygu’r Strategaeth Iaith Gymraeg 2022-27

•  Cadarnhau Cynllun Strategol y Gymraeg  
mewn Addysg

•   Ailwampio’r cyfleusterau chwarae ym Mharc Somerton 
– Underwood – Allt Yr Ynn – Barrack Hill – Sorrell Drive

•  Cyllidebu Cyfranogol

•  Gweithio gyda’r partneriaid LCC i ddal i gyflwyno tai 
fforddiadwy trwy’r rhaglen GST
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Y FFORDD YR YDYM YN 
GWEITHIO – CYDRADDOLDEB  
A GWEITHLU
Ym Medi 2020, cadarnhaodd Cyngor Casnewydd  
Gynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) yr awdurdod 
gan gynnwys y trefniadau llywodraethiant gwell sy’n 
cefnogi cyflwyno’r CCS dros y pedair blynedd nesaf.    

Nododd y CCS chwe Amcan i ganolbwyntio ar:

1. Arweinyddiaeth, Llywodraethiant ac Ymwneud

2. Gwasanaeth i Gwsmeriaid

3. Gweithlu Cynrychioliadol

4. Cydlynu Cymunedol

5. Dysgu’n Dda

6. Byw yn Annibynnol

Bu’r flwyddyn ariannol ddiwethaf yn un o gryn gynnydd 
a heriau i’r agenda gydraddoldeb ehangach yng 
Nghyngor Dinas Casnewydd. Roedd y pandemig, 
marwolaeth George Floyd, a’r sylw byd-eang i fudiad 
Black Lives Matter wedi taflu goleuni llachar ar 
anghydraddoldeb ac anghyfiawnder dros y flwyddyn. 
Mae’r cyngor wedi gweithio’n galed i sicrhau ei 
bod wedi defnyddio ei rôl statudol yn y ddinas i 
hyrwyddo mynediad cyfartal at wasanaethau hanfodol 
ac i hyrwyddo cydlynu cymunedol. Eleni, sefydlodd 
Arweinydd y Cyngor hefyd gyfarfod bord gron rheolaidd 
gyda chymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig, er 
mwyn caniatáu sgyrsiau gonest ac agored am faterion 
sydd wrth graidd anghydraddoldebau hiliol parhaus.

Yn fewnol, yn ystod 2020/21, lansiodd y cyngor dri 
rhwydwaith staff, Yn CDC i’n staff anabl neu rai â nam /

gofynion hygyrchedd; Rhwydwaith Amrywiaeth Staff i’n 
staff Du, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig; a Rhwydwaith Pride 
i’n staff LGBTQ+.  Mae gan bob un o’r grwpiau hyn rôl 
bwysig o ran cyflwyno mentrau sy’n gwella cynhwysiant 
yn y gweithle, cefnogi staff newydd a’r rhai presennol, a 
dathlu llwyddiannau staff yn fewnol ac allanol yn  
ein  cymunedau.   

Adroddir am gyflwyno’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
mewn adroddiad manwl bob blwyddyn (gweler dolen 
yma).  Fe welir isod drosolwg o’r llwyddiannau a 
gyflwynwyd gan y Cyngor yn 2020/21 tuag at gyflwyno ei 
amcanion yn y Cynllun.  

Manylion pellach i’w darparu yma yn fersiwn derfynol yr 
adroddiad o adroddiad blynyddol y CCS.

Fu lles a diogelwch y gweithlu erioed yn uwch nag yn 
2020/21 o ystyried effeithiau pandemig Covid-19 ar 
fywydau unigolion a’u teuluoedd. Gyda gweithlu mor 
amrywiol yn gweithredu ar y rheng flaen yn casglu 
gwastraff, yn darparu gofal ac asesiadau trwodd at staff 
yn gweithio o gartref ac yn ceisio cadw cydbwysedd 
rhwng gwaith a dysgu gartref, bu’n bwysig i staff allu 
mynd at gefnogaeth, cyngor a chanllawiau pan fydd  
eu hangen. 

