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Croeso i Adroddiad Blynyddol 2021/22 Cyngor Dinas Casnewydd.  Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r cynnydd 
y mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ei wneud tuag at gyflawni ei Amcanion Lles a nodir yng Nghynllun 
Corfforaethol 2017-22. Mae’r adroddiad yn hunanasesiad sy’n rhoi’r cyfle i ni adlewyrchu ar ein cyflawniadau yn 
ystod y flwyddyn, yr heriau yr ydym wedi'u hwynebu a'r gwersi yr ydym wedi'u dysgu.   Mae hefyd yn edrych 
ymlaen at yr hyn fydd yn cael ei gyflawni i Gasnewydd a'i chymunedau ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt.  
 
Mae'r amcanion a bennwyd gennym yn y Cynllun Corfforaethol yn cyfrannu at y 7 nod a nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff cyhoeddus sicrhau 
datblygu cynaliadwy sy'n gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol dinasyddion yng 
Nghymru.  
Mae hyn yn golygu, pan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud, bod rhaid i’r effaith y bydd y penderfyniadau hyn 
yn ei chael ar y cymunedau, busnesau a'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau'r Cyngor gael ei hystyried ac, wrth 
ddiwallu eu hanghenion presennol, nad yw hyn yn peryglu anghenion tymor hwy cenedlaethau'r dyfodol.  

Yn 2021/22, parhaodd cenhadaeth Cyngor Casnewydd i fod yn 'Gwella bywydau pobl' a chyflawni'r pedwar 
Amcan Lles a osodwyd yn y Cynllun Corfforaethol bryd hynny.   sef: 

1. Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.  
2. Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd. 
3. Galluogi pobl i fod yn iach, annibynnol a gwydn   
4. Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy  

Mae cyflwyno'r Cynllun Corfforaethol hefyd yn cefnogi maniffesto'r weinyddiaeth (2017-22).   Y nodau oedd 
Casnewydd sy’n gweithio, Casnewydd sy'n dysgu, Casnewydd decach, Casnewydd mwy diogel, Casnewydd fwy 
cynaliadwy, a dyfodol Casnewydd.  

Ar gyfer y rhan fwyaf o 2021/22, roedd cyfyngiadau Covid yn parhau mewn grym ar gyfer cymunedau a busnesau 
yng Nghasnewydd.  Cydnabuwyd bod y cyfyngiadau hyn wedi cael effaith ar ddarparu gwasanaethau.   Cafodd y 
ddarpariaeth yn erbyn y pedwar Nod Adfer Strategol eu hadrodd i Gabinet y Cyngor drwy gydol 2021/22 wrth i 
wasanaethau symud yn ôl i fwy o arferion busnes-fel-arfer.  Fodd bynnag, nid oedd hyn yn golygu bod yr holl 
wasanaethau wedi dychwelyd i drefniadau cyn y pandemig a lle gwelwyd bod newidiadau wedi bod yn fuddiol i 
ddefnyddwyr gwasanaethau mae'r rhain wedi parhau.   Y pedwar Nod Adfer Strategol oedd:  

1. Deall ac ymateb i'r heriau ychwanegol y mae Covid-19 wedi'u cyflwyno gan gynnwys colli cyflogaeth, effaith 
ar fusnesau a chynnydd, cyflawniad a lles dysgwyr prif ffrwd a dysgwyr sy'n agored i niwed.  

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

3. Hybu a diogelu iechyd a lles ein pobl, gan ddiogelu'r rhai sydd fwyaf agored i niwed a meithrin cymunedau 
cadarn a chryf.   

4. Rhoi’r adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen ar bobl i symud allan o'r argyfwng, gan ystyried yn benodol yr 
effaith y mae Covid-19 wedi'i chael ar ein cymunedau lleiafrifol ac ymylol.  

Ynglŷn â Chasnewydd  

Mae Casnewydd yn ddinas sydd â gweledigaeth gyfoethog a chlir ar gyfer twf a datblygiad.  Saif ar Afon Wysg 
sydd wedi gwasanaethu fel porthladd ers yr oesoedd canol pan adeiladwyd y Castell Casnewydd cyntaf gan y 
Normaniaid.   Ers y chwyldro diwydiannol, adeiladwyd Casnewydd ar y diwydiannau glo a dur a daeth y ddinas 
yn un o'r porthladdoedd allweddol o ran allforio glo a dur ar draws y byd.  Gellir gweld ei threftadaeth ddiwylliannol 
gyfoethog ar draws y ddinas gyda safleoedd megis Tŷ Tredegar, y Bont Gludo, y Llong Ganoloesol, Parc Belle 
Vue, y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol, Rodney Parade, y Ganolfan Ddinesig a Thŵr y Siartwyr.  Mae 
Casnewydd wedi croesawu pobl o bob cwr o’r byd sydd wedi galw'r Ddinas hon yn gartref ac wedi gweld llawer o 
ddigwyddiadau mawr yn cael eu cynnal fel Cwpan Ryder yn 2010, uwchgynhadledd NATO yn 2014 a Marathon 
Cymru.   Mae rhagor o wybodaeth ar Gasnewydd ar gael yma. 

 

Diben yr Adroddiad Blynyddol 

https://www.cityofnewport.wales/cy/Home.aspx
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Hunanasesiad Deddf Llywodraeth Leol  

Yn 2021/22, pasiwyd Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 a nawr mae angen cynnal 
Hunanasesiad o’i lywodraethu, a'i berfformiad ar gyfer y flwyddyn adrodd flaenorol.  Er mwyn bodloni'r gofyniad 
hwn, bydd adroddiad eleni nawr yn ymgorffori'r gofynion hunanasesu a bydd yn cynnwys cynllun gweithredu ar 
ddiwedd yr adroddiad a fydd yn cefnogi sut y bydd y Cyngor yn gwella ei drefniadau llywodraethu a pherfformio.    
Bydd y cynllun gweithredu yn integreiddio canfyddiadau ac argymhellion adroddiadau perfformiad a llywodraethu 
blynyddol eraill.  Bydd hyn hefyd yn ystyried unrhyw argymhellion gan Bwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio a 
Rheoli Craffu y Cyngor.    

Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o'r mesuriadau perfformiad allweddol sy'n cael eu hasesu yn erbyn pob 
Amcan Lles (mae'r rhain i'w gweld hefyd yng Nghynlluniau Gwasanaeth y Cyngor ar gyfer 2021/22).  Pan fydd 
mesuriadau'n adrodd oren neu goch yn erbyn eu targed, bydd esboniad yn cael ei ddarparu o'r rheswm/rhesymau 
pam a chamau sy'n cael eu cymryd i wella perfformiad.    

Yn dilyn cyflwyno Deddf Llywodraeth Leol 2021, a chyda'r cyfyngiadau Covid parhaus yn 2021/22, ni ddarparodd 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Data Cymru unrhyw adroddiadau meincnodi ffurfiol ar gyfer perfformiad 
ar draws awdurdodau lleol yn 2021/22.  Yn ogystal, mae Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus a ddefnyddiwyd i 
feincnodi perfformiad awdurdodau lleol hefyd wedi'u dileu.   Yn 2022/23, bydd Cyngor Casnewydd yn ystyried 
ailgyflwyno meincnodi i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r Cynllun Corfforaethol newydd, yn amodol ar wybodaeth gan 
Data Cymru.   Bydd rhagor o wybodaeth drwy Bolisi Cynllunio a Pherfformiad y Cyngor.   

Ystadegau Casnewydd  

 
159,600 

 
£3.78bn 

 
75.7% (72,700) /  

Cymru 76.5% 
Poblogaeth 

(Poblogaeth y Cyfrifiad, Swyddfa 
Ystadegau Gwladol 2021) 

Gwerth Ychwanegol Crynswth 
(2020) 

(Y Swyddfa Ystadegau Gwladol) 

Economaidd Weithgar  
(NOMIS, Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Mawrth 2022) 

 
4.9% (3,500) / Cymru 3.8%  

 
 
 

 
 
 

117 fesul 1,000 o’r 
boblogaeth 

 
 
 
 
 
 
 

24.3% / 23.5% 

Di-waith 
(NOMIS, Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Mawrth 2022)  

Troseddau a Gofnodwyd gan yr 
Heddlu Mawrth 2022 

(Data Troseddau a Gofnodwyd, Swyddfa 
Ystadegau Gwladol Gorffennaf 2022) 

Anweithgarwch Economaidd 
(NOMIS, Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Mawrth 2022) 

 
5.4% (5,290) / Cymru 3.8% 

 
 

£573.2 / Cymru £570.6 

 
 
 
 

 
 
39.8% (36,900) / Cymru 38.6%  

Nifer yr Hawlwyr Mawrth 2022 
(NOMIS, Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Mawrth 2022)  

Cyflog Wythnosol Gros 2021  
(NOMIS, Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Mawrth 2022) 

Cymwysterau NVQ4 ac uwch  
(NOMIS, Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Rhag 2021) 
  

https://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/Corporate-plans-and-policies.aspx
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationandhouseholdestimateswalescensus2021?_gl=1*hsbbzu*_ga*NDAwNzEwNDM2LjE2NzA0MDg4Nzk.*_ga_W804VY6YKS*MTY3MDQwODg3OS4xLjEuMTY3MDQwODg4My41Ni4wLjA.
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationandhouseholdestimateswalescensus2021?_gl=1*hsbbzu*_ga*NDAwNzEwNDM2LjE2NzA0MDg4Nzk.*_ga_W804VY6YKS*MTY3MDQwODg3OS4xLjEuMTY3MDQwODg4My41Ni4wLjA.
https://cy.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/datasets/regionalgrossdomesticproductcityregions?_gl=1*1qmr21p*_ga*NDAwNzEwNDM2LjE2NzA0MDg4Nzk.*_ga_W804VY6YKS*MTY3MDQwODg3OS4xLjEuMTY3MDQwODkxMi4yNy4wLjA.
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/report.aspx
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/report.aspx
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/report.aspx#tabempunemp
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/report.aspx#tabempunemp
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/recordedcrimedatabycommunitysafetypartnershiparea?_gl=1*126dfza*_ga*NDAwNzEwNDM2LjE2NzA0MDg4Nzk.*_ga_W804VY6YKS*MTY3MDQwODg3OS4xLjEuMTY3MDQwODk3OC42MC4wLjA.
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/recordedcrimedatabycommunitysafetypartnershiparea?_gl=1*126dfza*_ga*NDAwNzEwNDM2LjE2NzA0MDg4Nzk.*_ga_W804VY6YKS*MTY3MDQwODg3OS4xLjEuMTY3MDQwODk3OC42MC4wLjA.
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/report.aspx
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/report.aspx
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/subreports/cc_time_series/report.aspx?
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/subreports/cc_time_series/report.aspx?
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/report.aspx#tabempunemp
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/report.aspx#tabempunemp
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/report.aspx#tabempunemp
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157404/report.aspx#tabempunemp
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Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn Awdurdod unedol un haen, sy'n gyfrifol am gyflawni pob swyddogaeth 
llywodraeth leol a darparu holl wasanaethau awdurdod lleol yn Ninas Casnewydd. Yn 2021/22 roedd 50 o 
gynghorwyr (31 – Llafur, 12 – Ceidwadol, 4 - Plaid Annibynnol Casnewydd, 2 – Democratiaid Rhyddfrydol ac 1 
Annibynnol).  Yng Nghasnewydd, y Blaid Lafur yw'r grŵp gwleidyddol mwyafrifol ar y Cyngor ac sy'n ffurfio Cabinet 
y Cyngor sy'n gweithredu fel corff gwneud penderfyniadau gweithredol y Cyngor.   Mae aelodau anweithredol y 
Cyngor yn cymryd rhan mewn prosesau gwneud penderfyniadau yn y Cyngor llawn ac ar Bwyllgorau Rheoleiddio 
(megis Cynllunio a Thrwyddedu) lle nad yw'r penderfyniadau'n gyfrifoldeb y Cabinet neu’r Aelodau Cabinet.  Yn 
ogystal, y Cynghorwyr anweithredol sy'n gyfrifol am ddwyn y Cabinet a’r Aelodau Cabinet i gyfrif, gan ddarparu 
adolygiadau craffu a rheoleiddio i sicrhau bod penderfyniadau, gweithrediadau a phrosesau yn cydymffurfio â 
Chyfansoddiad y Cyngor ac yn sicrhau'r canlyniadau a fwriadwyd. Mae prosesau gwneud penderfyniadau'r 
Cyngor a rolau a chyfrifoldebau aelodau etholedig a swyddogion wedi'u nodi yng Nghyfansoddiad ysgrifenedig y 
Cyngor, sy'n sicrhau bod trefniadau llywodraethu a pherfformiad y Cyngor yn effeithlon, yn dryloyw, ac yn atebol 
i bobl leol. 

Etholiadau Lleol Mai 2022  

Ar 5 Mai 2022, cynhaliodd awdurdodau lleol ledled Cymru Etholiadau Lleol i benderfynu pwy fydd yn cynrychioli'r 
wardiau ar draws eu ffiniau.    Yng Nghasnewydd, cynyddodd nifer y wardiau o 50 i 51.  Dyma ganlyniadau'r 
etholiadau yng Nghasnewydd:  35 - Llafur, 7 - Ceidwadol, 3 - Plaid Annibynnol Casnewydd, 4 - Annibynnol, 1 - 
Democrat Rhyddfrydol ac 1 - y Blaid Werdd.   Mae manylion llawn y Cyngor newydd i'w gweld drwy'r Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol (CCB) yma.     

Cynllun Corfforaethol 2022-27 

Ar ôl yr Etholiadau Lleol ym mis Mai 2022, bydd y Cyngor yn lansio Cynllun Corfforaethol pum mlynedd newydd 
yn yr Hydref 2022.  Wrth ddatblygu'r Cynllun Corfforaethol a'i Amcanion Lles, bydd y Cyngor yn pennu ei 
flaenoriaethau at y dyfodol fydd yn cyfrannu at Nodau Lles Cymru, yn cefnogi ymrwymiadau'r weinyddiaeth 
newydd, ac yn sicrhau newid trawsffurfiol.  Bydd canlyniadau'r adroddiad hwn hefyd yn cyfrannu at ddatblygu 
blaenoriaethau strategol Cyngor Casnewydd yn y Cynllun Corfforaethol nesaf.    

Ailstrwythuro Cyngor Casnewydd  

Yn 2021/22, derbyniodd Prif Weithredwr y Cyngor gymeradwyaeth gan y Cyngor llawn i ailstrwythuro'r sefydliad i 
gefnogi'r gofynion deddfwriaethol ychwanegol ac i gyflawni'r newid trawsffurfiol angenrheidiol yn y Cynllun 
Corfforaethol nesaf.  Yn dilyn proses recriwtio helaeth, mae'r Cyngor wedi penodi tri Chyfarwyddwr newydd ochr 
yn ochr â'r Prif Weithredwr a fydd yn goruchwylio yr Amgylchedd a'r Gymuned; Gwasanaethau Cymdeithasol; a 
Thrawsnewid a Chorfforaethol.   Cynyddodd nifer y gwasanaethau hefyd o wyth i 11, gan adrodd i'r Cyfarwyddwyr.    

Gweithio Rhanbarthol a Phartneriaeth 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Rhanbarthol Gwent 

Yn 2021/22, cytunodd pum aelod BGC Gwent (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, a Thorfaen) ochr 
yn ochr â phartneriaid statudol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a 
Heddlu Gwent i ffurfio un BGC rhanbarthol.  Bydd Cynllun Lles newydd ar waith o 2023 wedi i Gynllun Lles 
Casnewydd yn Un 2018-2023 gael ei gwblhau. 

Mae partneriaeth Casnewydd yn Un yn grŵp a arweinir gan Gyngor 
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 yn y sector cyhoeddus fel Heddlu Gwent, 

Cyngor Dinas Casnewydd yn 
Gweithredu dros Gasnewydd, 

     

https://democracy.newport.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=417&info=1&MD=Constitution&bcr=1
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=130&MId=8030&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=130&LLL=0
http://www.newport.gov.uk/oneNewport/One-Newport-Homepage.aspx
http://www.newport.gov.uk/oneNewport/One-Newport-Homepage.aspx
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Casnewydd Fyw, Prifysgol De Cymru a phartneriaid trydydd sector eraill.    

Mae gan BGC Casnewydd yn Un ei Gynllun Lles 2018-23 ei hun ac mae’n cyflwyno Adroddiad Lles blynyddol ar 
yr hyn y mae'r grŵp partneriaeth wedi ei gyflawni yn 2020/21.   Bydd yr adroddiad hwn yn tynnu sylw at rai o'r 
prosiectau hyn a gyflwynwyd a sut mae'r cyngor wedi cyfrannu at y gwaith hwn a’i gefnogi.  

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

I gefnogi’r broses o gyflawni'r gwaith hwn mae gan BPRh Gwent Gynllun Ardal Rhanbarthol.  Adroddir cynnydd 
yn erbyn y gwaith o gyflawni'r Cynllun hwn drwy Adroddiad Blynyddol y BPRh sydd i'w weld trwy'r ddolen yma. 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) yn cynnwys y 10 awdurdod lleol (gan 
gynnwys CDC) yn Ne-ddwyrain Cymru sy'n darparu buddsoddiad rhanbarthol ar 
raddfa fawr mewn sgiliau, digidol, safleoedd ac eiddo ac arloesi.   Yn 2021/22 fel 
rhan o'r Ddeddf Llywodraeth Leol newydd, bydd P-RC yn cael pwerau newydd yn 
2022/23 i ddod yn Gydbwyllgor Corfforaethol (CBC).   Gellir gweld rhagor o 
wybodaeth am drefniadau Llywodraethu P-RC yma. Mae gan y Cyngor 
gynrychiolaeth Aelod(au) Cabinet a swyddogion mewn cyfarfodydd bwrdd 
strategol allweddol sy'n galluogi buddsoddiadau allweddol i Gasnewydd. 

Mae P-RC yn darparu prosiectau a buddsoddiadau rhanbarthol ar raddfa fawr, gan gynnwys, fel enghraifft, y 
Fargen Ddinesig yn cynnwys Metro De Cymru, y rhaglen Datblygu Sgiliau Rhanbarthol ac o 2022/23 Cronfa 
Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.    

Mae Porth y Gorllewin yn bartneriaeth economaidd trawsffiniol o 
awdurdodau lleol, dinas-ranbarthau, llwyodraethau a 
phartneriaethau mentrau lleol ac yn mynd gam ymhellach na 
rhanbarthol.  Yn wreiddiol, yn cynnwys Dinasoedd Mawr y Gorllewin 
sef Bryste, Caerdydd, a Chasnewydd, mae bellach yn ymgorffori 
wyth dinas ac yn ymestyn o Abertawe i Swindon.  Y ffocws yw ysgogi 
twf trawsffurfiol, cynhwysol, a gwyrddach fel rhan o’r gwaith o 
adeiladu dyfodol newydd i economi Prydain.   Bydd gwireddu'r 
weledigaeth hon yn ychwanegu dros £56 biliwn i economi'r DU erbyn 

2030 ac yn ein helpu i sicrhau dyfodol sero-net. 

 

 

 

 

https://www.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Local-Well-being-Plan-2018-23-Welsh-Final-Revised-Aug-21.pdf
https://www.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Performance/Wellbeing-Plan-Annual-Report-2021-22-CY.pdf
https://www.bprgwent.cymru/closed.aspx
http://www.gwentrpb.wales/area-plan
https://www.gwentrpb.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=141&mid=519&fileid=191
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/llywodraethu-a-gwasanaethau-ymgynghorol/cyrff-llywodraethu/
https://western-gateway.co.uk/cy
http://www.gwentrpb.wales/home
https://www.cardiffcapitalregion.wales/
https://western-gateway.co.uk/
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Rydym am roi cyfle i bob plentyn yng Nghasnewydd gael y dechrau gorau 
mewn bywyd - o'r blynyddoedd cynnar iawn hyd at addysg uwchradd a 
thrydyddol ac, yn y pen draw, i gyflogaeth.   Y nod hefyd yw i oedolion gael 
y cyfleoedd i uwchsgilio a chryfhau eu rhagolygon a manteisio i'r eithaf ar 
eu potensial a chefnogi economi Casnewydd.   

Dangoswyd bod gwella cyfleoedd addysgol a chyflogaeth yn cael effaith 
sylweddol ar iechyd a lles unigolion.  Mae hyn hefyd yn cyfrannu tuag at 
dorri'r anghydraddoldebau strwythurol a brofir gan grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig, gwella ffyniant unigolion a chymunedau i symud allan o 
dlodi a gwella sefyllfa economaidd-gymdeithasol y ddinas yn gyffredinol. 

Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi cael effaith sylweddol ar bobl ifanc 
oherwydd yr amhariad ar barhad addysg a bywyd ysgol gyda chyfyngiadau 
COVID.   Er hyn mae ysgolion a theuluoedd wedi dangos gwydnwch a’r 
gallu i addasu i reoli'r sefyllfa.   Ond cafodd effaith hefyd ar iechyd a lles 
meddyliol dysgwyr ifanc a'r anghydraddoldebau a wynebir gan nifer o 
deuluoedd o ran cael cymorth digidol a dysgu o gartref.   

Wrth i'r economi adfer, mae cyfleoedd newydd yn dod i'r amlwg i bobl gael 
mynediad i gyflogaeth hyblyg a chynaliadwy.  Ond mae hyn hefyd yn golygu rhoi'r sgiliau a'r hyfforddiant 
angenrheidiol i bobl allu cael y cymwysterau angenrheidiol ac ailgydio yn y farchnad swyddi.   Mae rôl Hybiau’r 
Cyngor a chymorth ar-lein yn allweddol i bobl gael gafael ar hyfforddiant a magu hyder i wella eu bywydau.  

Mae'r adran hon yn rhoi crynodeb o'r gwaith y mae'r Cyngor, ysgolion a phartneriaid wedi'i wneud yn 2021/22 
a sut mae'r Cyngor, fel rhan o Amcan Lles a Nod Adferiad Strategol y Cyngor, wedi cefnogi gwasanaethau 
addysg i adfer a ffynnu.  Y camau allweddol yn y maes hwn oedd:  

Amcan Lles Un – Gwella sgiliau, addysg a 
chyfleoedd cyflogaeth  

Nod Adferiad Strategol Un – Cefnogi addysg a 
chyflogaeth. 

Camau Camau 
1  Gwella lefelau cyrhaeddiad ysgolion a sicrhau'r 

canlyniadau addysgol gorau i blant.  
Cefnogi ysgolion a sefydliadau addysg eraill i ailagor yn 
ddiogel ar gyfer staff a disgyblion. 

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

Gweithio i atal a lleihau anghydraddoldeb cynnydd a 
deilliannau mewn addysg i ddysgwyr prif ffrwd a dysgwyr sy'n 
agored i niwed drwy weithredu'r Cynllun Parhad Dysgu 
Cenedlaethol. 

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

Cefnogi ysgolion i wella a datblygu sgiliau digidol, addysgu 
digidol a llwyfannau dysgu, a gwell cymorth i ddysgwyr sydd 
wedi'u hallgáu'n ddigidol.   

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

Cefnogi a galluogi pobl sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol i gael 
mynediad at raglenni TG cymunedol, gwasanaethau’r 
Cyngor a gwasanaethau cyhoeddus eraill. 

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

Cefnogi pobl y mae diweithdra wedi effeithio arnynt i fanteisio 
ar gyfleoedd newydd drwy hyfforddiant ac ail-gyflogaeth 
sydd eu hangen ar fusnesau ar ôl Covid-19. 

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

Sicrhau bod ein cymunedau amrywiol yn cael eu cefnogi'n 
briodol drwy ymyriadau wedi'u teilwra sy'n benodol i'w 
hanghenion. 
 

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

 
 

 

Cymru Lewyrchus 

 

Cymru fwy cyfartal  

 
Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-

eang 

Amcan Lles 1 - Addysg, Sgiliau a 
Chyflogaeth  
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Roedd pandemig Covid yn parhau i effeithio ar ddarparu gwasanaethau addysg i'n dysgwyr ifanc mewn 
ysgolion a hefyd i bobl yn ein cymunedau.   Er gwaethaf yr heriau hyn, parhaodd ysgolion a gwasanaethau 
cymunedol i roi lles disgyblion, staff, a'u teuluoedd wrth wraidd eu darpariaeth.  Roedd dull cydweithredol rhwng 
yr ysgolion, y Cyngor, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Estyn, Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA), disgyblion a 
theuluoedd yn sicrhau bod ysgolion yn parhau i fod yn amgylcheddau addysgu diogel a chynhwysol.  
 
Ym mis Chwefror 2022, adroddodd y Gwasanaethau Addysg wrth Gabinet y Cyngor fod Llywodraeth Cymru 
wedi atal y gwaith o gyfrifo a chyhoeddi mesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 a 5 a chweched dosbarth 
etifeddol ar gyfer blynyddoedd academaidd 2020/21 a 2021/22.  Ymhellach, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru 
y bydd data dyfarniadau cymwysterau yn cael ei ddefnyddio i adrodd ar ganlyniadau cyrhaeddiad ar lefel ysgol, 
awdurdod lleol neu gonsortiwm rhanbarthol ac na ddylid ei ddefnyddio i ddwyn ysgolion i gyfrif am ganlyniadau 
eu dysgwyr.  Wrth edrych ymlaen, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig drwy'r Cwricwlwm i Gymru newydd 
cenedlaethol a Chanllawiau Gwella Ysgolion (anstatudol) fod ysgolion a gwasanaethau addysg yn gweithredu 
fframwaith ar gyfer gwerthuso, gwella ac atebolrwydd sy'n tynnu ar ystod eang o dystiolaeth i asesu perfformiad 
dysgwyr. 
 
Ym mis Ionawr 2022, fe wnaeth Cabinet y Cyngor gymeradwyo Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
(CSCA) 2022-2032 a chafodd ei gytuno’n ffurfiol gan Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2022.  Mae'r 
Cynllun yn cefnogi ymrwymiad y Cyngor i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ac yn cefnogi nod 
'Cymraeg 2050' Llywodraeth Cymru i sicrhau bod miliwn o siaradwyr Cymraeg ledled Cymru erbyn 2050.   Fel 
rhan o’r gwaith o ddatblygu'r Cynllun ymgysylltwyd â rhanddeiliaid o bob rhan o'n cymunedau, ac o fis Medi 
2022 ymlaen, byddwn yn dechrau cyflawni yn erbyn y blaenoriaethau hyn.    
 
Fel rhan o'r Rhaglen CSCA a Chymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu (y rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif 
gynt), agorodd y Cyngor Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli, pedwaredd ysgol gynradd Gymraeg Casnewydd, ym 
mis Medi 2021.  Roedd datblygiadau nodedig eraill yn y rhaglen yn cynnwys cychwyn prosiect ailddatblygu 
Ysgol Basaleg, gwerth £31m, a fydd yn cynyddu’r capasiti disgyblion gan 300 o leoedd ac yn darparu 
cyfleusterau cynaliadwy hirdymor.    
 
Cynyddwyd capasiti Ysgol Bryn Derw hefyd o 68 i 96 o leoedd i sicrhau 
darpariaeth bwrpasol ychwanegol ar gyfer disgyblion ASA y Cyfnod 
Sylfaen. Daeth ffederasiwn newydd rhwng Ysgol Gynradd Gaer ac 
Ysgol Gynradd Maesglas i rym hefyd o fis Ionawr 2022, ac o ganlyniad 
sefydlwyd un corff llywodraethu cyfunol i oruchwylio'r ddwy ysgol.  
 
Mae angen sicrhau bod dysgwyr ifanc yn gallu cael mynediad at 
dechnoleg ddigidol a'i defnyddio i gefnogi eu dysgu.   Mae 
anghydraddoldeb digidol yn golygu nad yw teuluoedd sydd ar incwm 
isel yn gallu cael mynediad at wasanaethau rhyngrwyd nac yn meddu 
ar ddyfeisiau addas i ddysgwyr gwblhau eu gwaith.  Mewn 
cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Adnoddau a 
Rennir y Cyngor, mae cronfa grant EdTech dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf wedi galluogi ysgolion i gynyddu eu dyfeisiau digidol i 
gefnogi disgyblion gyda:  
 

• 6,587 Chromebook 
• 1,146 gliniadur  
• 329 cyfrifiadur personol 
• 766 dyfais Apple 
• 106 taflunydd digidol 
• 105 sgrin rhyngweithiol 
• 146 troli gwefru  

 
Defnyddiwyd yr arian hefyd i gefnogi disgyblion i gael mynediad i'r rhyngrwyd gyda 504 dyfais MiFi hyd at 31 
Gorffennaf 2021.  Cafodd 152 o rieni oedd â chontractau symudol ar y pryd eu cefnogi i wneud cais am 
ddyrchafiadau data symudol drwy eu hysgol a'r Cyngor.  Er mwyn sicrhau bod y rhaglen hon yn gallu darparu 
cefnogaeth gynaliadwy a hirdymor, mae'r Cyngor wedi sefydlu cyllid cynaliadwyedd i gefnogi diweddariadau 
seilwaith ar draws pob ysgol.  
 

https://democracy.newport.gov.uk/documents/s21101/06%20Cabinet%20Report%20Summer%202021%20Academic%20Outcomes.pdf?LLL=0
https://democracy.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=139&MId=7996&Ver=4&LLL=0
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Mae sawl her yn wynebu ysgolion a Gwasanaeth Addysg y Cyngor i gefnogi disgyblion yn ôl i drefn arferol 
ysgolion.   Mae presenoldeb mewn ysgolion cynradd (91.4%) ac ysgolion uwchradd (88.2%) wedi gostwng ers 
lefelau cyn COVID.   Mae hyn wedi bod yn arbennig o heriol wrth i achosion o COVID orfodi llawer o ddisgyblion 
i golli'r ysgol yn ogystal ag effeithio ar iechyd meddwl disgyblion.  Mae Swyddogion Lles Addysg (SLlA) wedi 
bod yn gweithio'n agos gydag ysgolion, disgyblion, a'u teuluoedd er mwyn atal absenoldeb hirdymor.   Mae 
SLlA wedi cefnogi disgyblion a'u teuluoedd i wella presenoldeb a hyrwyddo manteision addysg.   Mae'r Cyngor 
hefyd wedi gweld cynnydd yn nifer y disgyblion sy’n cael Addysg Ddewisol yn y Cartref (ADdC).  O 31 Mawrth 
2022, roedd 199 o blant yn cael Addysg Ddewisol yn y Cartref.   Defnyddiwyd cyllid Llywodraeth Cymru i 
gyflwyno Swyddog Cyswllt Teuluoedd i ddarparu capasiti ychwanegol i gefnogi rhieni gyda gweithgareddau 
ymgysylltu yn ogystal â chylchlythyr rheolaidd gyda diweddariadau a gwybodaeth a chyfeirio at gefnogaeth 
ychwanegol.    
 
Mae gweithredu'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ar draws ysgolion a’r Gwasanaethau Addysg 
wedi bod yn her sylweddol i'r Cyngor.   Er mwyn cefnogi’r gwaith o’i gweithredu darparwyd yr hyfforddiant a'r 
gefnogaeth a phenodwyd chwe Swyddog Cynhwysiant ychwanegol a dau Swyddog Datganiad i gefnogi'r 
ysgolion.  I blant sy'n derbyn gofal gan y Cyngor, mae cymorth manylach wedi ei ddarparu ar draws y clystyrau 
ysgol.  Yn Basaleg mae cymorth lles wedi'i ddarparu trwy ystod o weithgareddau gan gynnwys hyfforddiant 
ymyrraeth bwrpasol ar gyfer Llyswyry, gan greu cenhadon PPN.   Yn John Frost, mae cynlluniau darllen wedi 
cefnogi dysgwyr i gyflawni oedrannau darllen yn agosach at neu’n rhagori ar eu hoedrannau cronolegol.   
 
Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau bod dysgwyr ifanc sydd angen cymorth arbenigol yn cael mynediad at 
ddarpariaethau yn y Ddinas.   Mae comisiynu darpariaeth annibynnol Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol 
ac Ymddygiadol yng Nghasnewydd wedi gwella boddhad disgyblion a lleihau costau ac amser teithio.   Wrth 
symud ymlaen, mae camau'n cael eu gwneud i ehangu capasiti'r ddarpariaeth a oedd eisioes yn cael ei chynnig 
gan Catch 22 a Casnewydd Fyw yn 2022/23.  Mae ehangu Ysgol Bryn Derw hefyd wedi galluogi lleihau nifer 
y disgyblion ag Awtistiaeth sy’n cael eu lleoli y tu allan i Gasnewydd a sicrhau bod achosion cymhleth yn cael 
eu cynnal mewn darpariaeth awdurdod lleol.      
 
Drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae Hybiau Cymdogaeth a Chanolfannau Cymunedol y Cyngor wedi bod 
yn cefnogi cymunedau i gael mynediad at wasanaethau digidol, dysgu oedolion a swyddi yn y Ddinas.   I 
deuluoedd oedd heb fynediad at offer digidol na'r rhyngrwyd, roedd Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf ac 
ymwelwyr iechyd y Cyngor yn darparu cyfrifiaduron llechen a phecynnau Wi-Fi oedd yn eu galluogi i gael 
mynediad at wasanaethau cyhoeddus.   
 
Mewn cydweithrediad ag Achub y Plant y DU, darparwyd Grantiau Ymateb Brys i Rieni a Phlant Gartref i 
sicrhau parhad dysgu cynnar plant a lleihau anghydraddoldebau yn yr amgylchedd dysgu gartref ers dechrau'r 
Pandemig.  Roedd y grantiau hyn yn rhoi eitemau hanfodol a Phecyn Dysgu Cynnar i deuluoedd oedd yn byw 
mewn tlodi. 

Yn 2021/22, lansiodd Llywodraeth y DU y Gronfa 
Adnewyddu Cymunedol beilot ar gyfer awdurdodau lleol 
ledled y DU i geisio'n gystadleuol am gyllid a chyflawni 
prosiectau cymunedol, addysg, hyfforddiant a recriwtio.   
Derbyniodd Cyngor Casnewydd geisiadau gan 
amrywiaeth o sefydliadau preifat, nid er elw, addysg, a 
chyhoeddus. Llwyddodd saith sefydliad i dderbyn dros 
£2.7m o gyllid i gefnogi eu prosiectau.   

Un o'r prosiectau llwyddiannus oedd Ffilm Cymru a'u 
prosiect 'Troed yn y drws' i geisio darparu cyfleoedd i bobl 
ifanc a'r rhai o gefndiroedd difreintiedig weithio yn y 
diwydiant ffilm a chreadigol.   Mewn cydweithrediad â'n 
tîm Adfywio Cymunedol, llwyddodd y prosiect i 
ddefnyddio ein cyfleusterau i helpu i hyrwyddo a chynnal 
gweithdai ledled Casnewydd.    

Mae timau Adfywio Cymunedol Cyngor Casnewydd wedi bod yn cefnogi busnesau a sectorau lleol i ddenu 
cyfleoedd cyflogaeth newydd i drigolion.   Mewn cydweithrediad â'r Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh), roedd 
y rhaglen Kickstart yn cefnogi cyflogwyr i ddarparu chwe mis o waith i bobl ifanc (16-24 oed) a oedd mewn 
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perygl o ddiweithdra tymor hir. Cynigiwyd 28 lleoliad, ac fe lwyddodd pedwar cyfranogwr i ennill profiad a sgiliau 
gwerthfawr.   Llwyddodd y lleoliadau i sicrhau cyfleoedd gwaith parhaol ar ddiwedd y rhaglen.   Yn ogystal â 
hyn cynigiodd Rhaglen Ailgychwyn yr AGPh gyfleoedd i breswylwyr oedd yn derbyn Credyd Cynhwysol ac a 
oedd wedi bod yn ddi-waith am o leiaf 12 mis gyda rhwystrau cymhleth rhag dod o hyd i waith.   Rhwng mis 
Awst a mis Mawrth, derbyniodd y rhaglen 191 o atgyfeiriadau a llwyddodd 28 o gyfranogwyr i symud i mewn i 
gyflogaeth gyda 37 canlyniad arall hefyd wedi'u cyflawni.  

 

Cymunedau am Waith+ - Stori Emmad 

Mae Emmad yn athro â chymwysterau uchel o Syria sydd â phrofiad o weithio 
gyda phlant ysgol uwchradd, a phlant ag anghenion addysgol arbennig.   Roedd 
Emmad yn astudio Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill Lefel 2 yn y coleg ac 
angen treulio mwy o amser gyda siaradwyr Saesneg eraill.  

Cyfeiriwyd Emmad at brosiect Dysgu Oedolion Cymru o'r enw "Camau i 
Lwyddiant Integreiddio" a llwyddodd i gwrdd â gwladolion eraill o'r UE â 
Saesneg yn ail iaith iddynt.   Yn ogystal â hyn, fe wnaethom hefyd gefnogi 
Emmad i lunio ei CV i wneud cais am waith mewn bwyty.  Llwyddodd Emmad i 
gael tystysgrif Diogelwch Bwyd a dod o hyd i waith mewn bwyty lleol.  

Mae Emmad hefyd yn chwilio am swydd wirfoddol gydag addysg er mwyn 
defnyddio'i sgiliau i gefnogi pobl ifanc.   Ceir rhagor o wybodaeth am sut y gall 
CDC gefnogi preswylwyr gyda dysgu sgiliau newydd a hyfforddiant ar ein 
gwefan yn Dysgu Cymunedol CDC. 

Ailddechreuodd Rhaglen Dysgu Oedolion yn y Gymuned y Cyngor hefyd o fis Medi 2021 a chynhaliodd y 
Cyngor sawl ffair waith yn ystod y flwyddyn gan gefnogi sectorau allweddol y mae'r pandemig wedi effeithio 
arnynt.   Roedd hyn yn cynnwys cefnogi’r Celtic Manor, gwesty Mercure (Tŵr y Siartwyr), y sector lletygarwch 
a'r sector gofal.    Roedd digwyddiadau Recriwtio Mercure yn llwyddiant mawr ac fe'u cynhaliwyd yn y pedwar 
Hyb Cymdogaeth.   Adborth Mercure i'r Cyngor:   

Roedd gennym dros 100 o ymgeiswyr yn bresennol yn ystod y pedwar diwrnod ac rydym wedi gallu cynnig 
sawl swydd.    Roedd ansawdd a safon yr ymgeiswyr yn uchel iawn a oedd yn gwneud ein penderfyniadau'n 
anodd wrth ddewis yr ymgeiswyr a oedd yn llwyddiannus.  Ni allwn gynnig swydd i bawb y cyfarfûm â hwy, ond 
mae gennyf bellach fanc talent o bobl y bydd gennyf gyfleoedd iddyn nhw o bosib yn y dyfodol.  Roedd yn 
brofiad ardderchog ac roedd hi’n wych cwrdd â phobl o'r gymuned leol a fyddai wrth eu bodd yn bod yn rhan o 
Westy Mercure, Casnewydd.  

Ym mis Ionawr fe wnaeth tîm Gwaith a Sgiliau’r Cyngor gydweithio ag Asiantaeth Recriwtio Acorn a chynnal 
sesiynau recriwtio ym mhob Hyb gyda 62 o bobl yn cofrestru gydag Acorn.   Gan gysylltu ag Academi Ieuenctid 
y Cyngor, darparwyd cyfleoedd i bobl ifanc gael cymwysterau diogelwch bwyd a gwasanaeth cwsmeriaid 
angenrheidiol i'w galluogi i weithio i'r sector lletygarwch.    

Dadansoddiad Perfformiad 2021/22 
 
Yn 2021/22, oherwydd pandemig a chyfyngiadau COVID, parhaodd y meincnodi a'r adrodd i gael ei atal gan 
Lywodraeth Cymru. 

 
 
 

Mesur Perfformiad  
(Mesur CDC oni nodir fel arall) 

2021/22 
Perfformiad 

Gwirioneddol  

2021/22 
 Targed 

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

% o bobl ifanc nad ydynt mewn 
Addysg, Cyflogaeth neu 
Hyfforddiant (NEET) blwyddyn 
11  

1.3% 1.8% 1.4% 0.9% 1.1% 1.3% 

% o bobl ifanc NEET Blwyddyn 
13.  1.09% 2.6% 1.1% 1.8% 1.7% 1.5% 

https://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/Community-Learning/Community-Learning-landing.aspx
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Mesur 
Perfformiad  

Perfformiad 
Gwirioneddol 

2021/22 
Targed 
2021/22  2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad 

% o bobl ifanc 
16-18 oed nad 
ydynt mewn 
addysg, 
cyflogaeth na 
hyfforddiant.  

2.6% 1.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.75% 

Er gwaethaf yr ystod o 
ymyriadau a weithredwyd 
yn ystod y flwyddyn, roedd 
nifer y bobl ifanc 16-18 oed 
nad oedd mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant 
(NEET) ar 31 Hydref 2021 
yn uwch na tharged 
uchelgeisiol yr awdurdod 
lleol gyda chyfanswm o 94 
o dros 3,400 o’r rhai yn 
gadael yr ysgol heb 
gyrchfan wedi'i chadarnhau 
(56 o bobl ifanc 16 oed; 8 x 
17 oed; 30 x 18 oed.) 
Fodd bynnag, mae nifer 
cyffredinol y bobl ifanc 16-
18 oed a gafodd eu cofnodi 
fel NEET yn parhau i fod 
yn unol â pherfformiad 
dros y 3 blynedd diwethaf. 

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

1.1.% 0.5% 2.1% Dim 
data 1.2% 0.7% 

Oherwydd Covid mae 
llawer o bobl ifanc wedi 
dioddef o bryderon Iechyd 
Meddwl ac mae hyn wedi 
atal eu trosglwyddiadau 
gan eu bod wedi teimlo'n 
fwy diogel i aros gartref yn 
hytrach na symud ymlaen.  
Mae ystod o gefnogaeth 
gan bartneriaid wedi'i 
chyflwyno er mwyn annog y 
bobl ifanc a gofnodwyd fel 
rhai anhysbys yn dilyn 
addysg orfodol i 
gynorthwyo a nodi'r rhai 
sy'n agored i niwed gyda'u 
lles fel rhan o'r adferiad 
wedi Covid-19.  
Er bod y % yn uwch na'r 
hyn a ragwelwyd gan yr 
awdurdod gyda chynnydd o 
0.6% mae wedi gostwng 
1% ar y flwyddyn flaenorol. 

Nifer y bobl 
sy’n gwella 
sgiliau a 
chymwysterau 293 350 239 994 487 Ddim ar 

gael 

Fe wnaeth y cyfyngiadau’n 
ymwneud â Covid yn ystod 
21/22 rwystro'r gwaith o 
gyflwyno cyrsiau hyfforddi 
yn y dosbarth, ac felly ni 
chafodd y targed ar gyfer 
eleni ei gyrraedd.  

Nifer y bobl a 
gefnogwyd i 
mewn i waith.  

348 350 221 451 434 Ddim ar 
gael 

Oherwydd cyfyngiadau 
Covid ar fynediad agored, 
nid ydym wedi gallu cefnogi 
cyfranogwyr yn y ffordd 
arferol gyda gwasanaethau 
wyneb yn wyneb ac mae 
hyn wedi effeithio ar nifer y 
bobl sydd wedi cael 
cefnogaeth.  
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Hunan-Asesu Cynnydd yn erbyn Amcan Lles 1 
 

Yn 2021/22, roedd pandemig a chyfyngiadau Covid yn parhau i effeithio ar gynnydd Cyngor Casnewydd yn 
erbyn yr amcan hwn a chyfyngiadau yn amharu ar ddarpariaeth addysg a sgiliau arferol ledled y Ddinas.  Mae 
atal mesurau perfformiad lleol a rhanbarthol gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad dysgwyr wedi effeithio 
ar allu'r Cyngor i ddangos a yw cymunedau ysgolion Casnewydd wedi gwneud y cynnydd angenrheidiol i wella 
cyrhaeddiad ysgolion a lleihau anghydraddoldebau mewn addysg ar gyfer dysgwyr agored i niwed a 
difreintiedig. 