Mae amrywiaeth o becynnau cymorth ar gael i staff 
megis Gofal yn Gyntaf, erfyn arlein neu dros y ffôn i 
gyrchu cyngor, gwybodaeth a chwnsela 24 awr y dydd, 

a Zest, porthol rheoli iechyd rhyngweithiol er mwyn 
rheoli a gwella iechyd corfforol a meddyliol. Mae’r galw 
am gefnogaeth mewn ardaloedd eang wedi cynyddu 
yn unol â’r galw disgwyliedig yn ystod y pandemig. 
Adnewyddwyd contract y cyngor gyda darparwr iechyd 
galwedigaethol yng Nghasnewydd, ac y maent wedi 
gwneud y defnydd mwyaf o apwyntiadau sydd ar gael 
dros y ffôn – sydd wedi lleihau amseroedd aros wrth i 
apwyntiadau redeg dros amser. 

Mae’r tîm iechyd a diogelwch corfforaethol wedi 
brysbennu’r rhai sydd fwyaf angen cefnogaeth iechyd 
galwedigaethol a’r sawl allai elwa o asesiadau straen 

LLESIANT Y GWEITHLU  
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Trwy gydol 2020/21, mae staff y cyngor wedi cynnal a 
chyflwyno gwasanaethau rheng-flaen i drigolion yng 
Nghasnewydd.  I’r rhan fwyaf o staff sy’n gweithio mewn 
gofal cymdeithasol, gwasanaethau dinesig, ysgolion, 
lleoliadau estyn allan yn y gymuned a llawer o staff 
rheng-flaen eraill, fel yr amlygwyd uchod, gwnaed 
addasiadau i sicrhau y cedwir at ymbellhau cymdeithasol 
a mesurau covid eraill i atal y firws rhag lledaenu.   

I staff mewn swyddfeydd a’r Aelodau Etholedig, 
mabwysiadwyd agwedd hybrid a gweithio o gartref, a 
dyma fu’n digwydd trwy gydol y flwyddyn. Ers dechrau’r 
pandemig, bu gan lawer iawn o’r staff liniadur / dyfais 
symudol oedd yn eu galluogi i weithio o gartref. 
Darparwyd cyfarpar ychwanegol i staff ac Aelodau 
Etholedig er mwyn sicrhau gweithio’n ddiogel o gartref. 
Mae manteision gweithio o gartref a chymryd agwedd 
hyblyg at gyflwyno’r gwasanaeth gan ddefnyddio 

technoleg wedi galluogi’r staff i wella eu cydbwysedd 
gwaith/bywyd, treulio llai o amser yn cymudo, a 
manteision megis lleihau allyriadau carbon. Ond yr 
ydym yn cydnabod fod staff sydd angen cefnogaeth 
iechyd meddyliol a bod yn well ganddynt gael cyswllt 
cymdeithasol o weithio mewn swyddfa.  

Gan gydnabod hyn, yn 2021/22 bydd y cyngor yn 
amlinellu eu hagwedd at ddatblygu Normal Newydd 
fydd yn parhau â manteision gweithio o bell ac yn 
meddu ar hyblygrwydd fydd yn galluogi staff ac 
Aelodau Etholedig i fabwysiadu agwedd hybrid at 
waith a lles, gan greu amgylchedd fydd yn peri bod 
mannau cydweithio / cyhoeddus ar gael, yn galluogi 
Aelodau Etholedig i gynnal cyfarfodydd cyngor 
hybrid, a defnyddio technoleg newydd i wella cyflwyno 
gwasanaethau i’r cyhoedd.  

•  Gweithredu agweddau Normal Newydd ar draws 
Cyngor Dinas Casnewydd

•  Gweithredu’r Ddyletswydd Gymdeithasol-
Economaidd 

• Gwreiddio cynllunio gweithlu

•  Canolbwyntio ar les gweithwyr yn ystod y pandemig 
ac wedyn

• Adolygiad strategol o recriwtio a dewis

•  Adolygiad strategol o’r cynnig Iechyd a Diogelwch  
i’r sefydliad 

FFYRDD NEWYDD O WEITHIO

PROSIECTAU ALLWEDDOL I’W CYFLWYNO YN 2021/22

a gynhaliwyd yn fewnol gan bartner busnes iechyd a 
diogelwch. Yn ychwanegol at gefnogi anghenion unigol, 
mae’r tîm AD wedi darparu arolygon staff ar les, gan 
ganolbwyntio ar y sawl fu’n gweithio o gartref trwy gydol 
yr argyfwng. 