Mae presenoldeb yn yr ysgol yn faes sy'n gofyn am welliant ar draws ein cymuned ysgolion ac mae mwy o 
gymorth wedi ei ddarparu drwy Swyddogion Lles Addysg i gefnogi teuluoedd, dysgwyr ac ysgolion.  Rydym yn 
parhau i wella'r cyfleoedd i ddysgwyr o gefndiroedd difreintiedig neu'r rhai sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol i gyflawni eu potensial.  Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd angen gwneud mwy a bydd y 
cwricwlwm newydd yn darparu'r cyfleoedd hyn  

Er gwaethaf yr heriau hyn, mae'r Cyngor wedi parhau i wneud cynnydd da i wella adeiladau ysgolion drwy 
raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac mae llwyddiant y rhaglen EdTech wedi gwella mynediad digidol gan 
ddysgwyr ifanc.  Rydym hefyd yn falch ein bod wedi cyflawni ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a 
fydd yn cryfhau ein cyfleoedd dysgu Cymraeg i bobl ifanc a'n cymunedau dros y 10 mlynedd nesaf.   

Cryfhawyd gwaith ôl-16 a dysgu oedolion, sgiliau, hyfforddi'r Cyngor trwy'r cydweithio rhwng y Cyngor, AGPh 
a darparwyr hyfforddiant trydydd sector eraill.  Bydd y gwaith hwn yn parhau dros y 5 mlynedd nesaf a bydd 
yn bwysig sicrhau bod y rhaglenni hyn yn galluogi ein trigolion i gefnogi economi'r Ddinas.   

Wrth edrych ymlaen at y Cynllun Corfforaethol newydd, caiff ffocws y Cyngor ei alinio’n agosach â'r gwaith 
adfywio ac economaidd gyda'n rhaglen addysg, hyfforddiant a sgiliau.   

Bydd hyn yn cefnogi amcan Lles y Cyngor i gael dinas sy'n ffynnu ac yn tyfu ac sy'n cynnig addysg ragorol a 
dyhead i ddarparu cyfleoedd i bawb.  Er mwyn cyflawni hyn bydd gwasanaeth Adfywio a Datblygu Economaidd 
y Cyngor a’r Gwasanaeth Addysg yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau strategol canlynol: 

Amcan Lles 1 - Yr Economi, Addysg a Sgiliau 

• Datblygu cyfleusterau addysg sy'n cefnogi cenedlaethau'r dyfodol i gyflawni eu potensial a chyfrannu'n 
gadarnhaol at eu cymunedau. 

• Gweithio tuag at ddileu anghydraddoldeb addysg a wynebir gan ddysgwyr ifanc sydd o gefndir 
difreintiedig, Du, Asiaidd, a Lleiafrifol Ethnig, cartrefi incwm isel, a/neu sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol.   

• Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd trwy wella mynediad i addysg Gymraeg, 
cefnogi busnesau, a hyrwyddo'r Gymraeg. 

• Dod yn ddinas cyflog byw sy'n helpu pobl allan o dlodi a darparu cyfleoedd i ailhyfforddi, dysgu sgiliau 
newydd a dod o hyd i waith hirdymor. 
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Casnewydd yw’r ddinas sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru 
ac mae mewn sefyllfa unigryw yn Ne-ddwyrain Cymru, 
yn elwa ar gysylltiadau ffordd, rheilffordd, môr ac awyr 
sy’n ei gwneud yn lleoliad busnes a buddsoddi delfrydol.    

Mae Cyngor Casnewydd am i'r ddinas dyfu'n gynaliadwy 
gan ddarparu cyfleoedd i ddenu buddsoddiad allanol 
mawr i'r ddinas fel Microsoft, Vantage Data Centres ac 
IQE Ltd ochr yn ochr â busnesau mwy mewnol a 
chartrefol fel Tiny Rebel, Wales & West Utilities, Celtic 
Manor.        

Mae Casnewydd hefyd yn ddinas sydd ag asedau 
treftadaeth a diwylliannol sy'n cystadlu â dinasoedd eraill 
yn y DU a thramor.  Mae'r rhain yn cynnwys un o ddim 
ond chwe Phont Gludo yn y byd sy'n dominyddu nenlen 
Casnewydd, caer Rufeinig a baddonau Caerllion, Tŷ 
Tredegar a Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd Casnewydd.  

Rydym am i Gasnewydd fod yn gyrchfan i drigolion ac ymwelwyr elwa ohoni, gan alluogi ein cymunedau i wneud 
Casnewydd yn lle gwych i fyw, gweithio a mwynhau.   Ond i barhau â hyn yn yr hirdymor er mwyn i genedlaethau'r 
dyfodol ei defnyddio, rhaid i ni hefyd ddiogelu amgylchedd a bioamrywiaeth ein lleoedd trefol a gwledig.   Rydym 
yn ffodus o gael Gwastadeddau Gwent sy'n gartref i rai cynefinoedd a bywyd gwyllt unigryw tra bod gan y ddinas 
ardaloedd gwyrdd a choetir anhygoel er mwyn i bobl eu mwynhau a gwella eu lles.    
 
Mae pandemig COVID a digwyddiadau byd-eang ehangach hefyd yn cael effaith sylweddol ar ein heconomi.  
Rhaid i ni fod yn barod am y datblygiadau arloesol digidol newydd a fydd yn newid y ffordd rydyn ni'n byw ac yn 
gweithio.   A dyma’r rhesymau pam mae Cyngor Casnewydd am sicrhau bod gan y ddinas y gwydnwch i ymateb 
i'r pwysau hyn, ond hefyd darparu cyfleoedd teg ar draws gwasanaethau cyhoeddus, preifat, trydydd sector a 
chymunedau.    
 
Amcan Lles dau – Hyrwyddo twf economaidd 
ac adfywio wrth ddiogelu’r amgylchedd  

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

Camau Camau 
  Arbenigo mewn twf busnes gwerth uchel.  Parhau i ganolbwyntio ar adfywio Casnewydd i gyflawni 

prosiectau buddsoddi presennol a newydd. 
2  Tyfu'r economi fel rhan o'r rhanbarth ehangach – 

cydweithio ar gyfer cystadleuaeth.  
Galluogi a chefnogi'r diwydiant adeiladu i ailsefydlu'r 
cyflenwad o dai newydd a fforddiadwy. 

3   Hyrwyddo ac arloesi ar gyfer entrepreneuriaeth a 
chefnogi datblygiad brodorol.  

Galluogi a chefnogi busnesau i ailsefydlu gweithrediadau 
arferol tra'n cynnal iechyd a diogelwch eu gweithwyr a'u 
cwsmeriaid. 

4   Creu amgylchedd economaidd i gefnogi twf 
poblogaeth.  

Galluogi a chefnogi busnesau i baratoi ar gyfer trefniadau 
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.  

Diogelu a gwella'r amgylchedd, gan gynnwys ansawdd aer 
a datgarboneiddio'r ddinas ar gyfer ei thrigolion, ei 
busnesau a'i hymwelwyr. 

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

Parhau i gefnogi Gwasanaethau’r Ddinas y Cyngor a'u 
darparu'n ddiogel gan gynnwys gwastraff, glanhau a 
phriffyrdd. 

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

 

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

 

9  Gwneud y mwyaf o gyfleoedd amgylcheddol.   

 

 

Cymru Lewyrchus Cymru Wydn 

 

 

Cymru sy’n Gyfrifol yn 
Fyd-eang 

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

Amcan Lles 2 - Hyrwyddo Twf Economaidd 
wrth Amddiffyn yr Amgylchedd  
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Amcan Lles dau – Hyrwyddo twf economaidd 
ac adfywio wrth ddiogelu’r amgylchedd  

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

Camau Camau 
10 Gweithio gyda chymunedau ac ysgolion ar 

amrywiaeth o faterion sy’n ymwneud â chefn gwlad, 
bioamrywiaeth ac ailgylchu  

 

11 Cynyddu cyfraddau ailgylchu cartrefi a dargyfeirio 
gwastraff o safleoedd tirlenwi  

 

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

 

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

 

 
Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi gweld cyfleoedd a heriau parhaus i economi Casnewydd wrth i fusnesau ailagor 
yn ôl i fusnesau-fel-arfer ond ar yr un pryd yn gorfod ymateb i'r chwyddiant byd-eang ar bris nwyddau, 
deunyddiau a gwasanaethau, effaith masnach ôl-UE a’r gwrthdaro yn Wcráin.  Mae gwasanaethau'r Cyngor yn 
y gwasanaeth Adfywio, Cyllid a phartneriaid eraill wedi parhau i gefnogi economi a busnesau lleol Casnewydd.     
 
Cefnogodd Tîm Cymorth Busnes y Cyngor fusnesau gan roi cyngor a chymorth ariannol trwy gronfa grant 
dewisol Llywodraeth Cymru ar adeg pan oedd y rhan fwyaf o fusnesau yn ei chael hi'n anodd goroesi.   Ym mis 
Medi 2021, lansiodd Cabinet y Cyngor gronfa fusnes Dinas Casnewydd o £300k gyda grantiau bach i helpu i 
sefydlu mentrau busnes bach a helpu mentrau presennol i dyfu.   Ystyriwyd bod y cynllun yn llwyddiant mawr 
gyda dros 38 o grantiau wedi'u dyfarnu.   Yn ogystal â chefnogaeth y Cyngor, ym mis Mawrth 2022, cyhoeddodd 
y Cyngor gynllun rhyddhad ardrethi busnes newydd i helpu sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch canol 
y ddinas.  Fe wnaeth y cymorth hwn alluogi busnesau cymwys i gael gostyngiad o 25% ar eu bil ardrethi, ar ben 
rhyddhad ardrethi Llywodraeth Cymru ar gyfer 22/23 gyda chynllun y Cyngor ei hun yn ymestyn i'r flwyddyn 
ariannol 23/24.   Gyda phopeth, mae'r pecyn hwn yn galluogi rhai busnesau i gael gostyngiad o 75% ar eu biliau 
cyffredinol.    
 
Mae Cyngor Casnewydd wedi parhau i fod yn bartner allweddol ym mhartneriaethau Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, Uned Gyflawni Burns a Phorth y Gorllewin drwy gydol 2021/22.  Mae'r partneriaethau rhanbarthol 
hyn yn galluogi Casnewydd a'r rhanbarth ehangach i ddenu buddsoddiad ar raddfa fawr a darparu cyfleoedd 
newydd i drigolion yng Nghasnewydd.  Mae llawer o'r gwaith hwn yn edrych ar gyfleoedd buddsoddi tymor 
canolig i hir yng Nghasnewydd a dros y 5 mlynedd nesaf bydd y Cyngor yn cyhoeddi unrhyw ddatblygiadau 
allweddo ochr yn ochr â sefydliadau partner. Drwy gydol y pum mlynedd ddiwethaf, mae Cyngor Casnewydd 
wedi galluogi'r ddinas i ddenu diwydiannau technoleg fel Microsoft, IQE a Vantage.   Ym mis Chwefror, 
cyhoeddodd SPTS Technologies y bydd yn adleoli ei bencadlys i Celtic Way gan greu 290 o swyddi ychwanegol 
yn y ddinas.   
 
Cynnal a chadw ein ffyrdd a phalmentydd yw un o'n risgiau mwyaf yn y Cyngor oherwydd cyflwr dirywiol y lonydd 
cerbydau a strwythurau priffyrdd sylweddol fel Pont Basaleg.  Mae'r Cyngor yn gwneud pob ymdrech i sicrhau'r 
budd mwyaf posibl o'r cyllid cynnal a chadw sydd ar gael, ond mae'n mynd yn fwy a mwy anodd cynnal y cyflwr 
at ddefnydd hirdymor.   Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, drwy'r rhaglen Teithio Llesol (gweler hefyd Amcan Lles 
3), Uned Cyflawni Burns a buddsoddiadau cyfalaf eraill, rydym yn edrych ar sawl opsiwn i wella asedau priffyrdd 
y Ddinas.  Mae rhywfaint o'r gwaith hwn yn cynnwys y gwelliannau arfaethedig i'r Hen Gylchfan Werdd, llwybr 
teithio llesol a choridor bws  Casnewydd i Gaerdydd (A48).    
 
Ym mis Mai 2021, penderfynodd y Cyngor ddechrau ar y gwaith ar y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd a 
gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru hefyd.   Bydd y CDLl newydd yn cymryd tair blynedd a hanner i'w 
gwblhau wrth i ni gynnwys trigolion, busnesau, a rhanddeiliaid allweddol eraill i sicrhau ein bod yn mynd â 
Chasnewydd ymlaen mewn ffordd wydn, gadarn a chynaliadwy i ddiogelu a gwella ein hamgylchedd ond hefyd 
i gefnogi twf cynaliadwy ar draws ein cymunedau.     
 
Mae Cyngor Casnewydd yn cydnabod y rôl hanfodol sydd gan gwmnïau digidol a thechnoleg wrth gefnogi 
economi Casnewydd a denu buddsoddiad newydd.   Fel yr adroddwyd yn Amcan Lles 1, mae'r Cyngor hefyd yn 
ymwybodol o'r rhaniad digidol sy'n bodoli ar draws ein cymunedau a'r angen i ddileu'r anghydraddoldeb ar draws 
cartrefi incwm isel.   Er mwyn parhau â'r buddsoddiad hirdymor hwn, mae'r Cyngor, drwy gydol 2021/22,  wedi 
bod yn ymgysylltu â chymunedau, busnesau, a'i bartner Technoleg Gwybodaeth, y Gwasanaeth Adnoddau a 
Rennir, i ddeall a datblygu Strategaeth Ddigidol hirdymor newydd a fydd yn cefnogi'r gwaith parhaus o ddatblygu 

https://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/News/articles/2022/February-2022/Major-city-business-set-to-grow.aspx
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gwasanaethau digidol y Cyngor a gwella mynediad ac addysg ddigidol ar draws cymunedau Casnewydd ond a 
fydd hefyd yn cefnogi buddsoddiad digidol yn economi Casnewydd.  Ym mis Mawrth cafodd Cyngor Casnewydd 
Achrediad Siarter Cynhwysiant Digidol gan Gymunedau Digidol Cymru i gydnabod ein gwaith yn hyrwyddo 
sgiliau digidol sylfaenol a helpu pobl i fynd ar-lein.    
 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Casnewydd wedi parhau i weld datblygiadau mawr yn cael eu rhoi ar waith ar 
draws canol y ddinas. Er gwaethaf y tarfu gan y pandemig mae nifer o brosiectau wedi gallu bownsio'n ôl a 
pharhau gyda datblygu gwaith ar draws safleoedd mawr yn y ddinas.  Gohiriwyd y prosiect i atgyweirio'r Bont 
Gludo ac adeiladu Canolfan Ymwelwyr newydd yn ystod 2021/22 oherwydd bod ffactorau y tu allan i reolaeth y 
Cyngor fel amodau'r farchnad yn gwaethygu ar gyfer deunyddiau a'r prif gontractwyr yn mynd i ddwylo'r 
gweinyddwyr wedi golygu bod rhaid i ni ail-dendro’r prif gontractau gan arwain at gostau cynyddol.  Gyda 
chefnogaeth y Gronfa Dreftadaeth Genedlaethol ac ymrwymiad cyfalaf gan y Cyngor, mae Cyngor Casnewydd 
yn parhau i fod yn ymrwymedig i weld y gwaith hirdymor o adfer y bont a chanolfan ymwelwyr a fydd nid yn unig 
o fudd i drigolion lleol ond yn denu ymwelwyr o'r DU ac ymwelwyr byd-eang i'r Ddinas.    
 
Ym mis Mawrth 2022 cafodd y cynllun adfywio gwerth miliynau o bunnoedd 
Marchnad Casnewydd ei gwblhau a'i agor i'r cyhoedd.  Mae gan y farchnad 
dan do fywiog lu o fasnachwyr newydd, cwrt bwyd gyda chynnig amrywiol 
ochr yn ochr â mannau busnes a digwyddiadau.  Yn ogystal â rhoi dyfodol 
mwy disglair a mwy cynaliadwy i'r farchnad, bydd y cynllun yn ategu'r cynnig 
presennol yn ardal y Stryd Fawr, yn ogystal â chanol y ddinas ehangach, ac 
yn gweithredu fel catalydd ar gyfer adfywio pellach.   
 
Agorodd y Gwesty Mercure newydd yn Nhŵr y Siartwyr ym mis Chwefror 
2022. Arweiniodd tîm gwaith a sgiliau’r hybiau ymgyrch recriwtio i lenwi 50 
o swyddi gwag ar gontractau sefydlog a dim oriau.  Mae adnewyddu'r 
adeilad yn ddatblygiad hollbwysig yn y cam nesaf o fuddsoddiad ac 
adfywiad cynaliadwy i Gasnewydd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ym mis Tachwedd 2021, datganodd Gyngor Dinas Casnewydd argyfwng ecolegol a hinsawdd. Newid yn yr 
Hinsawdd yw un o heriau mwyaf ein cenhedlaeth ac mae angen gwirioneddol i'r byd ddatgarboneiddio, cyfyngu 
ar gynnydd yn y tymheredd byd-eang ac osgoi effeithiau gwaethaf newid yn yr hinsawdd.  Fel sefydliad, rydym 
wedi cymryd camau cadarnhaol i leihau ein hallyriadau carbon yn unol â thargedau a nodwyd yn ein Cynllun 
Rheoli Carbon, sydd wedi arwain at ostyngiad o 29% o ran allyriadau cwmpas 1 a chwmpas 2. Fel sefydliad 
cyfrifol ac i gefnogi targed Llywodraeth Cymru, mae'r cyngor wedi ymrwymo i gyrraedd carbon sero-net erbyn 
2030 a sicrhau bod ein gwasanaethau yn cefnogi taith y ddinas i sero-net ac addasu effeithiau newid yn yr 
hinsawdd.   
 
I gyflawni’r targed hwn, mae Cynllun Newid yn yr Hinsawdd 22-27 yn nodi chwe thema, blaenoriaethau, camau 
gweithredu a cherrig milltir y mae angen i ni eu cyflawni fel Cyngor dros y pum mlynedd nesaf.  

 

Prosiect Arcêd y Farchnad 
Mae Arcêd y Farchnad yng nghanol y ddinas yn strwythur 
rhestredig gradd II Fictoraidd. Mae'r arcêd yn llawn hanes, fodd 
bynnag, dros y blynyddoedd, mae wedi mynd yn adfeiliedig. Y 
Farchnad yw’r arcêd hynaf sy’n dal i fodoli yng Nghasnewydd a’r ail 
hynaf yng Nghymru.  

Yn 2018, sicrhaodd Cyngor Dinas Casnewydd arian gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i adfer ac adfywio Arcêd y 
Farchnad. Yn 2021, yn dilyn gwaith helaeth i adnewyddu'r gofod 
gan gynnwys to gwydr newydd, simneiau, a grisiau cymunedol 
newydd mae'r Farchnad Fictoraidd fywiog ar agor i'r cyhoedd.  

Mae adfywio canol y ddinas yn parhau i fod yn ganolbwynt 
        

          
     

 

 

https://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/News/articles/2022/March-2022/Council-recognised-for-work-to-help-people-get-online.aspx
https://newport-market.co.uk/eat/
https://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/News/articles/2021/November-2021/Newport-declares-ecological-and-climate-emergency.aspx
https://www.newport.gov.uk/documents/Strategies/Cyngor-Dinas-Casnewydd-Cynllun-Newid-Hinsawdd-Sefydliadol-2022-27.pdf
https://www.newport.gov.uk/cy/About-Newport/Regeneration/Market-Arcade.aspx
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Drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Cyngor 
wedi defnyddio dulliau amrywiol i leihau allyriadau 
carbon ar draws y sefydliad a Dinas Casnewydd. 
Mae’r defnydd o gerbydau trydan, a ddefnyddiwyd 
gyntaf i ddarparu gwasanaethau'r Cyngor yn 2018, 
wedi cynyddu’n sylweddol, gyda'r Cyngor bellach 
yn anelu at fod wedi disodli'r holl geir a faniau 
ysgafn gyda rhai trydan erbyn mis Ebrill 2022.  Mae 
nifer o bwyntiau gwefru cerbydau trydan hefyd 
wedi'u gosod ar sawl safle Cyngor i gefnogi'r newid 
i ffwrdd o gerbydau tanwydd ffosil erbyn 2030.  Yn 
2021, y cyngor oedd yr Awdurdod Lleol cyntaf yng 
Nghymru i fuddsoddi mewn cerbyd casglu 
gwastraff (CCG) cwbl drydanol.  Bydd chwe 
cherbyd gwastraff yn rhai trydan erbyn Ebrill 2022, 
a bydd y fflyd gyfan o gerbydau casglu gwastraff yn 
gerbydau trydan erbyn diwedd y degawd.  
 
Mae prosiect i ddatblygu cynllun ynni hirdymor ar gyfer y ddinas gyfan ar waith yng Nghasnewydd.  Mae’r 
prosiect peilot Cynllun Ynni Ardal Leol yn fenter gan Lywodraeth Cymru a fydd yn gofyn i awdurdodau lleol lunio 
cynllun yn nodi sut y gall eu hardal ddiwallu ei hanghenion ynni drwy ffynonellau adnewyddadwy a di-garbon. 
Bydd y cynllun yn asesu'r systemau ynni presennol, ac yn nodi camau ymarferol a gweledigaeth hirdymor tuag 
at greu system ynni ddi-garbon ar gyfer y ddinas erbyn 2050.  Mae'r cynllun yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd 
a dylai gael ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2022.  
 
Ochr yn ochr â'r Cynllun Newid yn yr Hinsawdd, mae'r Cyngor yn parhau â'i waith i gyflawni dim gwastraff erbyn 
2050 fel rhan o bolisi Llywodraeth Cymru.   Unwaith eto, fe wnaeth Cyngor Casnewydd (gan gynnwys ei bartner 
Wastesavers) ragori ar ei darged ar gyfer ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio gwastraff dinesig gan gyflawni 
67.1%.    Mae'r Cyngor yn parhau â'i brosiect i ddod o hyd i leoliad addas ar gyfer yr ail safle cyfleuster gwastraff 
y cartref yng Nghasnewydd a bydd yn parhau â hyn yn y Cynllun Corfforaethol nesaf.    
 
Wedi'i gynnwys yn y Cynllun Newid yn yr 
Hinsawdd mae ein hymrwymiad i ddiogelu a 
gwella bioamrywiaeth ein hardaloedd trefol a 
gwledig ledled Casnewydd.   Mewn 
partneriaeth â Cadwch Gymru'n Daclus, 
mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi 
cychwyn ar brosiect peilot yn dechrau yn 
20/21, i wella amgylcheddol lleol ac ansawdd 
y ddinas drwy ddefnyddio celf stryd.   Mae'r 
prosiect yn cael ei ariannu drwy grant 
Cadwch Gymru'n Daclus Caru Cymru ac yn 
gobeithio gweld gostyngiadau mewn tipio 
anghyfreithlon, taflu sbwriel a graffiti anghyfreithlon yn sgil balchder a chysylltiad cynyddol gyda'r ardal.   

Mae'r prosiect hwn yn parhau yn y flwyddyn ariannol 22/23 gyda mwy o safleoedd yn y cam olaf.  Y gobaith yw 
creu llwybr celfyddydol awyr agored lle gall ymwelwyr gael mynediad at fap i'w lawrlwytho o'r holl waith celf ar 
draws y ddinas.  Yn ogystal, mae'r cyngor wedi bod yn  cydweithio â chwmnïau cyfleustodau fel BT, Western 
Power a Virgin Media i sicrhau bod eu celfi stryd nhw yn cael eu cynnal yn gywir ac i dreialu'r gymuned yn 
arddangos gwaith celf awdurdodedig.   

 

https://keepwalestidy.cymru/caru-cymru/cy/
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Mae ein 'Llwybr i Natur' newydd, a elwir Ffordd Fynediad LG yn 
ffurfiol, wedi'i leoli oddi ar yr A48 Coedcernyw ac mae'n rhedeg oddi 
ar Church Lane Coedcernyw.  Wedi'i hadeiladu flynyddoedd lawer yn 
ôl, nid oedd y ffordd hon erioed wedi'i datblygu'n llawn i fod yn briffordd 
weithredol, fodd bynnag mae'n dal i gael ei dosbarthu fel priffordd 
fabwysiedig.  Dros y blynyddoedd roedd y lôn wedi dod yn darged ar 
gyfer tipio anghyfreithlon masnachol ar raddfa fawr ac yn cael ei 
defnyddio ar gyfer gwersylloedd anghyfreithlon.   
 
Cafodd ymgyrch gwyliadwriaeth cudd llwyddiannus iawn ei chynnal 
gan y cyngor yn ystod 2021, gan arwain at nifer o hysbysiadau 
penodol yn cael eu rhoi, 5 erlyniad a chaffael dau gerbyd.  Ers i’r 
system teledu cylch cyfyng gael ei gosod yn y mynediad a’r prif rannau 

o'r ffordd nid oes unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon pellach wedi digwydd yn yr ardal.   
 
Ym mis Hydref 2021, fe wnaeth Cyngor Dinas Casnewydd hefyd 
wneud gwaith ar raddfa fawr i gael gwared ar yr holl wastraff tipio 
anghyfreithlon. Parhaodd y gwaith am 10 diwrnod, gyda 650 tunnell o 
wastraff yn cael ei symud o'r safle yn cynnwys dros 1,800 o deiars.  
Roedd yr holl wastraff yn cael ei ddidoli i wahanol elfennau er mwyn 
sicrhau'r adferiad mwyaf posibl, gan gyflawni cyfradd ailgylchu o 85%. 
Daeth dros 100 o wirfoddolwyr, staff CDC, cynrychiolwyr o 
sefydliadau partner megis Flytipping Action Wales a Cadwch Gymru'n 
Daclus, ochr yn ochr â chynrychiolwyr gwleidyddol i'r digwyddiad.  
Roedd hyn yn nodi dechrau cyfnod newydd yn seiliedig ar wella'r ardal 

a hyrwyddo ei defnydd.   
 
 

 
Ym mis Mai 2021, fe wnaeth Cyngor Dinas Casnewydd gymryd rhan yn 
yr ymgyrch ‘No Mow May’ sy’n annog unigolion, cynghorau a 
rhanddeiliaid i helpu gwenyn, gloÿnnod byw a bywyd gwyllt arall drwy 
adael i flodau gwyllt dyfu ar lawntiau a mannau gwyrdd drwy gydol mis 
Mai yn hytrach na’u torri. Daeth y cyngor yn ymwybodol o'r ymgyrch hon 
yn ystod 20/21 gan ymgymryd â chyfres o dreialon llwyddiannus o 
wahanol fesurau o reoli glaswellt a chymysgeddau hadau blodau gwyllt 
yn ein safleoedd dynodedig sy’n cael eu 'gadael i dyfu'.  
 
 
 

Mae'r fenter hon yn cefnogi achrediad Cyngor Dinas Casnewydd fel Dinas 
sy’n Caru Gwenyn a'n dyletswydd i wella natur a chymryd camau sy'n 
helpu i wrthsefyll effaith newid yn yr hinsawdd. Mae dros 25 erw yng 
Nghasnewydd yn cael eu rheoli fel safleoedd peillio i ddenu gwenyn, 
gloÿnnod byw, chwilod a phryfed eraill.  Gan weithio gyda'r Prosiect 
Gwastadeddau Byw a’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn, mae 
ardaloedd o laswelltir yn Ffos ddraenio Percoed a'r Ganolfan Ailgylchu 
Gwastraff y Cartref yn cael eu rheoli ar gyfer cacwn.   I gael gwybod mwy 
ewch i'r adran bioamrywiaeth ar wefan y Cyngor. 
 

Mae'r gwaith a gwblhawyd gan Safonau Masnach ynghylch cydymffurfiaeth TPY wedi gwneud y gorau o 
gyfleoedd amgylcheddol y cyngor ac wedi arwain at leihau allyriadau carbon blynyddol. Pan fo perchnogion 
eiddo yn marchnata eiddo i'w rhentu (neu werthu) mae angen cydymffurfio â Rheolau Perfformiad Ynni.  Mae'r 
rheolau hyn yn nodi bod rhaid i eiddo gael Tystysgrif Perfformiad Ynni a dylid graddio effeithlonrwydd yr eiddo 
ar neu rhwng lefelau A i E, tra bod graddfeydd o F a G wedi'u gwahardd. Er mwyn cefnogi gwaith yn y maes 
hwn cafwyd grant gan y llywodraeth.   

https://www.plantlife.org.uk/uk/discover-wild-plants-nature/no-mow-may
https://www.lefelaubyw.co.uk/
https://www.lefelaubyw.co.uk/
https://www.bumblebeeconservation.org/?lang=cy
https://www.newport.gov.uk/cy/Leisure-Tourism/Countryside--Parks/Biodiversity/Biodiversity.aspx


18 
 

Mae canlyniad y gwaith a wnaed yn cynnwys ymarfer casglu gwybodaeth sylweddol, cysylltwyd â 113 o 
landlordiaid a ddrwgdybiwyd eu bod yn rhentu eiddo anghyfreithlon ac aneffeithlon, dangosodd 23 eu bod yn 
cydymffurfio a llwyddodd 29 i gydymffurfio o ganlyniad i’r rhyngweithio. Anfonwyd 27 o Hysbysiadau 
Cydymffurfio at y rhai nad oeddent yn cysylltu’n ôl, tra bo'r gwaith cydymffurfio yn parhau. Mae effaith y gwaith 
hwn yn dangos gostyngiad mewn allyriadau carbon blynyddol o 198.5 tunnell, gostyngiad mewn ynni blynyddol 
o 178, 329 kWh a gostyngiad mewn biliau tanwydd (prisiau Ebrill 2022) o £58,217.   

 

Dadansoddiad Perfformiad 2021/22 

 

 
 

Mesur Perfformiad  
2021/22 

Perfformiad 
Gwirioneddol  

2021/22 
 Targed 

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

% o wastraff a 
ailddefnyddiwyd, 
ailgylchwyd neu a 
gompostiwyd  

67.1% 64% 67.2% 66.4% 59.9% 59.8% 

Cilogramau o wastraff 
gweddilliol a grëwyd fesul 
person  

155.54 
kg/person  

175  
kg/person  

153.24 163.79 196.95 Dim data 

% y gwastraff trefol a 
ailgylchir yn y ganolfan 
ailgylchu gwastraff 

82.4% 65% 93.7% 65.4% 61.1% 59.8% 

% y strydoedd sy’n lân. 98.7% 97% 99.2% 97.5% 94.6% 95.8% 
Nifer cyfartalog y diwrnodau 
a gymerir i glirio tipio 
anghyfreithlon  

1.23 diwrnod  2 diwrnod 1.53 
diwrnod 

1.49 
diwrnod 

1.73 
diwrnod Ddim ar gael 

% y prif ffyrdd A / B / C 
mewn cyflwr gwael 
cyffredinol.  

Ffyrdd A – 
2.1% 

Ffyrdd B – 
3.1% 

Ffyrdd C – 
5.9% 

Ffyrdd A – 
2.5% 

Ffyrdd B – 
4.9% 

Ffyrdd C – 
7% 

Ffyrdd A – 
2.3% 

Ffyrdd B – 
4.4% 

Ffyrdd C – 
6.4% 

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 y busnesau a 
gefnogwyd ac a gafodd 
gyngor a chyfarwyddyd  

3,922 400 4,114 144 113 116 

% yr holl apeliadau cynllunio 
a wrthodwyd   
 

76.9% 70% 74.1% 62.2% 75.7%% 88.9% 
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Hunan-Asesu Cynnydd yn erbyn Amcan Lles 2 
 

Mae sefyllfa economaidd y Deyrnas Unedig wedi ei gwneud hi'n flwyddyn heriol arall i'n prosiectau adfywio a 
chyfleoedd datblygu economaidd yng Nghasnewydd.  Effeithiodd costau cynyddol a gwydnwch cadwyni cyflenwi 
allweddol ar rai o'n prosiectau adfywio allweddol fel y Bont Gludo a'r Ganolfan Treftadaeth.  Bydd hyn yn 
parhau'n her gan fod llawer o'n gwaith yn cael ei wneud mewn cydweithrediad â sefydliadau'r sector preifat a 
ffactorau ehangach y gadwyn gyflenwi / economaidd.  

Er gwaethaf yr heriau hyn, llwyddom i gyflawni prosiectau allweddol yng nghanol y ddinas megis y Farchnad 
Dan Do, Arcêd y Farchnad a Thŵr y Siartwyr.  Effeithiwyd ar y prosiectau hyn gan y pandemig, ond dangosodd 
y gwaith cydweithredol fod y Cyngor a'r prif sefydliadau partneriaid yn dymuno gwella Canol y Ddinas.   

Mae gwaith cynnal a chadw, adnewyddu a datblygu seilwaith y Ddinas yn her o hyd i Gyngor Casnewydd 
oherwydd ei fod yn gofyn am fuddsoddiad cyfalaf sylweddol na ellir ei ariannu gan Gyngor Casnewydd yn unig 
gan fod rhaid i ni flaenoriaethu hyn ar y cyd â blaenoriaethau pwysig eraill ar gyfer preswylwyr a busnesau.  
Bydd y gwaith cydweithredol drwy Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, Uned Gyflawni Burns a Phorth y Gorllewin, 
yn darparu cyfleoedd newydd i ddarparu mwy o opsiynau trafnidiaeth amgen er mwyn annog pobl i deithio yn y 
ddinas a'r cyffiniau.  Wrth i'r ddinas dyfu dros y 10 mlynedd nesaf bydd hi'n bwysig diogelu ein rhwydwaith yn y 
dyfodol i ateb gofynion ein trigolion a'n heconomi a dyna pam y bydd teithio llesol (Amcan Lles 3) hefyd yn 
bwysig i ateb y gofynion hyn. 

Mae ein perfformiad yn 2021/22 wedi parhau i ddangos cynnydd da a chynnal gwasanaethau allweddol ar lefel 
uchel.  Bydd hyn yn heriol yn 2022/23 ac wedi hynny wrth i ni wneud penderfyniadau allweddol ynghylch sut 
rydym yn blaenoriaethu ein gwasanaethau a gwella'r mesurau hynny sy'n tanberfformio.  At hynny, bydd angen 
i ni gynnwys mesur(au) newydd a fydd yn cefnogi ein Cynllun Newid yn yr Hinsawdd a dangos cynnydd y Cyngor 
yn erbyn ei amcanion adfywio a chynnal a chadw seilwaith.   

Mesur 
Perfformiad  

Perfformiad 
Gwirioneddol 

2021/22 

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

% yr holl geisiadau 
cynllunio a oedd 
yn cael eu 
penderfynu o fewn 
terfynau amser     

62.4% 80% 67.1% 77.8% 87.5% 88.6% 

Mae perfformiad wedi 
cael ei effeithio'n 
sylweddol oherwydd 
materion staffio a 
recriwtio.   Mae nifer o 
swyddi gwag wedi bod 
yn y Tîm o ganlyniad i 
lai o bobl yn ymuno â'r 
proffesiwn.   Mae hyn 
yn fater i bob 
Awdurdod Lleol ar hyn 
o bryd ac rydym yn 
ystyried ffyrdd amgen 
o gefnogi 
graddedigion i'r 
proffesiwn.  

Nifer y busnesau 
newydd sy'n cael 
eu cefnogi trwy'r 
gronfa datblygu 
busnes. 

15 50 4 27 38 88 

Cafodd lansiad Grant 
Busnes Dinas 
Casnewydd ei ohirio 
tan i'r arian cymorth 
busnes disgresiynol 
Covid-19 gael ei ad-
dalu.   Dyfarnwyd 
cyfanswm o 15 grant 
cyn diwedd y flwyddyn 
ariannol; fodd bynnag, 
mae 39 arall eisoes 
wedi eu dyfarnu yn 
22/23, yn seiliedig ar 
geisiadau a 
gyflwynwyd yn 21/22 - 
sy'n dangos y byddai'r 
targed wedi ei 
gyrraedd pe na bai 
cyfyngiadau pellach i 
arian wedi'u 
cyflwyno.   



20 
 

Gan ddysgu dros y 5 mlynedd diwethaf, gwnaethom gydnabod bod yr amcan hwn yn eang iawn yn yr hyn yr 
oedd yn ceisio ei gyflawni a dros y 5 mlynedd nesaf bydd angen i ni ganolbwyntio mwy ar ein hadfywiad, seilwaith 
ac amgylchedd.  Bydd yr effaith ar amgylchedd y ddinas a lleihau ein hallyriadau carbon yn un o'n gofynion 
canolog y bydd Cyngor Casnewydd yn eu hystyried drwy'r holl Amcanion Lles yn y Cynllun Corfforaethol 
newydd.  Er mwyn cyflawni hyn bydd gennym ddau Amcan Lles yn canolbwyntio ar yr economi, addysg a sgiliau 
a hefyd ar Amgylchedd a Seilwaith Casnewydd.  Bydd gwasanaethau fel Adfywio a Datblygu Economaidd, 
Gwasanaethau’r Ddinas, yr Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd a Phobl, Polisi a Thrawsnewid yn canolbwyntio 
ar: 

Amcan Lles 1 - Yr Economi, Addysg a Sgiliau 

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

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

• Ail-fywiogi canol y ddinas a'r cymunedau ehangach er budd teuluoedd, busnesau, ac ymwelwyr. 
• Dod yn gyrchfan sy'n dathlu amrywiaeth ddiwylliannol, treftadaeth ac sy'n darparu digwyddiadau 

chwaraeon elît. 
• Dod yn gyngor a dinas carbon sero-net drwy gyflawni Cynllun Sefydliadol Newid yn yr Hinsawdd y Cyngor 

a Chynllun Ynni Ardal Leol. 

Amcan Lles 2 – Amgylchedd a Seilwaith Casnewydd 

• Dod yn gyngor a dinas carbon sero net drwy gyflawni Cynllun Sefydliadol Newid yn yr Hinsawdd y Cyngor 
a Chynllun Ynni Ardal Leol. 

• Cydweithio a chynnwys datblygwyr, cymunedau, a busnesau i greu adeiladau ar gyfer gweithio a byw 
ynddynt sy'n gynaliadwy, yn fforddiadwy ac yn gwella'r amgylchedd. 

• Parhau â'n cynnydd fel arweinydd byd-eang ar ailgylchu gan gyfrannu tuag at nod gwastraff sero-net 
Cymru. 

• Diogelu a gwella bioamrywiaeth ac amgylchedd cymunedau trefol a gwledig Casnewydd, gan wella lles 
ac iechyd.     

• Trawsnewid system priffyrdd a thrafnidiaeth Casnewydd er mwyn gwella ansawdd a diogelwch yr aer. 
Hyrwyddo teithio Llesol trwy’r ddinas a rhanbarth de-ddwyrain Cymru. 

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

• Cefnogi a hyrwyddo busnesau ag enw da sy'n cydymffurfio â gofynion amgylcheddol a rheoleiddio a 
gweithredu yn erbyn sefydliadau nad ydynt yn cydymffurfio. 
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Dylai pawb yng Nghasnewydd allu byw 
bywydau iach ac annibynnol lle gallant 
gymryd rhan mewn gweithgareddau 
cymdeithasol a chyfrannu at eu 
cymunedau.    

Mae'r gwaith ataliol ac ymyrraeth gynnar a 
wneir gan y Cyngor a'n partneriaid wrth 
wraidd ein gwaith,  o gefnogi plant, pobl 
ifanc a theuluoedd i fyw'n iach ac yn ddiogel 
i gefnogi'r henoed a phobl sy'n agored i 
niwed i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi a'u 
cymunedau.    

Mae iechyd a lles preswylwyr hefyd yn 
bwysig er mwyn atal pobl rhag bod angen 
gwasanaethau acíwt a lleihau'r galw am 
wasanaethau’r Cyngor a gwasanaethau iechyd yn yr hirdymor.    

Mae'n bwysig bod pobl ledled ein cymunedau yn parhau i fod yn actif ac i beidio â dibynnu ar ddulliau 
traddodiadol o deithio (gan gynnwys cymudo) ar draws y ddinas a'r rhanbarth ehangach.   Bydd hyn i gyd yn 
helpu'r ddinas i wella ei hamgylchedd a lleihau anghydraddoldebau iechyd ac amddifadedd. 

Am gyfran helaeth o 2021/22, roedd cyfyngiadau’r pandemig a chyfyngiadau dilynol wedi parhau i fod ar waith 
a effeithiodd ar ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phlant ar draws y ddinas.   Mae maint 
llawn yr effeithiau hyn yn dechrau dod i'r amlwg a rhagwelir yn y tymor hwy y bydd hyn yn parhau i gael effaith 
ar ein gwasanaethau gan y bydd pobl angen cymorth ar gyfer anghenion cymhleth.   Mae'r amcanion canlynol 
ar waith i reoli'r effeithiau hyn:  

Amcan Lles 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 pobl i fyw'n annibynnol 

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

Adfer y gwasanaethau i blant ac oedolion yn llawn, cefnogi 
partneriaid y mae Covid-19 wedi effeithio arnynt a sicrhau 
bod defnyddwyr gwasanaeth a staff yn cael eu cefnogi a'u 
hamddiffyn 

3   Cefnogi plant i aros yn ddiogel gyda'u teuluoedd Asesu effaith a chynaliadwyedd hirdymor y sector gofal 
cymdeithasol yng Nghasnewydd gan lywio gofynion y 
gwasanaeth yn y dyfodol. 

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

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

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

Gwella cyfleoedd ar gyfer teithio llesol a gweithio tuag at 
ansawdd aer gwell. 

6   Gwella cyfleoedd ar gyfer teithio llesol Rheoleiddio busnesau a chefnogi defnyddwyr / preswylwyr i 
ddiogelu a gwella eu hiechyd.  
 

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

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

8 Gweithio tuag at wella ansawdd aer Cynnal gweithlu diogel, iach a chynhyrchiol.   
9  Rheoleiddio busnesau a chefnogi defnyddwyr / 

preswylwyr i ddiogelu a gwella iechyd  
 

 

    

Cymru 
Lewyrchus 

Cymru Wydn Cymru sy’n 
Gyfrifol yn 
Fyd-eang 

Cymru â 
Diwylliant Bywiog 

lle mae’r iaith 
Gymraeg yn 

Ffynnu 
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Mae Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor (Gwasanaethau Oedolion a Phlant) wedi'i ddominyddu gan yr 
ymateb i'r pandemig a sicrhau bod gan ein dinasyddion mwyaf agored i niwed y pecynnau gofal a chymorth 
angenrheidiol ar waith.   Ar ran Gwasanaethau Plant y Cyngor, mae eu blaenoriaeth wedi canolbwyntio ar 
gefnogi ein plant a’n pobl ifanc mwyaf agored i niwed, a'u teuluoedd.   Mae staff ar draws y gwasanaeth a'n 
partneriaid wedi parhau i ymateb yn gadarnhaol i heriau gweithio hybrid ond yn bennaf oll sicrhau bod cyswllt 
wyneb yn wyneb yn cael ei gynnal.    

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Gwasanaethau Plant wedi parhau i weld cynnydd yn nifer a chymhlethdod 
yr atgyfeiriadau, ond er gwaethaf y cynnydd yma mae nifer y plant sy'n derbyn gofal gan y Cyngor wedi aros yn 
sefydlog ac ni welwyd unrhyw gynnydd sylweddol yn nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant.   Mae hyn yn 
dangos sut rydym, drwy waith aml-asiantaeth, yn defnyddio dull system gyfan i sicrhau bod plant yn parhau i fod 
yn ddiogel gartref gyda'u teuluoedd.   Adlewyrchwyd hyn hefyd gan yr adborth cadarnhaol a gafwyd gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru ym mis Mai 2021 lle roedden nhw'n dweud "Yn y Gwasanaethau Plant, gwelsom fodel 
ymyrraeth gynnar lle gall plant gyrchu amrywiaeth o wasanaethau a gefnogir gan y Panel Lles Gofod a oedd yn 
cynnwys ystod eang o sefydliadau statudol a thrydydd sector.   Mae gan staff ymrwymiad gyffredin i weithio'n 
effeithiol gyda theuluoedd o fewn cyfyngiadau'r pandemig.   Cawsom (Arolygiaeth Gofal Cymru) adborth 
cadarnhaol gan y rhai a oedd yn gadael gofal, roedden nhw’n llawn canmoliaeth am y cynghorwyr personol.  
Dywedon nhw ei fod yn bwysig bod pobl yn gwrando arnynt a bod eu lleisiau'n cael eu clywed."  