O ganlyniad i beth o’r adborth, cynhaliwyd webinarau 
hyfforddi i helpu’r sawl oedd yn gweithio o bell i deimlo 
eu bod yn gynhyrchiol ac yn aros mewn cysylltiad. Bu 
cyflwyno’r rhain yn boblogaidd, ac y mae’r sesiynau’n 
llawn, sy’n adlewyrchu’r angen o bob cwr o’n meysydd 
gwasanaeth. Neilltuwyd arian ychwanegol o’r gyllideb 
hyfforddi er mwyn cyflwyno mwy o’r webinarau hyn 
oherwydd eu poblogrwydd. Mae canlyniadau rhai o’r 
arolygon hyn hefyd yn cael eu defnyddio  fel sail o 
wybodaeth i weithio yn y tymor hir, ac y maent wedi 
eu cynnwys mewn adroddiadau i bwyllgorau craffu a’r 
cabinet am yr hyn allai fod yn fodel gweithredu newydd 
unwaith i bandemig Covid-19 fod drosodd.

Mae’r tîm AD Strategol wedi datblygu a gweithredu 
pecyn cymorth cynllunio gweithlu i benaethiaid 
gwasanaeth a rheolwyr gwasanaeth. Maent wedi 

buddsoddi amser i ddeall yn well y pwysau, tueddiadau 
a’r galwadau ar y gweithlu ym mhob maes i helpu 
penaethiaid gwasanaeth i ddeall eu hamcanion o ran 
anghenion eu gweithlu at y dyfodol. 

Cyfunir amcanion cynllunio gweithlu corfforaethol o 
strategaethau eraill, er enghraifft,  anelu at gael gweithlu 
sy’n cynrychioli ein cymunedau fel sydd wedi ei osod 
allan yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, neu dyfu 
gweithlu sydd wedi ei alluogi’n ddigidol – y manylir 
arno yn y Strategaeth Ddigidol – gyda’r blaenoriaethau 
unigol a nodwyd gan ein penaethiaid gwasanaeth. Mae 
hyn yn golygu fod cynllun gweithlu cyffredinol y cyngor 
yn holistig o ran ceisio ateb anghenion gwasanaethau 
unigol, ond hefyd yn ateb amcanion strategol ehangach 
sy’n gwneud Cyngor Dinas Casnewydd yn gyflogwr 
o ddewis. Pan fydd wedi ei gwblhau, caiff y ddogfen 
strategol hon ei chymeradwyo gan yr Arweinydd – 
fel yr aelod cabinet sy’n ddeiliad portffolio OD – a 
bydd y partner busnes AD yn gweithio gyda meysydd 
gwasanaeth dros y flwyddyn i ddod er mwyn sicrhau y 
gwneir cynnydd yn erbyn pob cynllun gweithlu.

Y FFORDD RYDYM YN GWEITHIO
45



Y FFORDD RYDYM YN GWEITHIO

Y FFORDD YR YDYM YN 
GWEITHIO – LLYWODRAETHIANT 
CORFFORAETHOL
Mae gofyn i’r cyngor ddarparu datganiad 
llywodraethiant blynyddol (Dolen i’r adroddiad 
terfynol i’w darparu) sy’n rhoi trosolwg o effeithiolrwydd 
ac effeithlonrwydd ei drefniadau llywodraethiant 
corfforaethol, rheolaeth fewnol, a phrosesau rheoli risg. 
Yn 2020/21, rhoddwyd y Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau a bydd yn dod â chryn 
newid i’r ffordd y mae awdurdodau lleol yn cael eu 
llywodraethu ac yn gwella tryloywder democratiaeth leol. 

Mae llawer o’r newidiadau eisoes wedi eu gweithredu yn 
2020/21 gyda chyfarfodydd y cyngor yn cael eu darlledu 
arlein ac etholiadau Senedd Cymru yn caniatau i bobl 16 
ac 17 oed bleidleisio.  

O 2022/23 ymlaen, bydd gofyn i awdurdodau lleol 
gynhyrchu hunanasesiad blynyddol o’u llywodraethiant 
a’u perfformiad i gyflwyno’r Cynllun Corfforaethol  
a’u gwasanaethau. 

Mae cyflwyno swyddogaethau craidd y cyngor yn destun 
adolygu rheoleiddio allanol gan Archwilio Cymru, 
Arolygiaeth Gofal Cymru (Gwasanaethau Cymdeithasol) 
ac Estyn (Addysg).  Mae pob un o’r sefydliadau hyn 
yn rhoi sicrwydd am gyflwyno gwasanaethau’r cyngor 
er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cyflawni ein 
dyletswyddau, gan roi gwerth am arian i’r trethdalwr a 
sicrhau diogelwch y bobl yn ein gofal. Mae modd gweld 

yr adroddiadau a gyflwynwyd gan y tri rheoleiddiwr yng 
Nghasnewydd trwy’r dolenni isod.

Archwilio Cymru  

Arolygiaeth Gofal Cymru  

Estyn

Bu fframwaith gynllunio, perfformiad a rheoli risg y 
cyngor yn ei le ers dwy flynedd a bu gwaith yn mynd 
rhagddo i gefnogi’r sefydliad i gyflwyno Cynllun 
Corfforaethol a Nodau Adferiad Strategol y cyngor.  Fel 
rhan o fwriad y cyngor i wella’n gyson, bu ymwneud â 
chynghorwyr yn y pwyllgorau a chraffu a’r cabinet am 
berfformiad a rheolaeth risg y cyngor.  

Mae’r gwaith hwn yn cyfrannu at ddiwylliant y cyngor 
o wneud penderfyniadau gwybodus seiliedig ar 
dystiolaeth. Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae tîm rheolaeth 
corfforaethol y cyngor hefyd wedi dechrau cynnal 
adolygiadau dwfn o berfformiad corfforaethol a risg. 

Manteision yr adolygiadau hyn yw y gellir cymryd 
agwedd holistig i ddeall sut y cyflwynir gwasanaethau 
a sut, trwy weithio ynghyd, y gall y cyngor gefnogi a 
gwella ei berfformiad.

Bydd 2021/22 yn flwyddyn bwysig wrth i’r cyngor 
gyflwyno blwyddyn olaf ei Gynllun Corfforaethol 
cyfredol; ond y mae hefyd yn datblygu’r Cynllun 
Corfforaethol nesaf am 2022.  Bydd y tîm hefyd yn 
arwain ar ddatblygu’r hunanasesiad blynyddol, a’i 
integreiddio yn y trefniadau a’r strwythur llywodraethiant 
corfforaethol newydd.

RHEOLEIDDWYR ALLANOL Y CYNGOR

CYNLLUNIO CORFFORAETHOL, PERFFORMIAD A RHEOLI RISG

Mewn ymateb i’r pandemig, bydd y cyngor yn ail-osod 
ei gynllun ariannol tymor-canol i gydnabod ei effaith 
ac amcanion strategol y cyngor wrth iddo ddechrau 
adfer. I wneud hyn, bydd angen deall beth fydd y 
‘normal newydd’ a bydd gofyn i’r cyngor adolygu a 
blaenoriaethu’r gwasanaethau mae’n ddarparu, ei 
fodelau cyflwyno a’r deilliannau, a sut y mae angen i’r 
rhain newid i ateb blaenoriaethau newydd a rhai  
sy’n ymddangos.  

Bydd yr ail-osod hwn yn cynnwys gwerthuso trylwyr o 
sefyllfa ei gyllideb trwy adolygiadau craffu a chynigion 
newid busnes er mwyn pennu a fydd modd eu cyrraedd, 
a gweithredoedd eraill i liniaru oherwydd oedi rhai 
blaenoriaethau neu eu hail-drefnu trwy gydol y cyfnod 
adfer. Bydd unrhyw ail-osod ariannol yn digwydd 
yn erbyn cefndir o realaeth economaidd newydd a 
therfynau ar yr hyn y gellir ei fforddio. Felly, bydd 
rhagdybiaethau cynllunio ariannol yn bwysicach nag 

CYNLLUNIO ARIANNOL  
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Mae’r cyngor yn gyfrifol am gynnal yr amryfal adeiladau 
ledled Casnewydd gan gynnwys ysgolion.  Yn 2020/21 
daliodd y cyngor ati i wneud mwy o gynnydd i gyflwyno 
ei flaenoriaethau yn y cynllun rheoli asedau strategol. Yr 
oedd hyn yn cynnwys datblygu’r llawlyfr rheolwyr eiddo 
i helpu’r sawl sy’n gyfrifol am reoli asedau’r cyngor yn 
unol â’r polisi ar landlordiaid corfforaethol. Gan weithio 

gyda Casnewydd Norse, un o heriau mwyaf y cyngor 
fydd sut i uwchraddio adeiladau i gefnogi ffyrdd newydd 
o weithio ar draws y stad ac i addasu adeiladau i gwrdd 
â nod newid hinsawdd y cyngor i fod yn garbon niwtral 
erbyn 2030.