Trwy gydol 2021/22, mae'r Gwasanaethau Plant wedi bod yn rhan o sawl prosiect a menter allweddol.   Bob 
blwyddyn, mae Cyngor Casnewydd wedi bod yn gefnogwr brwd i waith Maethu Cymru / Foster Wales i hyrwyddo 
ac annog pobl i ddod yn ofalwyr maeth yng Nghasnewydd.  Mae Gofalwyr Maeth yn bwysig ar gyfer adeiladu 
dyfodol gwell i'n plant nad ydynt yn gallu byw gyda'u teuluoedd.   Mae’r ddolen hon yma yn astudiaeth achos 
gan Neil a Val sy'n ofalwyr maeth sy'n byw yng Nghasnewydd, mae’n dangos y cyfraniad y maent wedi'i wneud 
i ddarparu cartref diogel i ddau blentyn.    

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Cyngor Casnewydd wedi bod yn gwneud camau sylweddol i gynyddu'r 
ddarpariaeth gofal preswyl yng Nghasnewydd.   Dechreuodd hyn gyda Bwthyn Rosedale a agorodd dair blynedd 
yn ôl ac mae wedi dangos sut mae gofalu am blant mewn amgylchedd diogel wedi gwella eu cyfleoedd i fyw 
bywydau llawn boddhad. Rydym wrthi’n ailddatblygu adeiladau anecs ar safle Rosedale i gynnig darpariaeth 
ychwanegol.   Bydd ein hail brosiect yn Fferm Windmill yn cael ei gwblhau ym mis Medi 2022 a chawsom 
gymeradwyaeth cynllunio ar gyfer datblygu anecsau ar y safle.  Ar ôl ei gwblhau, bydd safleoedd Rosedale a 
Fferm Windmill yn darparu cymorth byrdymor i hyd at 8 o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gwent.   

Un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu 
Gwasanaethau Plant a gwasanaethau 
cefnogol eraill yn y Cyngor fel Addysg a’r 
Gwasanaethau Atal fu cynnydd yn nifer y 
plant di-gwmni sy’n ceisio lloches ac yn 
ystod y chwe mis diwethaf argyfwng 
Ffoaduriaid Wcráin.   Mae Gwasanaethau 
Plant Cyngor Casnewydd wedi bod yn 
arwain ar yr ymagwedd ranbarthol at y 
gefnogaeth hon, ac wedi cynorthwyo 
awdurdodau lleol eraill Gwent i adeiladu 
seilwaith i ddiwallu anghenion plant di-
gwmni sy'n cyrraedd drwy'r cynllun 
Trosglwyddo Cenedlaethol dan fandad.   
Gan ddefnyddio ein profiad, rydym wedi 
addasu gwasanaethau i reoli a chefnogi 
teuluoedd o Wcráin i ymgartrefu mewn 
llety diogel a gyda theuluoedd.   Rydym 
wedi cydweithio ar draws gwasanaethau'r 
Cyngor fel Tai, Addysg, Gwasanaethau 
Rheoliadol, Cydlyniant Cymunedol, ac 
Argyfyngau Sifil, yn ogystal â'n darparwyr 
Iechyd er mwyn cefnogi dros 40 o 
deuluoedd i ymgartrefu yng Nghasnewydd.    

Astudiaeth Achos- Plant Di-gwmni yn Ceisio Lloches, stori 
Shazad, Arkan ac Armanj   

Ychydig flynyddoedd yn ôl cyrhaeddodd Armanj gan ymgartrefu yng 
Nghasnewydd fel plentyn di-gwmni yn ceisio lloches o Iran ac roedd yn 
cael ei gefnogi fel rhywun a oedd yn gadael gofal.   

Ym mis Mai 2021, fe wnaeth Shazad ffoi o Iran gyda'i gariad Arkan gan 
fod y ddau mewn perygl o erledigaeth neu farwolaeth oherwydd eu 
rhywioldeb.   Ar y pryd roedd Shazad yn 16 oed tra roedd Arkan dros 18 
oed.  Fe wnaeth y ddau ohonynt deithio drwy Ewrop cyn cyrraedd Ffrainc 
a mynd mewn cwch ar arfordir Ffrainc.    

Ac yntau'n 16 oed, symudodd Shazad i Gasnewydd drwy Gynllun 
Trosglwyddo Cenedlaethol Llywodraeth y DU a chefnogodd Cyngor 
Casnewydd ef i ymgartrefu yng Nghasnewydd.   Bu'n rhaid i Arkan aros 
yn Llundain gan fod y Swyddfa Gartref yn teimlo ei fod yn hŷn o'r cyfweliad 
cyrraedd cychwynnol.   Pan deithiodd Arkan i Gasnewydd i gwrdd â 
Shazad cyflwynodd fel person ifanc, a chefnogodd Gwasanaethau Plant 
Casnewydd ef i gael eiriolwr a chyngor cyfreithiol, gan gymryd asesiad 
oedran a wnaeth gadarnhau ei fod yn berson ifanc. Mae Cyngor 
Casnewydd yn parhau i gefnogi'r tri dyn gyda'u ceisiadau am loches, ac 
maen nhw bellach yn byw gyda'i gilydd yng Nghasnewydd.  

https://fosterwales.newport.gov.uk/cy/
https://www.youtube.com/watch?v=LnItW2dO4yg
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I bobl ag anableddau dysgu gall trosglwyddo i’r 
Gwasanaethau Oedolion fod yn gyfnod heriol iddyn nhw eu 
hunain a'u teuluoedd.   Drwy gydweithio â’r Gwasanaethau 
Oedolion a darparwyr gofal eraill, rydym wedi bod yn cyflawni 
Strategaeth Byw'n Annibynnol Casnewydd sy’n darparu 
glasbrint i sefydliadau gydweithio i ddiwallu anghenion llety 
pobl ag anabledd dysgu.  Safbwyntiau pobl sydd ag anabledd 
dysgu a'u gobeithion am y dyfodol sydd wrth wraidd y 
strategaeth.  Mae'r broses ar gyfer gweithio mewn 
partneriaeth ymhlith rhanddeiliaid allweddol fel oedolion ag 
anableddau dysgu, gofalwyr, tai strategol, gwasanaethau 
cymdeithasol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn cael 
ei nodi yn y strategaeth.  Mae'r Strategaeth Byw'n Annibynnol 
wedi cael ei chroesawu gan bartneriaid ac maent wedi 
cefnogi’r gwaith o greu dulliau arloesol sy'n hyrwyddo annibyniaeth wrth fod yn ymwybodol o gyfyngiadau 
cyllidebol.  Un o'r rhai diweddaraf yw datblygiad llety â chymorth i oedolion sydd ag anabledd dysgu yn ardal 
Sain Silian o'r ddinas. 

Mae Bank House yn ailddatblygiad gan Grŵp Pobl o safle tir llwyd segur ochr yn ochr ag Afon Wysg.  Pan 
gaiff ei gwblhau bydd y safle yn darparu dros 200 o gartrefi o gymysgedd o feintiau a deiliadaeth.  Mae'r 
datblygiad yn cynnwys llwybr cerdded ar hyd yr afon wedi'i leinio gan goed sy'n cysylltu â pharc cyfagos ac 
sydd wedi'i gysylltu'n dda ag amwynderau lleol. Drwy'r trefniadau gweithio ar y cyd a sefydlwyd gan 
swyddogion y Strategaeth Byw'n Annibynnol o'r timau Comisiynu Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai 
Strategol nodwyd bod hyn yn safle lle y byddai llety i oedolion ag anabledd dysgu yn briodol.   

 

 

 

 

 

Yng Nghasnewydd, mae nifer yr oedolion sydd angen gofal a chymorth ychwanegol gan y Cyngor wedi bod yn 
cynyddu dros y 5 mlynedd diwethaf.   Ar ddiwedd 2021/22 roedd 1,940 o bobl gyda chynllun gofal a chymorth, 
sydd i fyny o 1,861 o bobl yn 2020/21.  Ar draws y sector gofal i oedolion, mae'r galw cynyddol wedi'i ddwysáu 
gan bwysau Covid a phrinder staff ar draws y sector gofal cymdeithasol sydd wedi ei gwneud yn gyfnod heriol 
iawn i ddod o hyd i’r llety cywir a'r pecynnau gofal i bobl mewn modd amserol.   

Er gwaethaf yr heriau hyn, mae’r Gwasanaethau Oedolion wedi parhau i ddarparu mentrau allweddol i atal rhai 
o'r materion hirdymor hyn.   Drwy gydol y flwyddyn, rhoddodd ein gwasanaeth allgymorth mewnol gymorth i 67 
set o ofalwyr a’r rheiny oedd yn derbyn gofal yn y gymuned.  Llwyddodd y tîm i ddarparu amrywiaeth o 
weithgareddau i’r person oedd yn derbyn gofal, gan alluogi'r gofalwr i gael amser i'w hunan.  Cynhelir y 
gweithgareddau hyn yng nghartref neu gymuned leol y person sy’n derbyn gofal - yn ôl y cais gan yr unigolyn. 
Mae cynlluniau wedi'u rhoi ar waith ar gyfer gwasanaeth Seibiant Byr newydd a fydd yn cynnig mwy o 

Astudiaeth achos- cefnogi unigolion i fyw'n annibynnol yng 
Nghasnewydd   

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fe wnaeth y cyngor, a oedd yn gweithio mewn 
partneriaeth â Grŵp Pobl, gefnogi unigolyn i symud i Bank House, lle byddai'n byw'n 
annibynnol mewn fflat ochr yn ochr ag oedolion eraill ag anableddau dysgu. Roedd y 
gwaith paratoi yn ystyried anghenion penodol yr unigolyn a'r heriau y byddai symud yn 
eu cyflwyno iddo.   

Cyn hynny, roedd yr unigolyn yn anffodus yn byw bywyd ynysig.  Ar ôl symud i Bank 
House mae'r unigolyn yn amlwg yn hapusach ac wedi dechrau rhyngweithio â thrigolion 
eraill gan arddangos llai o ymddygiadau heriol. Mae'r symud hwn sydd wedi newid ei 
fywyd wedi lleihau cost ei becyn gofal 24 awr a rhagwelir y bydd yn cael ei leihau 
ymhellach wrth iddo ymgartrefu yn ei gartref newydd hapus.  

Dyma enghraifft gadarnhaol o'r ffordd y gall strategaeth a gyflawnir drwy weithio mewn 
partneriaeth sicrhau newid sylweddol a pharhaol.  Mae'r tîm comisiynu a thai strategol 
yn gweithio gyda Grŵp Pobl ar hyn o bryd i ddarparu llety tebyg mewn datblygiad 
newydd arall yng Nghasnewydd gan ddilyn yr un broses a nodir yn y Strategaeth Byw'n 
Annibynnol.    
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hyblygrwydd drwy gyfuno canolfan gyfleuster gyda'r gwasanaeth allgymorth.  Disgwylir i'r cyfleuster agor yng 
Ngerddi'r Gwanwyn yn ail chwarter 2022/23.  

Cynhaliwyd gwaith cynllunio i sefydlu gwasanaeth gofal dementia mwy dwys ar gyfer pobl a fyddai'n elwa o 
raglen ailalluogi â ffocws naill ai yn dilyn arhosiad yn yr ysbyty neu i atal arhosiad yn yr ysbyty.  Bydd y 
gwasanaeth yn cyfuno'r gwasanaeth Eiddilwch, Gerddi’r Gwanwyn a Seibiant Byr i ddarparu cefnogaeth 
ailalluogi am nifer cytunedig o wythnosau.  Mae astudiaeth beilot 12 mis wedi'i chynllunio a bydd yn cychwyn yn 
amodol ar ganlyniad cais am gyllid.   
 
Parhaodd Gartref Gyntaf i ddatblygu ac i gyfrannu at y llwybr integredig rhyddhau o’r ysbyty.  Mae llwyddiant y 
gwasanaeth rhanbarthol hwn wedi arwain at gynlluniau pellach i ehangu, gan weithio gyda'r Gwasanaeth 
Ambiwlans (Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru) er mwyn atal yr angen i bobl fynd i'r ysbyty, 
drwy gynnig y cymorth cywir.  

Gwelwyd gwaith da iawn mewn perthynas â gofalwyr fel y dangoswyd gan y  cynnydd yn nifer yr asesiadau 
gofalwyr a gynigir.   Gall gofalwyr di-dâl fod yn grŵp anodd ei gyrraedd, ond mae’r rhwydwaith gofalwyr wedi 
bod yn effeithiol wrth gyfleu cynnig Casnewydd i'r rhai sydd ei angen.  Mae grantiau ac arian ar gael i ofalwyr, 
er enghraifft, arian gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gyda gwersi gyrru.  Lansiwyd y cynnig i ofalwyr ifanc 
ym mis Ionawr 2022 mewn partneriaeth â Barnardo's.      

Mae argaeledd a’r defnydd o dechnoleg gynorthwyol yn parhau i wella ac ehangu.  Rydym yn gweithio gydag 
asiantaethau partner fel Mind a Pobl i roi cyhoeddusrwydd i'r argaeledd, ac mae offer ar gael i gefnogi 
annibyniaeth a chadw pobl yn ddiogel yn y gymuned.  

Wrth edrych ymlaen, y prif faterion sy'n peri pryder yw diffygion yn y gweithlu a chost gwasanaeth.  Mae cyllid 
caledi Llywodraeth Cymru a thaliadau ychwanegol sy'n gysylltiedig â’r pandemig i ddarparwyr wedi dod i ben ac 
rydym yn dibynnu ar y lefelau ffioedd a negodwyd i gynnal ein partneriaid cyflenwi.   O ganlyniad i'r trafodaethau 
am ffioedd eleni, roedd cynnydd uwch na'r arfer mewn canrannau er mwyn cydnabod yr angen i ddiogelu 
cynaliadwyedd ariannol.  Fodd bynnag, bydd effaith barhaus chwyddiant a phris uchel ynni, tanwydd a nwyddau 
hanfodol eraill yn parhau i roi straen ar y system ac rydym yn parhau i weithio'n agos gyda darparwyr a gyda'n 
partneriaid comisiynu rhanbarthol i nodi a rheoli'r risgiau.  

Rhaid cydnabod ymroddiad, proffesiynoldeb, ac ymrwymiad y staff ar draws y gwasanaethau oedolion a 
darpariaethau gofal cymdeithasol allanol wrth i'r bylchau yn y gweithlu barhau i greu pwysau ar y system.  Er 
hyn, mae gwasanaethau hanfodol wedi aros yn eu lle, mae pobl wedi cael eu cadw'n ddiogel ac mae'r 
ddarpariaeth newydd yn parhau i gael ei datblygu i ddiwallu anghenion sy'n newid.  
 
Mae iechyd a lles hirdymor ein cymunedau yn cael eu heffeithio gan y lle a'r amgylchedd y maen nhw'n byw 
ynddo.  Mae angen i ni sicrhau bod pobl yn gallu byw mewn tai diogel a bod gan bobl fynediad at fannau gwyrdd 
ac agored arfordirol, gwledig, a threfol.   Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod gan gymunedau'r opsiynau i deithio 
ar draws y ddinas gan ddefnyddio trafnidiaeth amgen i geir megis trafnidiaeth gyhoeddus, beicio, a cherdded 
sydd nid yn unig yn gwella eu hiechyd ond hefyd yn gwella ansawdd aer y ddinas.      
 
Er mwyn cefnogi ymrwymiad y Cyngor i fod yn sefydliad carbon sero-net erbyn 2030, rydym wedi integreiddio 
ein cyfrifoldebau presennol i wella ansawdd aer ac i ddarparu mwy o lwybrau teithio llesol ledled Casnewydd.  
Mae yna 11 Ardal Rheoli Ansawdd Aer yng Nghasnewydd.  Bob blwyddyn rydym yn adrodd ar ein cynnydd yn 
erbyn ein Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer (CGAA).  Gellir gweld y CGAA diweddaraf yma.  Mae'r cyngor wedi 
prynu 4 system monitro ansawdd aer parhaus amser real sydd wedi arwain at ddarpariaeth ar gyfer 6 o'n 
Hardaloedd Rheoli Ansawdd Aer.  Mae hyn yn caniatáu i'r cyngor gael gwell dealltwriaeth o'r perthnasoedd 
digwyddiadau amser a llygredd mewn gwahanol rannau o Gasnewydd lle mae Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer 
wedi'u datgan, a bydd hyn yn ei dro yn helpu i nodi'r ymyriadau mwyaf priodol i leihau lefelau llygredd.   
 
Mae Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer Cyngor Dinas Casnewydd ar y trywydd iawn i gael ei gwblhau yn 2022 
yn amodol ar gyllid a bydd yn darparu opsiynau mesur gwella ansawdd aer ar gyfer Ardaloedd Rheoli Ansawdd 
Aer y gellir eu dilyn gyda'r bwriad o leihau lefelau llygredd pellach a hwyluso cydymffurfiaeth ag amcanion 
ansawdd aer mewn perthynas â nitrogen deuocsid. Yn ogystal, mae monitorau llygryddion aer amser real yn y 
broses o gael eu defnyddio ar draws y ddinas yn dilyn llwyddiant y cyngor i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru.   

https://www.newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/Pollution-and-noise-control/Air-Quality-Management-Areas.aspx
https://www.newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/Pollution-and-noise-control/Air-quality-data-reports.aspx
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Mae'r cyngor hefyd yn gweithio'n agos gyda Gwasanaethau 
Addysg ac ysgolion o ran trawsnewid, lliniaru ansawdd aer a 
hwyluso ymyriadau ansawdd aer mewn ysgolion.  Bob 
blwyddyn, mae Uwch Swyddog Gwyddonol y cyngor yn trefnu 
digwyddiad mewn cydweithrediad â'r fenter Diwrnod Aer Glân 
cenedlaethol sy'n cael ei hyrwyddo gan Global Action 
Planning.   

Eleni gwahoddwyd plant ysgol i gymryd rhan mewn taith 
gerdded dywys amgylcheddol, a oedd yn canolbwyntio ar 
ansawdd aer, sŵn amgylcheddol a bioamrywiaeth.  Rhoddwyd 
cyfarpar monitro a deunyddiau papur i'r plant i'w galluogi i 

ymchwilio i'w hamgylchedd lleol, o ran ochr y ffordd a’r gofod agored drwy ran newydd o lwybr teithio llesol.   

Cafodd gweithgynhyrchwyr offerynnau monitro a cherbydau 
trydan y Cyngor hefyd eu harddangos yn y digwyddiad, gydag 
Arweinydd y Cyngor yn cymeradwyo'r digwyddiad a gwnaed 
cyfraniad gwerthfawr hefyd gan Bencampwr Aer Glân 
Llywodraeth Cymru, yr Athro Paul Lewis.  Mae Diwrnod Aer 
Glân yn rhan o ystod ehangach o waith y mae ein Huwch 
Swyddog Gweinyddol yn ei gyflawni drwy gydol y flwyddyn sy'n 
cynnwys adrodd yn flynyddol ar fonitro ansawdd aer a 
chynllunio camau gweithredu. 

 
 

Ers cyflwyno Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i wella 
rhwydwaith trafnidiaeth y ddinas i wneud cerdded a beicio yn opsiwn mwy apelgar a diogel i bobl.  Fel yr 
amlygwyd yn Amcan Lles 2, mae Cyngor Casnewydd wedi bod yn rhan o lawer o fentrau rhanbarthol a 
chenedlaethol fel Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Uned Cyflawni Burns i wella'r rhwydweithiau trafnidiaeth.   
Mae Casnewydd wedi elwa o bron i £10m o gyllid gan Lywodraeth Cymru i wella nifer o lwybrau teithio llesol ar 
hyd a lled y ddinas.   Yn 2021/22 mae'r Cyngor wedi bod yn darparu cynlluniau amrywiol ar draws Casnewydd 
gan gynnwys:  
Mae Pont Droed newydd Devon Place yn darparu cyswllt llawer 
gwell ar gyfer cerddwyr a beicwyr sy'n symud rhwng Gogledd a 
De Casnewydd.  Ar hyn o bryd mae'r llwybr cysylltu rhwng y ddwy 
gyrchfan yn cael ei wasanaethu gan danffordd sy'n anaddas i'r 
diben.  Bydd y bont hon yn cysylltu ardal y Gold Tops a Queenshill 
â chanol y ddinas heb fod angen defnyddio'r danffordd.   

Darparu cyswllt drwy Parc Tredegar i hen gwrs golff Parc 
Tredegar sy'n arwain allan i’r A48 ger cylchfan Cyffordd 28.  Bydd 
y prosiect cyffrous hwn yn gwella'r gyrchfan boblogaidd hon 
ymhellach ac yn darparu ffordd amgen o deithio i feicwyr a 
cherddwyr.  Mae'r llwybr yn cydymffurfio â Deddf Teithio Llesol 
(Cymru) 2013 a Deddf Cydraddoldebau 2010, gan ei wneud yn addas i ddefnyddwyr o bob gallu.  Mae'r llwybr 
hwn yn cael ei oleuo gyda goleuadau isel sy'n dda i ystlumod sydd wedi bod yn boblogaidd iawn ar lwybr Teithio 
llesol Coed Melyn.   