Yn 2020/21 cyflwynwyd y rheolau sefydlog newydd 
am gontractau ar draws y cyngor, oedd yn rhoi mwy 
o gyfle i gyflenwyr lleol gael eu dewis i fidio am rai 
contractau, heb gystadleuaeth ehangach lle byddai 
modd defnyddio hyn i gefnogi twf economaidd. Yn nes 
ymlaen yn y flwyddyn, cymeradwyodd y cyngor y cynllun 
strategol newydd am gaffael. Nid yn unig yr oedd hwn 
yn adeiladu ar y gefnogaeth i gontractio lleol ond yr 
oedd hefyd yn gwreiddio egwyddorion a deilliannau 
dymunol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) mewn cynllunio a chyflwyno caffael. Mae hyn, 
ynghyd â sbardunau lleihau carbon, cynaliadwyedd, 
cydweithredu, gwerth cymdeithasol a chyflogi 
moesegol. Yn rhoi cynllun manwl am y modd y gall 

gweithgareddau caffael ar hyd a lled y cyngor gefnogi’r 
amcanion strategol ehangach hyn.

Yn 2021/22 bydd caffael yn mabwysiadu ac yn cyflwyno’r 
TOMs Cenedlaethol Cymreig sydd newydd eu datblygu, 
i roi fframwaith a phecyn offer i wreiddio ystyriaethau 
gwerth cymdeithasol yn ein gweithgaredd caffael – gan 
gefnogi cyflwyno gwerth cymdeithasol gan y cyngor 
i’n cymunedau. Hefyd, bydd angen canolbwyntio mwy 
ar leihau carbon trwy ein cadwyni cyflenwi a chefnogi 
agenda ehangach y cyngor er mwyn sicrhau ein bod yn 
lleihau ein hôl troed carbon a gyrru tuag at y targed o 
fod yn gyngor carbon niwtral.

RHEOLI ASEDAU

CAFFAEL

erioed i gefnogi cynllun ariannol tymor-canol ar sail 
gadarn o wybodaeth er mwyn sicrhau  
gwytnwch ariannol.

Bydd y gwerthuso hwn yn pennu cyflwyno’r gwasanaeth, 
trwy’r adolygiad blynyddol a’r cynllun ariannol 

tymor-canol. Trwy gydol y broses o osod y gyllideb, 
mae’r cyngor yn ymgynghori a’i rhanddeiliaid - fel 
dinasoedd Casnewydd, undebau llafur, aelodau’r cyngor 
a Chomisiwn Tegwch Casnewydd i fesur eu barn a 
phenderfynu lle i neilltuo’r arian.  

Y FFORDD RYDYM YN GWEITHIO
47



YMWNEUD Y CYNGOR

Y FFORD YR YDYM YN GWEITHIO 
- YMWNEUD
I’r gwasanaethau a gyflwynir gan Gyngor Dinas 
Casnewydd ac a amlygwyd yn yr adroddiad blynyddol 
hwn, mae’n hanfodol ein bod yn dwyn i mewn 
gymunedau, defnyddwyr gwasanaeth a busnesau i’r 
penderfyniadau a wnawn. Mae’n bwysig hefyd fod 
gwasanaethau’r cyngor yn derbyn adborth gan y sawl 

sy’n eu defnyddio fel y gall y cyngor wella’r ffordd maent 
yn cael eu cyflwyno ac yn deall eu profiadau wrth gyrchu 
a defnyddio ein gwasanaethau.  

Bu’r flwyddyn a aeth heibio yn arbennig o heriol i’r 
cyngor fynd ati i ymwneud a dwyn pobl i mewn yn 
bersonol i rai o’n penderfyniadau polisi allweddol.  Fodd 
bynnag, cafwyd cyfleoedd hefyd llynedd i ymwneud 
â phobl a’u dwyn i mewn trwy ddenfyddio arolygon 
arlein, gweithdai a grwpiau ffocws. Fel yr amlygwyd yn 
gynharach yn yr adroddiad, cyflwynodd y cyngor y fenter 
gyllideb gyfranogol arlein – gan wahodd pobl i’r cyfarfod 
i bleidleisio ar y prosiectau yr hoffent eu gweld yn cael 
eu cyllido o gyflwyno prosiectau lleol yn eu hardal. 