Agorwyd llwybr Teithio Llesol Ynys y Mwncïod yn dilyn cwblhau gwaith i sicrhau bod y llwybr yn gwbl 
hygyrch.  Mae’r llwybr newydd yn cynnig llwybr croesi diogel o dan y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol i gerddwyr 
a beicwyr.  Mae ramp hygyrch newydd yn cysylltu’r llwybr i gerddwyr a beicwyr ar ochr ogleddol y Ffordd 
Ddosbarthu Ddeheuol gyda llwybr newydd o dan y bont.  Mae’r llwybr hwn yn arwain i ystâd dai Lysaght 
Village, ac oddi yno i lwybrau masnachol a phreswyl eraill yn Llyswyry.  Mae’r llwybr newydd yn golygu na fydd 
rhaid i feicwyr a cherddwyr ddefnyddio nifer o fannau i groesi’r ffordd o un ochr o’r ffordd ddosbarthu i’r llall. 
 
Cyswllt newydd o Barc Tredegar i du blaen Ysgol Dewi Sant, gan ddarparu llwybr mwy diogel i rieni a phlant 
i'r ysgol ac oddi yno.  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/canllawiau-ddeddf-teithio-llesol.pdf
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Gwaith gwella arwyneb yng Nghamlas Malpas a Betws i ddod â'r llwybr yma i safon teithio llesol ar hyd y rhan 
o'r gamlas rhwng Porth Gwastad a'r ffin â Thorfaen.   

Ar ôl sawl rownd o ymgynghoriadau cyhoeddus, mae’r adolygiad o'r mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol wedi ei 
gwblhau ac mae'r map diweddaraf o lwybrau teithio llesol (llwybrau presennol a arfaethedig) gan gynnwys yr 
adroddiad terfynol wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Defnyddir y llwybrau map i gynllunio 
datblygiadau teithio llesol yn y dyfodol dros y 5 mlynedd nesaf.   

Mae Timau Diogelu'r Cyhoedd y cyngor wedi bod yn gweithio'n galed i gefnogi busnesau lleol gan ddarparu 
cyngor ac arweiniad trwy gyfres o arolygiadau sydd wedi bod yn hanfodol i helpu canol y ddinas ac ardaloedd 
eraill i ailagor yn ddiogel yn dilyn y pandemig.  Roedd swyddogion wedi arwain tua 40 o ymweliadau yn 
llwyddiannus ledled Casnewydd gan gymryd 1,175,023 o sigaréts a 143.6kg o dybaco gwerth tua £700,000.  Yn 
ogystal, mae 13 o siopau wedi eu cau gan ddefnyddio Gorchmynion Cau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol sy'n 
cynrychioli amhariad o o leiaf £440,000 i'r grwpiau troseddu cyfundrefnol sy'n rhedeg y fenter.  Ar hyn o bryd 
mae 8 ymchwiliad troseddol ar y gweill yn symud drwy'r broses gyfreithiol.   

 
Dadansoddiad Perfformiad 2021/22 
 

Mesur 
Perfformiad  

Perfformiad 
Gwirioneddol 

2021/22 
2021/22 
Targed 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 

Nifer y 
Siwrneiau 
Teithio Llesol  

393,952 260,000 280,145 224,924 200,927 139,680 

 
Mesur 

Perfformiad  
Perfformiad 

Gwirioneddol 
2021/22 

2021/22 
Targed 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad 

Nifer cyfartalog 
y diwrnodau i 
ddarparu Grant 
Cyfleusterau i’r 
Anabl  381 diwrnod 350 

diwrnod 
321 

diwrnod 
239 

diwrnod 
218 

diwrnod 
171 

diwrnod 

Mae cyfradd uwch o 
atgyfeiriadau yn parhau i gael 
eu gweld ac mae'r ôl-groniad 
presennol wedi golygu na 
chyflawnwyd y targed DPA.   
Derbyniwyd buddsoddiad 
cyfalaf allanol ar gyfer 22/23 i 
gynorthwyo gyda lleihau'r ôl-
groniad presennol a gwella’r 
DPA.   

 

Fframwaith Perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol  
Cyflwynodd Llywodraeth Cymru fframwaith perfformiad newydd ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol i 
Oedolion a Phlant.   Mae'r fframwaith wedi newid sut mae mesurau'n cael eu casglu a'u hadrodd.   O ganlyniad 
i hyn ac effeithiau'r Pandemig ar y galw am ofal cymdeithasol, mae 2020/21 wedi'i osod fel set waelodlin o 
ffigurau i adeiladu setiau data ar gyfer y dyfodol i asesu a chymharu perfformiad y Cyngor mewn blynyddoedd i 
ddod.  

https://www.newport.gov.uk/en/Transport-Streets/Active-Travel/Active-Travel-maps.aspx
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Hunan-Asesu Cynnydd yn erbyn Amcan Lles 3 
 

Mae'r pandemig wedi gwaethygu llawer o'r risgiau a'r materion presennol y mae awdurdodau lleol yn eu 
hwynebu gyda phoblogaeth gynyddol hŷn, pobl ag anghenion mwy hirdymor, cymhleth, gofynion deddfwriaethol 
ychwanegol a chefnogaeth ychwanegol i ddiogelu plant a phobl ifanc mwyaf agored i niwed y ddinas.  Mae 
cynaliadwyedd y ddarpariaeth gofal cymdeithasol yn faes sy'n gofyn am waith ymyrraeth genedlaethol a 
rhanbarthol a lleol ar y cyd â darparwyr iechyd, gofal cymdeithasol a sefydliadau trydydd sector. Er gwaethaf yr 
heriau hyn, mae'r asesiad uchod wedi darparu enghreifftiau da o sut mae gwasanaethau cymdeithasol y Cyngor 
yn darparu ymyrraeth ac atal cynnar ond hefyd yn gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth i ymyrryd pan fo 
angen diogelu buddiannau defnyddwyr y gwasanaethau a'r gofalwyr. 

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, newidiodd Llywodraeth Cymru y Fframwaith Perfformiad Gwasanaethau 
Cymdeithasol a sut mae awdurdodau lleol yn mesur meysydd perfformiad allweddol.  Gan fod galw am 
wasanaethau cymdeithasol y Cyngor yn cael ei arwain gan y boblogaeth sy'n gofyn am ymyrraeth a/neu 
gefnogaeth gan y Cyngor, ni ellir gosod targedau ac yn hytrach rydym yn cymharu ein perfformiad â'r 

Mesur y Gwasanaethau Oedolion 
2021/22 

Perfformiad 
Gwirioneddol  

2020/21  
Perfformiad 

Gwirioneddol  
Nifer y cysylltiadau a dderbyniwyd gan y Gwasanaethau Oedolion lle darparwyd 
cyngor a chymorth yn ystod y flwyddyn.  1,725 1,718 

Nifer yr asesiadau newydd a gwblhawyd ar gyfer oedolion yn ystod y flwyddyn. 1,444 1,538 
Derbyniwyd cynnig rhagweithiol Cymraeg.    1 0 
Cyfanswm nifer y pecynnau ailalluogi a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn.  601 583 
Nifer y pecynnau ailalluogi a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a oedd yn lleihau'r 
angen am gymorth.  24 43 

Nifer y pecynnau ailalluogi a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a oedd yn cynnal 
yr angen ar gyfer yr un lefel o gymorth.  62 95 

Nifer y pecynnau ailalluogi a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a oedd yn lliniaru'r 
angen am gymorth.  484 409 

Nifer y pecynnau ailalluogi a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a oedd yn cynyddu'r 
angen am gymorth.  31 43 
Nifer yr oedolion sydd â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth.  1,940 1,861 
Cyfanswm nifer yr oedolion ag anghenion cymwys am ofal a chymorth a 
gynhelir gan Daliadau Uniongyrchol ar 31 Mawrth.  94 93 

Cyfanswm nifer yr adroddiadau am oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl lle 
mae angen gwneud ymholiadau. 783 648 

Nifer yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd o fewn 7 diwrnod ar ôl 
dioddef y cam-drin honedig a gofnodwyd.  745 636 

Mesur Gwasanaethau Plant  
2021/22 

Perfformiad 
Gwirioneddol  

2020/21  
Perfformiad 

Gwirioneddol  
Nifer y cysylltiadau ar gyfer plant a dderbynnir gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol statudol yn ystod y flwyddyn.  11,311 10,104 
Y nifer lle'r oedd cosb gorfforol gan riant neu ofalwr yr unig ffactor. 85 144 
Cyfanswm nifer y plant â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth. 945 978 
Cyfanswm nifer y plant a dynnwyd (dadgofrestru) o'r gofrestr amddiffyn plant 
yn y 12 mis diwethaf.  207 148 
Cyfanswm nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth. 127 158 
Cyfanswm nifer yr adroddiadau ar gamfanteisio ar blant a dderbyniwyd yn 
ystod y flwyddyn.  122 62 
Nifer y plant sy'n dechrau derbyn gofal yn ystod y flwyddyn.  116 91 
Nifer y plant a beidiodd â bod yn blant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn.  120 92 
Cyfanswm nifer y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi profi tri 
lleoliad neu fwy yn ystod y flwyddyn.  46 26 
Cyfanswm nifer y plant a ddychwelodd adref yn ystod y flwyddyn.   33 36 
Cyfanswm nifer y cysylltiadau â’r gwasanaethau cymdeithasol statudol gan 
ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan 
a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn.  Darparwyd gan Barnardos.  

127 74 

Nifer y Gofalwyr Maeth sydd wedi cofrestru gyda'r Awdurdod Lleol (gan 
gynnwys gofal gan Berthynas, Llety â Chymorth, Cyffredinol a Seibiant).  161 159 
Nifer y Gwelyau Maethu Preswyl i Blant.   22 20 
Nifer y Plant mewn achosion gofal yn ystod y flwyddyn.   56 44 
Nifer y plant sy'n derbyn gofal (PDG) ar 31 Mawrth. 372 378 
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blynyddoedd blaenorol i benderfynu a yw gwasanaethau'n gwella neu'n gwaethygu.  Bydd hwn yn faes y bydd 
y Cyngor yn ei archwilio i bennu effeithiolrwydd ei wasanaethau.  Effeithiwyd ar waith Grant Cyfleusterau i’r 
Anabl gan gyfyngiadau'r pandemig a achosodd ôl-groniad mewn gwaith grant ond mae hefyd wedi gweld 
cynnydd yn y galw, y mae’r ôl-groniad iechyd ar gyfer llawdriniaethau a thrigolion sydd angen cymorth hirdymor 
yn effeithio arno.  Darparwyd adnoddau ychwanegol, ond bydd hyn yn her dros y 5 mlynedd nesaf i wella 
perfformiad, a bydd uwch swyddogion y Cyngor yn ei fonitro yn ofalus.  

Wrth edrych ymlaen dros y 5 mlynedd nesaf, bydd angen canolbwyntio'n fwy strategol ar waith atal ac ymyrryd 
yn gynnar y Cyngor ond hefyd cydweithio'n fwy cydweithredol gyda darparwyr gofal cymdeithasol, 
gwasanaethau tai a digartrefedd a chyrff rheoleiddio.  Bydd mwy o angen hefyd gweithio ar y cyd ar draws y 
rhanbarth ac yn genedlaethol i fynd i'r afael â'r materion niferus sy'n wynebu gwasanaethau cymdeithasol, tai a 
gwasanaethau ataliol eraill.  Bydd gan y Cynllun Corfforaethol newydd Amcan Lles yn canolbwyntio ar ddarparu 
Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Cymunedol o Ansawdd.   Bydd hyn yn cyfuno gwaith y gwasanaethau 
gofal cymdeithasol, ataliol a chymunedol, tai a'r gwasanaethau rheoleiddio gan ganolbwyntio ar y blaenoriaethau 
strategol canlynol: 

Amcan Lles 3 – Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Chymunedol o Ansawdd 

• Creu gwasanaethau oedolion, plant ac atal cynaliadwy drwy fodel cyd-gynhyrchu gyda darparwyr, 
defnyddwyr gwasanaeth, a gofalwyr i gyflawni ein dyletswyddau statudol, gofynion yn y dyfodol, a dileu elw 
o ofal cymdeithasol plant. 

• Diogelu ein plant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd agored i niwed fel y gall cenedlaethau'r dyfodol wneud y 
mwyaf o'u potensial a chael rheolaeth dros eu bywydau.   

• Byddwn ni'n cefnogi unigolion a gofalwyr i gynnal eu hannibyniaeth ac yn eu cefnogi pan fydd angen help 
arnynt drwy ddarparu mynediad teg at gymorth atal ac ymyrryd yn gynnar. 

• Cryfhau ein buddsoddiad mewn atal ac ymyrryd yn gynnar gydag ystod o weithgareddau ieuenctid, chwarae 
a chymunedol sy'n cefnogi teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau cadarnhaol ac iach 

• Lleihau nifer y bobl sydd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref drwy ddarparu gwasanaethau cymorth 
amlasiantaethol cyfannol ac ataliol. 

• Bydd Casnewydd yn Ddinas Noddfa sy'n cefnogi Ceiswyr Lloches, ffoaduriaid a'n cymuned fyd-eang i 
ymgartrefu a dod yn rhan o'n cymuned. 

• Hyrwyddo cynhwysiant a diwylliant cymunedol cadarnhaol drwy ymgysylltu â rhanddeiliaid a chymunedau 
allweddol i fynd i'r afael â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd.   
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Mae dinasoedd yn cael eu hadeiladu gan y cymunedau 
sy'n byw ynddynt.  Maent yn llunio'r ffordd rydym yn 
cysylltu â'n gilydd, yn addasu i newid, yn creu 
amgylcheddau diogel ac yn sicrhau bod y bobl sy'n byw 
yno yn canolbwyntio ar les ei gilydd.    

Mae Cyngor Dinas Casnewydd a'i bartneriaid, gan 
gynnwys Cartrefi Dinas Casnewydd, Heddlu Gwent, 
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, a sefydliadau 
dielw eraill yn cydweithio i ddarparu'r cyfleoedd hyn a 
mynd i'r afael â'r heriau y mae cymunedau Casnewydd 
yn eu hwynebu.   

Yng Nghasnewydd, rydym yn falch o'n lle yn hanes 
Cymru ac mae'n bwysig i ni barhau i dyfu'r iaith Gymraeg 
a’r dreftadaeth Gymraeg.   Mae Casnewydd hefyd yn 
ddinas amrywiol sydd wedi dod yn gartref i lawer o 
breswylwyr o bob rhan o Ewrop a gweddill y byd.   Mae 
Casnewydd yn un o 5 ardal gwasgaru lloches yng Nghymru, mae ganddi boblogaeth ymfudwyr UE sylweddol, 
ac mae'n parhau i gymryd rhan mewn ystod o gynlluniau Adsefydlu Ffoaduriaid y Swyddfa Gartref.   Mae'n 
bwysig bod y penderfyniadau rydyn ni'n eu gwneud fel cyngor yn ystyried anghenion ein holl gymunedau, a'n 
bod yn parhau i sefydlu Casnewydd fel dinas sy'n croesawu pawb.     

Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi gwaethygu llawer o'r heriau presennol y mae ein cymunedau mwyaf agored 
i niwed a difreintiedig yn eu hwynebu gydag anghydraddoldebau strwythurol a chymdeithasol.   Ond maen nhw 
hefyd wedi dangos, drwy rymuso a chefnogi cymunedau a grwpiau, sut y gallan nhw ddod at ei gilydd i wella eu 
cymuned a gwella bywydau'r rhai sy'n byw yn y cymunedau hynny.   Yn 2020/21 ffocws gwaith y cyngor oedd:   

Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a 
chynaliadwy 

Nod Adferiad Strategol pedwar - Cefnogi 
dinasyddion ar ôl Covid-19  

Camau Camau 
  Cyflwyno rhaglen cydlyniant cymunedol sy'n creu 

cyfleoedd i gymunedau ryngweithio gyda’i gilydd.  
Cydweithio â'n partneriaid i leihau tlodi, mynd i'r afael â 
digartrefedd a chefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed fel 
blaenoriaeth.  

2  Atal troseddu ac aildroseddu ymysg pobl ifanc.  Nodi, datblygu a cheisio cynnal unrhyw ddatblygiadau 
cadarnhaol sydd wedi dod i'r amlwg yn ystod yr argyfwng.   

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

Datblygu cyfleoedd i bobl gael gafael ar dai addas a 
fforddiadwy. 

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

Darparu rhaglen cydlyniant cymunedol sy'n ymateb yn 
effeithiol i densiynau cymunedol ac sy'n creu ymdeimlad 
cyffredin o hunaniaeth ar draws y ddinas. 

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

Atal a mynd i'r afael ag achosion o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol sy'n effeithio ar breswylwyr a 
chymuned fusnes Casnewydd.  

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

Ailsefydlu cyfleusterau a gwasanaethau adfywio 
cymunedol lle mae'n ddiogel gwneud hynny ar gyfer staff 
a defnyddwyr gwasanaeth.  

7  Darparu gwasanaeth llyfrgell cynaliadwy a chynnig 
diwylliannol amrywiol.  

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

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

 

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

 

  

Cymru Fwy Cyfartal  Cymru o Gymunedau 
Cydlynol 

 

 

Cymru sy’n Gyfrifol yn 
Fyd-eang 

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

Amcan Lles 4 – Adeiladu Cymunedau 
Cydlynol a Chynaliadwy 
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Yn 2021/22, parhaodd y Cyngor a'i bartneriaid fel Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) i weld galw 
cynyddol i ddarparu tai byrdymor a hirdymor diogel a fforddiadwy.  Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, 
arweiniodd y pandemig at alw digynsail ar wasanaethau tai a digartrefedd.  Mae'r galw hwn hefyd yn cael ei yrru 
gan yr argyfwng costau byw sy'n effeithio ar allu aelwydydd i dalu eu biliau cartref a'r argyfwng diweddar gydag 
ymfudwyr / ffoaduriaid o Wcráin.   Mae'r galw ychwanegol am dai fforddiadwy hefyd yn cael ei gefnogi gan y 
data o’r Cyfrifiad diweddar sy'n dangos mai Casnewydd yw'r awdurdod sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru.    Nid 
yw Cyngor Casnewydd yn berchen ar unrhyw un o'i dai cymdeithasol ei hun, ond mae ein timau tai yn darparu 
gwasanaeth hanfodol i rai sydd mewn perygl a/neu sy'n ddigartref.  Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yma. 

Trwy gydol 2021/22, mae Cyngor Casnewydd ochr yn ochr â'r LCC yng Nghasnewydd wedi bod yn cydweithio 
i fynd i'r afael â'r pwysau yn y ddinas gan nodi datblygiadau y gellid eu cyflwyno'n gyflym er mwyn diwallu'r 
angen hwn.   Gan ddefnyddio'r Rhaglen Grant Tai Cymdeithasol, fe wnaethom wario £16.5m ar ddatblygiadau 
tai newydd ar draws dinas Coverack Road, Trebath, Emlyn Street, Tredegar Court a Hubert Road.    

Cafodd datblygiad Tŷ Pilgwenlli o 8 fflat yn Pilgwenlli, gan 
gynnwys eiddo sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn, ei 
ddarparu mewn cydweithrediad rhwng Cartrefi Melin 
Homes a Chyngor Dinas Casnewydd.   Yn hytrach na'r 
eiddo sy'n cael eu dyrannu drwy'r gofrestr tai cyffredin lle 
gall unrhyw aelwyd gymwys wneud cais am yr eiddo, 
cafodd yr eiddo eu dyrannu trwy geisiadau gan y rhai 
mewn llety dros dro neu lety â chymorth.  Fe wnaeth y 
panel gan gynnwys cynrychiolwyr o'r Cyngor, Cartrefi 
Melin Homes, Heddlu Gwent, a darparwyr cymorth 
asesu'r ceisiadau ac roedd yr ymgeiswyr llwyddiannus 
hynny yn gallu symud i'w cartrefi newydd.   Drwy alluogi 
pobl i bontio'n llwyddiannus o lety dros dro ac â chymorth, 
mae Tŷ Pilgwenlli wedi cyfrannu at drosiant y math hwn 
o lety gan ganiatáu i lefydd ddod ar gael i aelwydydd eraill 
sydd eu hangen.   

Yn y pum mlynedd diwethaf rydym wedi gweld miliynau o bobl yn cael eu dadleoli yn fyd-eang oherwydd rhyfel, 
newyn, adfyd economaidd, a gwahaniaethu.   Mae'r rhai sy'n ceisio lloches yn y Deyrnas Unedig yn aml yn 
wynebu teithiau anodd a pheryglus cyn cyrraedd Casnewydd.  Mae Casnewydd wedi a bydd bob amser yn 
croesawu pobl i setlo waeth beth yw eu hil, crefydd, rhywioldeb.   Fel ardal wasgaru'r Swyddfa Gartref, rydym 
am sicrhau eu bod yn dod o hyd i lefydd diogel i fyw yn ogystal â gallu cyfrannu tuag at y cymunedau y maent 
yn byw ynddynt.   Mae Cyngor Casnewydd yn gweithio ar y cyd ar draws Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai, 
Addysg ac ysgolion, Cymunedau Cysylltiedig a sefydliadau trydydd sector yng Nghasnewydd.   
 
Tua diwedd 2021/22, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU y byddant yn cefnogi teuluoedd o 
Wcráin sy'n ceisio lloches yn y DU o ganlyniad i'r gwrthdaro yn Wcráin.  Mewn ymateb roedd yn ofynnol i 
awdurdodau lleol gynnal archwiliadau ar aelwydydd sy'n dymuno cefnogi teuluoedd i ymgartrefu yng 
Nghasnewydd a chefnogi teuluoedd Wcráin i ymgartrefu yng Nghasnewydd. Unwaith eto, mae staff y Cyngor 
wedi dangos gwydnwch ac ymroddiad mawr i sefydlu prosesau newydd a wnaeth alluogi dros 40 o Noddwyr 
gyda lleoliadau gweithredol i roi cartref i ffoaduriaid yng Nghasnewydd.   
 
Nid yw cynnal ac adeiladu ar gryfderau ein cymunedau yn wasanaeth y gall Cyngor Casnewydd ei ddarparu ar 
ei ben ei hun.  Mae'n gofyn am gydweithio a chynnwys ein holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghasnewydd fel 
Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; ein grwpiau nid 
er elw, elusennol a chymunedol lleol e.e. Cartrefi Dinas Casnewydd, GAVO, Casnewydd Fyw, Pobl; a thrigolion, 
a pherchnogion busnesau.   Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn heriol iawn i'n grwpiau partneriaeth a'n 
staff rheng flaen ymgymryd â'r gweithgareddau y byddem fel arfer wedi'u gwneud cyn y pandemig, ac rydym 
wedi gorfod dod o hyd i ffyrdd arloesol a newydd o ymgysylltu, ymateb a chyflwyno gweithgareddau ataliol yng 
Nghasnewydd.   
  