Fel rhan o’r gwaith i ddatblygu’r asesiad effaith 
cymunedol, mae’r cyngor ar y cyd â Chomisiwn Tegwch 
Casnewydd, wedi cyflwyno pum sesiwn ymwneud arlein 
i grwpiau yr effeithiodd Covid-19 arnynt fwyaf - gan 

gynnwys pobl hŷn a gofalwyr, cymunedau DU, Asiaidd a 
Lleiafrifol Ethnig ; mudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches, 
LGBTQ+; plant a phobl ifanc; pobl anabl a gofalwyr a 
siaradwyr Cymraeg.  

Mae Cyngor Ieuenctid Casnewydd yn cwrdd o leiaf 
unwaith y mis i hwyluso cynrychiolaeth pobl ifanc a’u 
dwyn i mewn i wneud penderfyniadau. Mae pobl 
ifanc wedi cymryd rhan mewn dadleuon yn y Senedd, 
digwyddiadau’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ac fe’u 
cynrychiolir ar BGC Casnewydd yn Un.  

Yn ychwanegol at y gwaith hwn, cwblhaodd yr arolygon 
isod yn 2020/21.

GWEITHGAREDD YMWNEUD

Dyddiad Pwnc Cleient Ffynhonnell Ymatebion

Mehefin 
2020

Arolwg Siopa Trigolion RIH Arolwg SNAP Arlein
Cyson  
(150 hyd 
yma)

Arolwg Busnes RIH Arolwg SNAP Arlein
Cyson  
(14 hyd yma)

Cynnig Meithrinfa Kimberley  
a Fairoak Addysg Arolwg SNAP Arlein 8

Gorffennaf 
2020

Arolwg staff ysgolion Addysg Arolwg SNAP Arlein 41

Arolwg disgyblion Ysgol 
Gynradd Gaer Addysg Arolwg SNAP Arlein 16

Awst 
2020 Ymateb CDC i Covid-19 

Pobl a 
Newid 
Busnes

Panel Dinasyddion 
Ymwneud Casnewydd 228

Medi 2020

CDLl newydd RIH Arolwg SNAP Arlein 14

Cynnig Ysgol Basaleg Addysg Arolwg SNAP Arlein 178

Arolwg gwrth-fwlio
Pobl a 
Newid 
Busnes

Arolwg Wi-Fi Bysus 1119
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YMWNEUD Y CYNGOR

Trwy Ddeddf Ombwdsmon y Gwasanaethau 
Cyhoeddus 2019 mae gofyn i’r cyngor adrodd am nifer 
y canmoliaethau, sylwadau a chwynion a dderbyniwyd 
dros y flwyddyn a aeth heibio. Cyhoeddir adroddiad 

blynyddol ar wahân gan y cyngor bob blwyddyn, ac 
y mae’n rhoi trosolwg o’r holl ganmoliaeth, sylwadau 
a chwynion a dderbyniwyd am yr holl wasanaethau 
corfforaethol a chymdeithasol.  

Yn 2021/22, bydd y tîm yn rhoi polisi newydd ar waith 
fydd yn golygu y bydd angen cyflwyno adroddiadau 
monitro yn rheolaidd i bwyllgor archwilio a 
llywodraethiant a chabinet y cyngor. 