Cymerodd y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) gamau ar y cyd yn ystod y pandemig i gadw cysylltiadau 
cadarnhaol gyda phlant a theuluoedd i sicrhau bod plant a diogelwch y cyhoedd yn parhau ar frig yr agenda, 
gan lywio’r broses gwneud penderfyniadau bob cam o'r ffordd.  Anogwyd creadigrwydd o fewn y tîm i sicrhau 
bod ymyriadau adferol yn cael eu hystyried a'u darparu yn y ffordd orau bosibl. Mae rhai enghreifftiau o ymyrraeth 
yn cynnwys:  

https://www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Housing/Housing.aspx
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• Ymgyrch Ashton: Swyddogion i ystyried pobl ifanc sydd wedi eu nodi fel rhai sydd mewn perygl o ddrifftio 
at droseddu tuag at ganol y ddinas i fynychu Panel.  Pwrpas y panel yw nodi gweithgareddau gwyro ar ffurf 
cynllun a gydsynir iddo gan y plentyn a'r rhiant sydd ill dau yn mynychu'r panel.  Mae'r ymyrraeth hon yn 
parhau i fod yn gymorth cadarnhaol i blant, eu teuluoedd, a'r gymuned.  

• Patrolau Positif: Mae swyddogion yn recriwtio gwirfoddolwyr a gweithwyr cymorth a fydd yn patrolio canol 
dinas Casnewydd i nodi pobl ifanc a allai fod mewn perygl o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol neu sy’n dangos 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol gan ymgysylltu â nhw ac awgrymu gweithgareddau amgen a chynnig 
cymorth diogelu.  
Gweithgareddau a Phrofiadau Positif i Bobl Ifanc: Nodi gweithgareddau sy'n sicrhau bod canol y ddinas 
yn cynnig profiadau gwerthfawr a phositif i bobl ifanc a'u cyfeirio at y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.  
 

Mae Safonau Trwyddedu a Masnach hefyd wedi bod wrthi'n gweithio i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n 
gysylltiedig ag alcohol.  Mae Swyddogion Trwyddedu wedi bod yn gwella arferion busnesau sy'n hwyluso 
camymddygiad meddw mewn cymunedau a chanol y ddinas.  Ar ddechrau'r flwyddyn, cynhaliwyd yr ymgyrch 
prawf gwerthu dan oed gyda Heddlu Gwent lle cafodd 14 safle eu profi. Daeth canlyniadau'r prawf prynu i ben 
gydag un achos o werthu anghyfreithlon a siop yn ward Pilgwenlli yn gyfrifol am werthu cyllell i'r gwirfoddolwr.  
Yn ogystal, cymerodd swyddogion ran yn yr ymgyrch Bang gan ymchwilio i honiadau o werthu tân gwyllt 
anghyfreithlon. 
 
Crëwyd dangosfwrdd data Diogelwch ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol drwy waith partneriaeth cryf rhwng 
Cyngor Dinas Casnewydd, Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a 
Taclo Tipio Cymru. Nod y dangosfwrdd yw deall lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn ardal i roi mwy o 
fesurau ataliol ar waith i leihau achosion o YG gan greu mannau mwy deniadol a diogel.  Roedd y cyngor yn 
deall ei bod yn bwysig cynnwys pobl leol am eu mewnwelediad cymunedol amhrisiadwy a darganfod pa faterion 
sy'n bwysig iddynt eu datrys.  Y nod yw gweithio gyda phobl leol a grwpiau cymunedol a'u cynnwys yn y gwaith 
gan ei bod yn allweddol i greu balchder yn yr ardal, annog defnydd cyfrifol o fannau gwyrdd a lleihau'r 
tebygolrwydd o ymddygiad gwrthgymdeithasol.  
 
Mae safonau'r Gymraeg yn gyrru'r cyngor i wella'n barhaus y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus 
dwyieithog i fusnesau, trigolion, ac ymwelwyr yng Nghasnewydd. Ceir trosolwg manwl o sut mae Cyngor Dinas 
Casnewydd yn cyflawni yn erbyn ei Strategaeth Gymraeg yn Adroddiad Blynyddol Cymru ac yn yr adran 'Sut 
rydyn ni'n gweithio' isod. 
 
Un o'r heriau mwyaf arwyddocaol i'r cyngor yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fu'r cyfyngiadau a osodwyd ar 
ymgysylltu wyneb yn wyneb, yn enwedig ar adeg y buom yn canolbwyntio ar wella'r gwaith o hyrwyddo'r 
Gymraeg ar draws ein cymunedau. Fel rhan o’r fenter Cymraeg 2050, mae Llywodraeth Cymru am gael 1 miliwn 
o siaradwyr Cymraeg ledled Cymru erbyn 2050.  Er mwyn cyrraedd y targed yma, mae'r cyngor yn gweithio’n 
galed i gynyddu nifer y disgyblion sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Gydol y flwyddyn, gweithiodd ein Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg yn agos gydag ysgolion a rhanddeiliaid 
cymunedol i gefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a’i deilliannau a thargedau 
addysg cyffredinol. Mae'r swyddog hefyd wedi cynorthwyo pedwar Pennaeth mewn ysgolion Cymraeg ynghyd 
â rheolwr prosiect i ddatblygu nifer o weithdai ac adnoddau i'w huwchlwytho i HWB.  Mae hyn wedi helpu 
disgyblion i ddatblygu eu sgiliau o ganlyniad i'r addysg a gollwyd ganddynt yn ystod y cyfnodau clo.  Hefyd, 
mae’r swyddog a benodwyd wedi helpu’n fewnol drwy gefnogi gweithgareddau hyrwyddo i'r staff, gan gynnwys 
Cylchlythyr Dydd Gŵyl Dewi dwyieithog a chefnogi'r gwaith o gyflwyno sesiynau Ymwybyddiaeth o'r Gymraeg.   
 
Ym mis Medi 2022, bydd y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) yn nodi cynllun uchelgeisiol 
deng mlynedd y cyngor a fydd yn dangos ymrwymiad Casnewydd i ehangu a gwreiddio defnydd o'r Gymraeg 
ledled y ddinas. Wrth ddatblygu'r cynllun strategol hwn, rhoddwyd cyfle i aelodau Fforwm Addysg Gymraeg 
Casnewydd gyfrannu at ymrwymiad parhaus y cyngor i ddatblygu addysg Gymraeg ledled Casnewydd, a 
bodloni'r targedau a nodir yn Cymraeg 2050. Mae'r Fforwm Addysg Gymraeg yn allweddol wrth sicrhau y gellir 
cyflawni'r targedau a amlinellir yn y cynllun hwn, ac mae yna berchnogaeth a rennir ymhlith yr Awdurdod Lleol 
a phartneriaid felly o ran cyflawni'r cynllun hwn.  Gan fod Casnewydd yn ddinas Gymreig, gyda hunaniaeth 
Gymreig ond gydag amrywiaeth eang o gymunedau amlddiwylliannol ac amlieithog, mae'n bwysig cynyddu’r 
ymwybyddiaeth bod y Gymraeg yn un o drysorau Cymru.  
 
Mae'r Strategaeth Hyrwyddo 5 mlynedd yn amlinellu gweledigaeth y Cyngor ar gyfer y Gymraeg:  "Gweld, 
Clywed, Dysgu, Defnyddio, Caru".  Y nod yw i bawb yng Nghasnewydd ddefnyddio, gweld a chlywed y 
Gymraeg fel iaith fyw ym mhob rhan o fywyd ar draws y ddinas ac ar draws yr holl gymunedau amrywiol. Yn 
ystod 2021, lansiodd y cyngor nifer o arolygon cymunedol i ddarganfod mwy am yr hyn yr oedd pobl yng 
Nghasnewydd yn ei feddwl am y Gymraeg ac i lywio ffocws ein themâu strategol. O'r 600 ymateb a dderbyniwyd, 

https://sway.office.com/GK0OmHcj5HSbLiOw?ref=Link
https://www.newport.gov.uk/documents/Strategies/Welsh-Language-Annual-Monitoring-Report-2021-2022-CYM.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/cymraeg-2050-strategaeth-y-gymraeg-v1-1.pdf
https://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/Cyngor-Dinas-Casnewydd-Cynllun-Strategol-Cymraeg-Mewn-Addysg-2022-2032.pdf
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strwythurwyd y strategaeth o gwmpas tua 3 thema strategol i wireddu ein gweledigaeth, gwireddu canfyddiadau 
ein hymgynghoriad, proffil ieithyddol y ddinas a'n dyheadau am dwf y Gymraeg.  
 
Yn ystod 2021-22 fe wnaeth y Gwasanaeth Llyfrgell gynnal darpariaeth rheng flaen yn unol â holl ganllawiau 
Llywodraeth Cymru mewn perthynas â phandemig Covid. Y prif ffocws oedd sicrhau y gallai llyfrgelloedd aros 
ar agor i'r cyhoedd lle bynnag y bo modd, tra'n sicrhau eu bod yn gweithredu'n ddiogel i'r staff a'r preswylwyr.  
Wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen ac wrth i'r canllawiau newid, ailgyflwynodd y llyfrgelloedd elfennau o wasanaeth 
fesul cam, a oedd yn cynnwys ailagor ardal Astudiaethau Lleol y Llyfrgell Ganolog, mynediad agored ac oriau 
agor estynedig ac ail-gyflwyno mynediad i gyfrifiaduron ym mhob safle.  

Mae'r gwasanaeth wedi parhau i fuddsoddi mewn e-lyfrau ac e-lyfrau llafar Cymraeg ac wedi elwa'n fawr o gyllid 
ychwanegol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y gwasanaeth hwn yn ystod y pandemig. Dyblodd 
benthyciadau digidol yn ystod blwyddyn gyntaf y pandemig ac arhosodd ar lefel debyg yn ystod 2021-22 gyda 
53,846 o fenthyciadau. Mae hyn yn dynodi newid yn y modd y mae trigolion yn ymgysylltu â'r gwasanaeth a 
bydd angen ei fonitro'n agos dros y flwyddyn nesaf i lywio newid mewn cyflenwi gwasanaethau. 

 
Trwy gydol 2021/22, arweiniodd y tîm Polisi, Partneriaeth a Chyfranogiad ar 
y prosiect Cyllidebu Cyfranogol 'Ein Llais, Ein Dewis, Ein Casnewydd'.  Roedd 
y prosiect yn canolbwyntio ar alluogi grwpiau cymunedol i gael cyllid a fyddai'n 
helpu i ddatblygu prosiectau adfer wedi Covid yn y gymuned.   Cafodd tua 
£415k o arian cyhoeddus ei ddyrannu mewn 6 digwyddiad pleidleisio, y 
mwyaf o'i fath yng Nghymru gyda dros 450 o bobl yn cymryd rhan. 
Cyflwynwyd cyfanswm o 113 o brosiectau i bleidleiswyr gydag 80 o 
sefydliadau cymunedol yn sicrhau cyllid, gan gwmpasu ystod amrywiol o 
weithgareddau a chynulleidfaoedd.   
 
Yn ogystal, cyfarfu Tîm Cymunedau Cysylltiedig y cyngor gan ymgysylltu'n 
rheolaidd â chymunedau lleiafrifol ac ymylol ledled y ddinas, i sicrhau eu bod 
yn gallu manteisio ar ac ymgysylltu'n rheolaidd â'r Rhaglen Cyllidebu 
Cyfranogol a'i chyfleoedd cyllido.  Nodwyd safon uchel y prosiectau gan 
bleidleiswyr ac roedd yr adborth a gafwyd yn hynod gadarnhaol gan 
bleidleiswyr a'r sefydliadau a oedd yn chwilio am gyllid. Roedd y rhaglen hon 
mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB), 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cartrefi Dinas Casnewydd, GAVO, y Comisiwn 
Tegwch yng Nghasnewydd a phartneriaid eraill.  

Dadansoddiad Perfformiad 2021/22  

Mesur Perfformiad  
Perfformiad 

Gwirioneddol 
2021/22 

2021/22 
Targed 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 

Canran yr holl apeliadau 
cynllunio a wrthodwyd   
 

76.9% 70% 74.1% 62.2% 75.7%% 88.9% 

Canran yr eiddo preifat 
gwag a gafodd eu hadfer 
i’w defnyddio eto 
 

2.02% 1.52% 0.9% 0.53% 0.6% 1.3% 

Nifer y teuluoedd a 
gefnogwyd gydag 
ymyriadau*1  

3,862 2000 1,326 313 794 Ddim ar gael 

Nifer y bobl yn dod at yr 
awdurdod am gyngor tai a 
chymorth  

1,849  2,000 1,778 1,926 1,814 1,999 

Canran y bobl yn ceisio 
cymorth tai sydd wedi eu 
pennu fel rhai sy’n 
statudol ddigartref  
Sylwer: Mae’r targed yn 
destun adolygiad gan 
Lywodraeth Cymru o 
Ddyletswydd Statudol 
Awdurdodau Lleol. 

17.6% 30% 21.6% 19.2% 30.3% 15.7% 

% y bobl ifanc mewn llety 
addas ar ddiwedd 
gorchymyn statudol.  

96.6% 95% 89.6% 91.7% 95.8% 86.5% 
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Mesur Perfformiad  
Perfformiad 

Gwirioneddol 
2021/22 

2021/22 
Targed 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 

Oriau 'Ôl-16' Cyfartalog 
ar Ddiwedd Ymyriad  15 awr 15 awr 15.8 awr 14.4 awr 16.4 awr Dim data 

Nifer cyfartalog yr oriau y 
mae plant 'Oedran Ysgol' 
yn eu mynychu ar 
ddiwedd Ymyrraeth.  

19.6 awr  17 awr 15 awr 16.7 awr 16.8 awr 16.5 awr 

Y nifer sy’n dod i mewn 
i’r system am y tro cyntaf  13 20 38 25 12 Dim data 

% yr holl achosion sy'n 
benderfyniadau 
cymunedol a chanlyniad 
ataliol. 

88.9% 70% 52.6% 62.6% 76.5% Dim data 

*1 (Ymyriadau) - Yn cwmpasu nifer o weithgareddau cymunedol ac ataliol ar draws gwasanaethau Ieuenctid, Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf a 
Chwarae y Cyngor.  Mae'r ffigwr yn cynrychioli'r gwaith ymyrraeth cyffredinol ar draws y gwasanaethau hyn a wnaed yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.   

 
Mesur 

Perfformiad  
Perfformiad 

Gwirioneddol 
2021/22 

2021/22 
Targed 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad 

Cenedlaethol – 
Canran yr holl 
geisiadau 
cynllunio y 
penderfynwyd 
arnynt mewn 
pryd  
 62.4% 80% 67.1% 77.8% 87.5% 88.6% 

Mae perfformiad wedi 
cael ei effeithio'n 
sylweddol oherwydd 
materion staffio a 
recriwtio.   Mae nifer o 
swyddi gwag wedi bod 
yn y Tîm o ganlyniad i 
lai o bobl yn ymuno â'r 
proffesiwn.   Mae hyn 
yn fater i bob 
Awdurdod Lleol ar hyn 
o bryd ac rydym yn 
ystyried ffyrdd amgen 
o gefnogi 
graddedigion i'r 
proffesiwn.  

Nifer yr 
anheddau 
ychwanegol a 
grëwyd o 
ganlyniad i adfer 
eiddo gwag i’w 
defnyddio eto.  

3 9 0 21 39 38 

Mae costau cynyddol 
deunyddiau ac 
argaeledd contractwyr 
wedi achosi oedi gyda 
phrosiectau a fyddai’n 
adfer eiddo gwag i’w 
defnyddio eto.  

Nifer yr unedau 
tai fforddiadwy 
ychwanegol a 
ddarperir fesul 
10,000 o 
aelwydydd. 

11.42 fesul 
10,000 o 

aelwydydd  

33.54 fesul 
10,000 o 

aelwydydd 

47.11 uned 
fesul 

10,000 o 
aelwydydd 

31.46 uned 
fesul 

10,000 o 
aelwydydd 

18.76 uned 
fesul 

10,000 o 
aelwydydd 

Ddim ar 
gael 

Roedd yr awdurdod yn 
gallu gwario ei 
ddyraniad Grant Tai 
Cymdeithasol yn llawn 
ar gyfer 21/22.   Fodd 
bynnag, roedd nifer yr 
unedau a ddarparwyd 
yn llai na'r disgwyl 
oherwydd bod nifer o 
gynlluniau mwy wedi 
llithro i'r rhaglen grant 
22/23 oherwydd 
costau cynyddol ac 
argaeledd deunyddiau 
a llafur, yn ogystal ag 
is-gontractwyr yn 
mynd i ddwylo'r 
gweinyddwyr.  

Nifer y bobl 
ifanc (11-25) a 
gefnogir 
(ACES)  

331 600 579 333 88 Ddim ar 
gael 

Unwaith eto, mae 
Covid wedi effeithio ar 
y ffordd y mae 
gwasanaethau wedi'u 
darparu ond mae 
atgyfeiriadau wedi 
parhau i gael eu 
derbyn gan Space, 
Ysgolion, darparwyr 
dysgu, addysg ac ati 
ac mae pobl ifanc wedi 
cael cymorth drwy 
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Mesur 
Perfformiad  

Perfformiad 
Gwirioneddol 

2021/22 
2021/22 
Targed 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad 

amrywiaeth o ddulliau 
ymgysylltu megis: -  
• Clybiau ieuenctid 

mynediad agored  
• Clybiau swyddi 
• Sesiynau 

gwybodaeth, 
cyngor ac 
arweiniad  

Atgyfeiriwyd ar gyfer 
cefnogaeth arbenigol. 

Lleol - Nifer y 
plant (0-10 oed) 
a gefnogir 
(ACES) 

817 900 758 848 2,553 Ddim ar 
gael 

Mae ymgysylltu yn 
ystod cyfyngiadau 
Covid wedi bod yn 
heriol ond mae plant 
0-10 oed wedi parhau 
i gael eu cefnogi gan 
amrywiaeth o 
ymyriadau, mae’r 
rhain yn cynnwys: - 
• Chwarae  
• Gofal Plant 
• Ymyrraeth Teulu   
 

% y 
Dangosyddion 
Ansawdd (gyda 
thargedau) a 
gyflawnwyd gan 
y gwasanaeth 
llyfrgelloedd   
 

60%  75% 70.3% 80% 80% Ddim yn 
berthnasol.  

Mae Safonau 
Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru yn 
cynnwys 10 
dangosydd ansawdd 
gyda thargedau sy'n 
cael eu defnyddio i 
gyfrifo'r sgôr canran.    
Oherwydd Covid fe 
wnaeth Llywodraeth 
Cymru leihau'r 
dangosyddion 
ansawdd ar ffurflen 
20/21 o 10 i 4. Mae 
Casnewydd yn 
gweithredu model 
staffio cymedr a 
gwasanaeth effeithlon 
gyda chostau refeniw 
is o'i gymharu ag 
Awdurdodau eraill.  
Gan fod 2 o'r 
dangosyddion 
ansawdd diwygiedig 
yn ddibynnol ar faint o 
refeniw a ddefnyddir i 
weithredu'r 
gwasanaeth, 
arweiniodd hyn at sgôr 
canran is yn 
gyffredinol.   Nid yw 
hyn yn adlewyrchu 
ansawdd ac 
effeithlonrwydd y 
gwasanaeth a 
ddarperir.     
 

Canran yr 
aelwydydd a 
gafodd eu hatal 
rhag bod yn 
ddigartref 

40.1% 50% 43.5% 50% 47.2% 55.8% 

Arweiniodd y 
pandemig at garfan o’r 
'digartref cudd' yn 
defnyddio 
gwasanaethau.  Mae 
diffyg llety fforddiadwy 
a mesurau i atal pobl 
rhag cael eu troi allan 
o’u cartrefi wedi 
arwain at gyfraddau 
atal llai. 
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Hunan-Asesu Cynnydd yn erbyn Amcan Lles 4 
 

Gwnaed cynnydd da yn erbyn y blaenoriaethau strategol (Camau) yn yr amcan hwn yn ystod 2021/22. Mae 
Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dod â digartrefedd i ben yn gyfle i'r Cyngor a'i bartneriaid barhau â'r 
gwaith cydweithredol i gefnogi pobl sy'n agored i niwed gyda chefnogaeth gyfannol, llety a chyfleoedd.   Y 
llynedd, roedd y grant tai i ddatblygu llety newydd a thai yn dangos rhywfaint o'r gwaith a wneir.  Mae'r Cyngor 
yn cydnabod bod angen gwella ei berfformiad er mwyn atal digartrefedd, cynyddu llety fforddiadwy a diogel, ac 
atal trigolion rhag bod yn ddigartref.  Bydd hwn hefyd yn parhau i fod yn faes heriol lle mae angen i ni annog 
perchnogion preifat i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd a'i berfformiad cynllunio.   Gyda'r galw cynyddol, bydd 
hwn yn parhau i fod yn faes heriol i’w wella.   

Mae diogelwch cymunedol, cydlyniad a gwaith i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ar draws y ddinas 
yn parhau i fod yn flaenoriaeth.  Fel y nodir yn yr adroddiad, mae gwaith cymunedol da a chadarnhaol wedi 
parhau rhwng arweinwyr y Cyngor, yr Heddlu a'r Gymuned er mwyn gwella'r ardaloedd sydd wedi gweld yr 
effaith fwyaf.    

Mae'r gwaith a gwblhawyd gan y Cyngor a phartneriaid drwy Gyllidebu Cyfranogol, gweithgareddau cymunedol 
a phartneriaethau eraill wedi rhoi cyfleoedd i wella ymgysylltiad â'r Cyngor.  Rydym yn cydnabod bod angen i ni 
barhau i wella sut y gallwn gynnwys ac ymgysylltu â'n rhanddeiliaid allweddol yn y penderfyniadau rydyn ni'n eu 
gwneud.   