CANMOLIAETH, CWYNION A SYLWADAU

Dyddiad Pwnc Cleient Ffynhonnell Ymatebion

Hydref 
2020 Ymateb CDC i Covid-19 Pobl a Newid 

Busnes Arolwg Wi-Fi Bysus 1715

Rhag 2020

Gorchymyn rheoli 
anheddau gwag RIH Arolwg SNAP Arlein Cyson

Ymgynghori ar hamdden 
a dysgu canol y ddinas

Gwasanaethau 
Lluosog Arolwg SNAP Arlein 1022

Ion 2021

Arolwg cyllideb CDC 
2021-22

Pobl a Newid 
Busnes a 
Chyllid

Arolwg SNAP Arlein 285

Arolwg cyllideb CDC 
2021-22

Pobl a Newid 
Busnes a 
Chyllid

Arolwg Wi-Fi Bysus 314

Systemau cyllid Cyllid Arolwg SNAP Arlein 58

Chwef 
2021

CIC – sgiliau bywyd mewn 
addysg

Pobl a Newid 
Busnes Arolwg Wi-Fi Bysus 311

Mawrth 
2021

PSPO y Pil 2021 Cyfraith a 
Rheoleiddio Arolwg SNAP Arlein 162

Arcêd y Farchnad RIH Arolwg Wi-Fi Bysus Cyson

2018/19 2019/20 2020/21

Cwynion Cam 1 271 1,413 1,129

Cwynion Cam 2 28 36 31

Cwynion i Ombwdsmon Gwasanaethau  
Cyhoeddus Cymru 38 38 31
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PENDERFYNIADIAU A LLWYDDIANNAU'R CYNGOR

Y FFORDD YR YDYM YN 
GWEITHIO – PENDERFYNIADAU 
A CHYFLAWNIADAU 'R CYNGOR
Trwy gydol y flwyddyn mae Cyngor Dinas Casnewydd 
a’i gabinet yn gwneud llawer o benderfyniadau i wella 
bywydau pobl. Yr ydym hefyd yn derbyn llawer o 
gydnabyddiaeth yn y gwaith mae gwasanaethau a staff 

y cyngor yn gyflwyno i gymunedau.  Fe welir isod rai o’r 
penderfyniadau a’r llwyddiannau mwyaf arwyddocaol a 
wnaed yn 2020/21.

Ebrill 2020 May 2020 June 2020 July 2020 Aug 2020 Sep 
2020

Dosbarthodd 
y cyngor dros 
£19 miliwn i 
fusnesau fel 
cefnogaeth 
Covid

Mae plant aelodau 
o’r lluoedd arfog 
yn elwa o becyn o 
gefnogaeth i helpu 
gyda chyrhaeddiad a 
datblygiad  a roddir 
trwy swyddog cefnogi 
addysg unswydd.

Profi, Olrhain 
a Diogelu yn 
dechrau yng 
Nghasnewydd 
yn dilyn sefydlu 
gwasanaeth 
Olrhain 
Cysylltiadau 
Gwent 

0.44% 0.41% 1.01%

Y ddinas yn dechrau 
ail-agor gwasanaethau 
yn dilyn llacio 
cyfyngiadau cloi gan 
gynnwys sefydlu 
system archebu arlein 
ar y ganolfan ailgylchu 
gwastraff cartref.

Dyfarnu arian 
trafnidiaeth 
lleol i gynlluniau 
metro a mwy 
de-ddwyrain 
Cymru gan 
gynnwys 
rhai yng 
Nghasnewydd.

Gwaith yn 
ail-gychwyn 
ar brosiect 
adfer Arcêd y 
Farchnad gydag 
arian Cronfa 
Treftadaeth  
y Loteri.

Defnyddio 
cerbyd gorfodi 
symudol fel 
y cam nesaf i 
fynd i’r afael 
â pharcio 
anghyfreithlon 
ledled y 
ddinas nawr 
mai’r cyngor 
sy’n gyfrifol 
am orfodaeth 
parcio sifil

Cyngor Casnewydd 
ac Achub y Plant yn 
cydweithio i gyflwyno 
Cymunedau Dysgu 
Cynnar yn y Betws.

Prosiect ynni 
solar ym 
meddiant y 
gymuned ar 
do Felodrom 
Geraint Thomas 
Cenedlaethol 
Cymru. Rhan 
o gynllun CDC 
i osod 6,000 
panel solar ar 
21 o adeiladau’r 
cyngor.

Ail-wynebu 
llwybr teithio 
llesol Fourteen 
Locks

Gwaith 
adnewyddu 
yn Stadiwm 
Casnewydd yn 
derbyn £150,000 
o arian grant
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Ebrill 2020 Mai 2020 Mehefin 2020 Gorffenaf 
2020 Awst 2020 Medi 2020

Gosod dros 80 
o finiau sbwriel 
newydd mewn 
mannau ar hyd a 
lled y ddinas

Y Cyngor 
ynghyd ag 20 o 
sefydliadau eraill y 
sector cyhoeddus 
yn llofnodi’r 
Siarter Teithio Iach 
sy’n ymrwymo i 
gefnogi ac annog 
staff i deithio i’r 
gwaith mewn 
ffordd gynaliadwy. 
Llofnododd 2 
sefydliad arall ers 
lansio ym  
mis Tachwedd.

Pwyntiau gwefru 
cerbydau trydan – 
18 cyflym deuol a 
dau sydyn – wedi 
eu gosod mewn 
meysydd parcio 
cyhoeddus

Sicrhau dyfodol 
Pont Gludo 
Casnewydd gyda 
£8.75 miliwn o 
grant Cronfa 
Treftadaeth 
y Loteri. Fe’i 
defnyddir i 
drwsio a chadw’r 
tirnod pwysig a 
chreu canolfan 
ymwelwyr newydd

Cabinet yn 
rhoi caniatâd i 
ddatblygu’r cwr 
gwybodaeth gan 
gynnwys canolfan 
hamdden newydd 
a champws i 
Goleg Gwent.

Casnewydd yn 
cael y cerbyd 
trydan casglu 
sbwriel cyntaf 
yng Nghymru 
a ddefnyddir ar 
draws y ddinas 
yn enwedig yng 
Nghaerllion 
lle mae lleihau 
allyriadau i wella 
ansawdd aer yn 
flaenoriaeth

Parciau 
Beechwood a 
Belle Vue yn cael 
statws Baner 
Werdd, ynghyd 
ag Amlosgfa 
Gwent sydd dan 
reolaeth y cyngor, 
i gydnabod safon 
amgylcheddol 
uchel a darparu 
llecyn gwyrdd 
ardderchog

Gwaith wedi ei 
gwblhau ar lwybr 
teithio llesol yng 
Nghoed Melyn

Lansio rhaglen 
gyllidebu 
gyfranogol

Gwaith yn 
cychwyn ar ddau 
lwybr teithio 
llesol newydd ym 
Mharc Tredegar 
a Monkey Island, 
Llyswyry

Cyflwyno 
cyfyngiadau 
cyflymder 20mya 
mewn ardaloedd 
preswyl yn chwech 
o wardiau’r ddinas

Cartref Cŵn 
Casnewydd yn 
cael gwobr aur 
yng ngwobrau 
Ôl Pawen 2020 
RSPCA Cymru am 
eu gwaith gyda 
chŵn strae

Hwb pellach i 
brosiect y Bont 
Gludo wedi 
derbyn £1.5m 
gan Lywodraeth 
Cymru

Gwaith yn 
cychwyn ar 
gartref preswyl 
newydd i blant – y 
trydydd fel rhan 
o Broject Perthyn 
a gynlluniwyd i 
ddod â phlant a 
phobl ifanc leol 
yn ôl i’r ddinas i 
dderbyn safonau 
uwch o ofal a 
bod yn nes at eu 
teuluoedd

Llywodraeth 
Cymru yn dyfarnu 
£7 miliwn tuag 
at y ganolfan 
hamdden newydd

PENDERFYNIADIAU A LLWYDDIANNAU'R CYNGOR
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Dweud eich dweud
Yr ydym yn croesawu eich barn am yr 
adroddiad hwn, cynlluniau’r cyngor at y 
dyfodol a sut y gwnaethom llynedd. Hoffem 
wybod hefyd sut yr effeithiwyd arnoch chi, eich 
teulu a’ch cymuned gan ein gwaith i wella’r 
gwasanaethau yr ydym yn eu cyflwyno

Ffyrdd o gysylltu: 

 Gwefan Cyngor Dinas Casnewydd: www.newport.gov.uk 

   Llawrlwythwch Ap Fy Nghasnewydd i’ch dyfais ffôn clyfar. 
Ar gael ar ddyfeisiadau Apple ac Android.

 TWITTER - @NewportCouncil 

 FACEBOOK - www.facebook.com/NewportCityCouncil

 EMAIL: info@newportcouncil.gov.uk

 TELIFFON – (01633) 656 656 rhwng 8am and 6pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

 TESTUN – CDC yna eich neges i 60777

 MINICOM – (01633) 656 657

  YSGRIFENNWCH AT –  Cyngor Dinas Casnewydd 

Canolfan Ddinesig  

Godfrey Road 

Casnewydd 

NP20 4UR

CYSWYLLTWCH A NI^52

https://apps.apple.com/us/app/my-newport/id1446000622?app=itunes&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itv.NewPortCityCouncil&hl=en_US
http://www.twitter.com/newportcouncil