Bydd Amcan Lles 4 yn y Cynllun Corfforaethol newydd yn canolbwyntio mwy ar sut y gall Cyngor Casnewydd ei 
hun ddod yn Gyngor cynhwysol, teg a chynaliadwy ar gyfer trigolion a busnesau.  Mae hyn yn golygu sut y 
gallwn ddarparu cyfleoedd i wella'r asedau rydyn ni'n eu defnyddio, cynnwys pobl mwy ym mhenderfyniadau'r 
Cyngor a gwella mynediad i'n gwasanaethau: 

Amcan Lles 4 – Cyngor Cynhwysol, Teg a Chynaliadwy  

• Dod yn sefydliad cynhwysol sy'n cynrychioli dinasyddion Casnewydd, gan roi cyfle teg i bobl lwyddo a gosod 
y dinesydd wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau. 

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

• Cyflawni ein Cynllun Sefydliadol Newid yn yr Hinsawdd i ddod yn sefydliad sero-net erbyn 2030. 
• Rhoi mynediad teg i wasanaethau wyneb yn wyneb a digidol y cyngor, gan gynnwys hyfforddi a chefnogi 

sgiliau digidol. 
• Hyrwyddo a gwella'r ffordd y gall trigolion a busnesau ryngweithio â phroses ddemocrataidd a 

phenderfyniadau'r cyngor. 
• Rhesymoli, diogelu, a gwella ein hadeiladau a'n hasedau sy'n galluogi amgylcheddau gweithio 

cydgynhyrchiol gyda'n partneriaid strategol, cyrff y sector cyhoeddus a sefydliadau eraill. 
• Cynhyrchu cyfleoedd i adeiladu cyfoeth ar draws cymunedau Casnewydd drwy gaffael rhagweithiol o 

nwyddau a gwasanaethau a mentrau eraill megis cyllidebu cyfranogol 
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Mae'r Cynllun Corfforaethol (2017-22) yn nodi 20 ymrwymiad i'w cyflawni erbyn 2022.   Ar y pryd roedd y rhain 
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oherwydd Pandemig Covid, gadael yr UE, a chyflwyno deddfwriaeth newydd.   Mae'r adran hon yn rhoi crynodeb 
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fynd rhagddynt a'r Ymrwymiadau sydd wedi newid pwyslais wrth eu cyflwyno. 
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Cymunedau 
Cryf   

Mae cadernid cymunedol a gofal 
a chymorth yn y gymuned yn cael 
eu cryfhau gan Gofal Casnewydd 
– rhaglen sy’n galluogi cymorth 
gan gymheiriaid ac sy’n cynnig 
dull gweithredu holistig o ran 
gofal.  

Cwblhawyd 

Cafodd pandemig Covid effaith 
sylweddol ar ddarpariaeth gofal 
cymdeithasol y Cyngor a'n gallu i 
gyflawni prosiectau allweddol ar 
draws cymunedau Casnewydd.   
Er gwaethaf yr heriau hyn, rydym 
wedi llwyddo i wella ein 
gwasanaethau ac wedi profi bod 
ein gwasanaethau’n hanfodol drwy 
gydol ac ar ôl y pandemig.   
Mae ein gwasanaeth Gwybodaeth, 
Cyngor a Chymorth integredig wedi 
dod â'n timau Cysylltwyr 
Cymunedol, Cyswllt Cyntaf a 
Therapi Galwedigaethol ynghyd 
sydd wedi darparu gwasanaethau 
ymyrraeth gynnar ac atgyfeirio 
hanfodol i ddefnyddwyr 
gwasanaethau a gofalwyr.    
Trwy gydol y 5 mlynedd diwethaf, 
rydym wedi bod yn cydweithio gyda 
Chynghorau eraill, Pobl a Mind i 
ddefnyddio technoleg gynorthwyol 
a gwasanaethau teleofal i gefnogi 
byw'n annibynnol yn y gymuned.  
Mae Gartref Gyntaf wedi parhau i 
gael ei ehangu ar draws Gwent i 
wella effeithlonrwydd y broses o 
ryddhau cleifion o ysbytai.  Mae'r 
rhaglen wedi lleddfu rhai o'r pwysau 
sy'n wynebu'r gwasanaeth iechyd a 
bydd gwaith pellach yn cael ei 
wneud i ehangu'r ddarpariaeth i'r 
gwasanaeth Ambiwlans.  
 
Er gwaethaf y datblygiadau hyn, 
mae'r pandemig wedi cynyddu'r 
galw ar wasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol yng 
Nghasnewydd a Gwent.   Bydd 
angen rhagor o adnoddau a gwaith 
dros y 5 mlynedd nesaf i barhau ag 
ymyrraeth gynnar a chefnogi'r rhai 
sydd angen gofal tymor hir a 
chymhleth. 

Mae gwaith prototeip i sefydlu 
Parthau Cyfoethogi Cymunedau 
sy’n trawsnewid gwasanaeth 
mewn pum o ardaloedd mwyaf 

Cwblhawyd 

Gweithredwyd y cysyniad 
gwreiddiol o'r Parthau Cyfoethogi 
Cymunedau fel rhan o fodel Hybiau 
Cymdogaeth y Cyngor a greodd 
bedair hyb yn ein hardaloedd 

Cynllun Corfforaethol:  20 
ymrwymiad erbyn 2022  
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difreintiedig yng Nghasnewydd yn 
mynd rhagddo.  

mwyaf difreintiedig yng 
Nghasnewydd, Pilgwenlli, Betws, 
Ringland a Maesglas.   
 
Wrth i'r pandemig gael effaith ar ein 
gwasanaethau rheng flaen bu'n 
rhaid oedi llawer o'n gwaith i 
sicrhau bod ein cymunedau mwyaf 
difreintiedig a bregus yn cael eu 
cefnogi.    
 
Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, 
mae ein gwasanaethau Dechrau'n 
Deg, dysgu oedolion a chymunedol 
wedi parhau i gefnogi a darparu 
cyfleoedd i bobl ddod o hyd i 
gyflogaeth a hyfforddiant hirdymor 
a dechrau eu busnesau eu hunain.  
Yn ogystal, drwy'r gwaith 
partneriaeth â Bwrdd Iechyd 
Anneurin Bevan, rydym wedi 
darparu sawl rhaglen Cyllidebu 
Cyfranogol gan alluogi cymunedau 
lleol i benderfynu ar gyllid ar gyfer 
grwpiau cymunedol lleol sy'n helpu 
i wella eu lles a'u cyfleoedd.  
 
Wrth i ni ddechrau symud ymlaen 
o'r pandemig, rydym bellach yn 
adolygu effaith y model ar ein 
cymunedau ac er mwyn deall yr 
hyn y mae ein cymunedau ei angen 
ac yn ei ddisgwyl gan ein 
gwasanaethau i helpu i wella eu 
cymunedau yn yr hirdymor.    

Mae rhagdybiaeth awtomatig sy’n 
ffafrio trosglwyddiadau asedau 
cymunedol wedi’i sefydlu’n llawn 
– sy’n golygu y gall dinasyddion 
ddatblygu gweledigaeth ar gyfer 
adeiladu ar eu hasedau 
cymunedol.  

Yn Mynd Rhagddo  

Nododd Strategaeth Rheoli 
Asedau'r Cyngor ymrwymiad y 
Cyngor i alluogi trosglwyddo 
asedau cymunedol yng 
Nghasnewydd.  
 
Dros y pum mlynedd diwethaf, 
rydym wedi gweld enghreifftiau lle 
mae grwpiau cymunedol wedi 
cymryd cyfrifoldeb am rai o'n 
hasedau i wella'r cymunedau lle 
maen nhw'n byw.   Mae Maindee 
Unlimited wedi dangos trwy'r 
llyfrgell ac erbyn hyn y toiledau 
cyhoeddus ar Driongl Maendy yn 
cael eu troi'n gaffi, sut y gellir trosi 
asedau i wella'r gymuned a darparu 
cyfleoedd i drigolion lleol.    
 
Mae'r gwaith hwn yn mynd i barhau 
yn y Cynllun Corfforaethol nesaf a 
bydd yn dod yn bwysicach i'r 
Cyngor wrth i ni resymoli ein 
hystâd, darparu cyfleoedd i 
gymunedau wella gofodau ac 
asedau i bobl, busnesau, a grwpiau 
eu defnyddio.      

Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
wedi gweithredu statws Deall 
Dementia’r ddinas yng ngwir ystyr 
y gair drwy gyflwyno arferion 
gwaith deall dementia ar draws y 

Cwblhawyd 

Yn dilyn ein Statws Dinas Dementia 
yn 2015, trwy gydol y 5 mlynedd 
diwethaf rydym wedi parhau i 
gefnogi a galluogi sefydliadau ar 
draws y ddinas i ymuno â ni i 
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cyngor a chreu pecynnau deall 
dementia i fusnesau lleol.  

gefnogi'r rhai sy'n dioddef gyda 
dementia a'u gofalwyr.    
 
Fel rhan o'n rhwydwaith Cyfeillion 
Dementia, rydym wedi darparu 
sesiynau i dros 700 o bobl ar draws 
Casnewydd a'r Cyngor i helpu i 
gefnogi aelodau eu teulu, 
cymdogion a ffrindiau.    
Ym mis Ebrill 2022, fe gefnogon ni 
ein partneriaid Casnewydd Fyw 
ochr yn ochr â Sir Casnewydd yn 
nhaith gerdded dementia 
Casnewydd i godi arian ar gyfer 
Cymdeithas Alzheimer Cymru.    
 
Mae'r gwaith hwn bellach yn fusnes 
fel arfer i'r Cyngor a byddwn yn 
parhau i gefnogi'r rhai sy'n dioddef 
â dementia a'u gofalwyr.    

Mae Siarter Plant Casnewydd yn 
datgan ein hymrwymiad i blant a 
theuluoedd, gan gynnwys y prif 
ymrwymiadau i blant mewn gofal 
a phobl sy’n gadael gofal. 

Cwblhawyd 

Roedd ymrwymiad y Cyngor yn un 
uchelgeisiol a heriol i gael 
gostyngiadau sylweddol o ran nifer 
y plant ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant, lleihau nifer y plant sy'n cael 
3 lleoliad neu fwy a chefnogi'r rhai 
sy'n gadael gofal i fanteisio ar 
gyflogaeth, addysg, a hyfforddiant.   
Dros y pum mlynedd ddiwethaf 
mae gwasanaethau plant wedi 
gweld cynnydd o ran galw a 
chymhlethdod achosion sydd wedi 
gwaethygu gan bandemig Covid.   
 
Fel yr amlygwyd yn Amcan 3 Lles 
yr adroddiad, mae nifer y plant sy'n 
cael eu rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant wedi cynyddu ac mae gwaith 
yn mynd rhagddo i wella 
sefydlogrwydd lleoliadau a 
chefnogi plant i gyflogaeth, addysg, 
a hyfforddiant.   
 
Bydd y Cynllun Corfforaethol 
newydd yn parhau ag ymrwymiad y 
Cyngor i gefnogi plant a phobl ifanc 
sydd yn ein gofal i gael y cyfleoedd 
gorau i ffynnu a darparu 
sefydlogrwydd hirdymor wrth iddynt 
ddod yn oedolion.     

 
Bydd lleoedd addysg y tu allan i'r sir 
ar gyfer plant sydd ag anghenion 
cymhleth ac arbenigol wastad yn 
ofynnol gan Addysg, er nod y 
cyngor yw dod o hyd i'r 
darpariaethau arbenigol hyn mor 
agos â phosibl i Gasnewydd, neu 
ddatblygu ei ddarpariaeth ei hun o 
fewn y ddinas.  Mae tua 26,000 o 
ddisgyblion yn cael eu haddysg yng 
Nghasnewydd.  Yn y flwyddyn 
academaidd 2016-17 roedd 173 o 
ddisgyblion yn cael eu haddysgu y 
tu allan i'r Sir. Mae hyn wedi 
gostwng i 104 yn 2022 yn bennaf 
oherwydd bod ysgol Anhwylderau'r 
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Sbectrwm Awtistig arbenigol ar 
gyfer plant 5-19 oed o fewn y 
ddinas wedi cael ei sefydlu’n 
llwyddiannus. 

Pobl â Dyhead 

Mae gan y ddinas gapasiti addysg 
drydyddol modern ac uwch sy’n 
bodloni anghenion economaidd a 
chymdeithasol Casnewydd ar 
gyfer y dyfodol.  

Yn Mynd Rhagddo  

Mae'r gwaith i adleoli Coleg Gwent 
yng nghanol y ddinas yn mynd 
rhagddo.   Mae caniatâd cynllunio 
wedi'i roi i adeiladu canolfan 
hamdden a lles newydd ar dir 
gerllaw PDC sy'n rhyddhau safle 
canolfan Casnewydd i'w 
ailddatblygu.   Dechreuodd yr 
ymgynghoriad cyn ymgeisio ar 
gyfer safle Canolfan Casnewydd ar 
11 Gorffennaf 2022.  
Ym mis Mehefin 2022 cytunodd y 
Cabinet hefyd i gefnogi cyflwyno 
cais Cronfa Codi’r Gwastad Rownd 
2 ar gyfer y Sefydliad Technoleg 
Cenedlaethol yng nghanol y 
ddinas.   Y dyddiad cau ar gyfer 
ymgeisio yw 2 Awst 2022 

Caiff tair ysgol newydd fodern eu 
hadeiladu, gan wella’r dewis i 
fyfyrwyr ac arlwy addysgol y 
ddinas. 

Cwblhawyd 

Yn ystod y 5 blynedd ddiwethaf, 
gan ddefnyddio cyllid Adran 106 a 
chyllid cyfalaf Band B Llywodraeth 
Cymru, mae tri adeilad ysgol wedi 
cael eu cwblhau'n llwyddiannus ac 
wedi'u hagor gan gynnwys Ysgol 
Gynradd Glan Llyn, Ysgol Gynradd 
Parc Jiwbilî ac Ysgol Arbennig Bryn 
Derw.    

Mae wythnos Canfod Gwaith 
flynyddol Casnewydd wedi’i hen 
sefydlu ac yn dod â thrigolion, 
cyflogwyr a’r sector cyhoeddus 
ynghyd i gysylltu a chodi 
dyheadau.   Mae’r Cyngor yn 
ymrwymo i 15 o brentisiaethau y 
flwyddyn ledled y ddinas fel rhan 
o’r ymdrech hon. 

Cwblhawyd 

Trwy gydol y pum mlynedd 
ddiwethaf, mae Cyngor 
Casnewydd wedi cydweithio â 
chyflogwyr lleol a rhanbarthol, 
sefydliadau cyflogaeth ac 
elusennau; Llywodraeth Cymru a'r 
Adran Gwaith a Phensiynau i roi 
cyfleoedd i breswylwyr wella eu 
sgiliau a dod o hyd i waith hirdymor.   
 
Yn ogystal â'r ffeiriau cyflogaeth, y 
rhaglenni sgiliau a swyddi parhaus 
dan arweiniad y Cyngor, rydym 
wedi darparu tair wythnos canfod 
gyrfaoedd a chyflogaeth i blant 
ysgol a cholegau.   Roedd yr 
wythnosau Canfod hyn yn 
canolbwyntio ar y sectorau 
allweddol yng Nghasnewydd megis 
y sectorau digidol, gwyrdd / 
amgylcheddol, iechyd, gofal 
cymdeithasol a gofal plant.    
 
Yn fwy diweddar, mewn 
cydweithrediad â Ffilm Cymru 
cynhaliwyd dosbarthiadau meistr 
ar-lein a wyneb yn wyneb i bobl 
sydd â diddordeb mewn ymuno â'r 
diwydiant teledu a ffilm yn ne 
Cymru.    
 
Yn olaf, yn ystod y pum mlynedd 
ddiwethaf mae ein cynllun 
prentisiaethau yn y Cyngor wedi 
rhoi cyfleoedd i o leiaf 20 prentis y 
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flwyddyn yn y 3 blynedd ddiwethaf 
yn ogystal â darparu profiad gwaith 
a chyfleoedd i'r rhai sy'n gadael 
gofal yng Nghasnewydd.   

Cynyddu capasiti addysgol a gofal 
cymdeithasol fel bod llai na deg o 
blant yn cael eu haddysgu y tu 
allan i’r ddinas a bod nifer y 
lleoliadau gofal cymdeithasol y tu 
allan i’r sir yn cael ei leihau gan 
25%.  

Yn Mynd Rhagddo  

Bydd lleoedd y tu allan i'r sir ar 
gyfer plant sydd ag anghenion 
cymhleth ac arbenigol wastad yn 
ofynnol gan Addysg, er nod y 
cyngor yw dod o hyd i'r 
darpariaethau arbenigol hyn mor 
agos â phosibl i Gasnewydd, neu 
ddatblygu ei ddarpariaeth ei hun o 
fewn y ddinas.  Mae tua 26,000 o 
ddisgyblion yn cael eu haddysgu 
yng Nghasnewydd.  Yn y flwyddyn 
academaidd 2016-17 roedd 173 o 
ddisgyblion yn cael eu haddysgu y 
tu allan i'r Sir. Mae hyn wedi 
gostwng i 104 yn 2022 yn bennaf 
oherwydd bod ysgol Anhwylderau'r 
Sbectrwm Awtistig arbenigol ar 
gyfer plant 5-19 oed o fewn y 
ddinas wedi cael ei sefydlu’n 
llwyddiannus. 

Bydd Casnewydd yn gwella nifer y 
myfyrwyr sy’n cyflawni o leiaf 5 
TGAU A*-C yn cynnwys Saesneg 
a Mathemateg yn unol â 
chyfartaledd Cymru.  

Cwblhawyd 

Yn 2018 fe wnaeth Llywodraeth 
Cymru atal mesurau atebolrwydd 
sy'n ymwneud â pherfformiad 
Cyfnod Allweddol 4, o ganlyniad nid 
oes gwybodaeth ar gael mwyach 
ac nid yw’n berthnasol.  
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn 
parhau i weithio ar y cyd â'i ysgolion 
er mwyn sicrhau bod arferion 
hunan werthuso cadarn ac effeithiol 
ar waith, sydd yn ei dro yn ceisio 
gwella ansawdd Cynllunio Datblygu 
Ysgolion a blaenoriaethau 
allweddol fel ansawdd yr addysgu 
a'r dysgu.   
 
Mae cydweithio clwstwr bellach 
wedi'i wreiddio yn ethos ac arferion 
Ysgol Casnewydd.  Mae hyn yn 
amlwg yn y gwaith clwstwr sy'n 
gysylltiedig â'r Cwricwlwm i Gymru, 
Trawsnewid Anghenion Dysgu 
Ychwanegol, Polisïau Presenoldeb 
a Chynllunio Pontio.  

Dinas 
Ffyniannus  

Mae Gŵyl Democratiaeth 
Casnewydd a’r Ganolfan 
Darganfod Treftadaeth ar ei 
newydd wedd yn cynrychioli 
diwylliant cynyddol fywiog y 
ddinas gan ddenu mwy a mwy o 
ymwelwyr. 

Yn Mynd Rhagddo 

Cyflwynwyd Gŵyl Democratiaeth 
Casnewydd drwy ddigwyddiad ar 
ffurf cynhadledd yn Theatr Glan yr 
Afon, a hefyd drwy ddigwyddiad 
rhanddeiliaid cymunedol y Siartwyr; 
Casnewydd yn Codi. 
Cafodd Llwybr Ymwelwyr Celf ar y 
Bryn ei greu fel rhan o hyn yn 
cysylltu hanes y Siartwyr a Chelf o 
Gasnewydd.  
 
Mae digwyddiadau chwaraeon 
mawr fel y Tour of Britain, Marathon 
ABP Casnewydd Cymru, a llawer 
mwy wedi cael eu darparu gan 
gynnwys dathliadau Jiwbilî 
Platinwm y Frenhines eleni. Mae'r 
Ŵyl Fwyd a Sblash Mawr hefyd 
wedi dychwelyd.   
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Cododd nifer yr ymwelwyr i 4.7 
miliwn y flwyddyn yn 2019 cyn 
cyfyngiadau COVID.  
 
Yn 2021/22 dechreuon ni hefyd ar 
y gwaith o adeiladu Canolfan 
Dreftadaeth newydd yn y Bont 
Gludo a gwella strwythur y Bont 
Gludo. Bydd hyn yn parhau yn y 
Cynllun Corfforaethol newydd. 
 

Mae cynnig busnes Casnewydd 
ar gyfer y dyfodol yn cael ei lywio 
gan Gydweithfa Fusnes 
Casnewydd, grŵp arloesedd 
busnes sydd wedi’i drawsnewid 
sy’n adeiladu ar y grwpio anffurfiol 
presennol ac yn helpu i gynyddu’r 
gyfran o fusnesau bach a chanolig 
llwyddiannus yn y ddinas. Cwblhawyd 

Mae Grant Busnes Dinas 
Casnewydd wedi cefnogi 98 
busnes hyd yma. Cafodd 
£6,430,500 o Arian Dewisol Covid 
ei ddyrannu i 3,373 o fusnesau 
ledled y ddinas.  Darparwyd 
cefnogaeth hefyd i Ardal Gwella 
Busnes Casnewydd ac Alacrity gan 
ddefnyddio Cyllid Trawsnewid Trefi 
i ddarparu hyfforddiant digidol a 
chefnogi Busnesau Canol y 
Ddinas. Rydym wedi parhau i 
weithio gyda sefydliadau partner a 
hybiau technoleg i ddatblygu 
cyfleoedd ar gyfer busnesau 
newydd a datblygiad busnesau 
bach a chanolig.  

Cynnydd gwirioneddol yn 
trawsnewid Canol Dinas 
Casnewydd drwy ailddatblygu 
safleoedd fel Porth y Gorllewin, 
Tŵr y Siartwyr a’r Farchnad a 
defnydd creadigol o asedau 
diwylliannol a masnachol 
presennol. 

Cwblhawyd 

Mae'r Farchnad Dan Do a Thŵr y 
Siartwyr wedi'u cwblhau ac maent 
ar agor.  Mae'r ddau gynllun wedi 
bod yn drawsnewidiol wrth wella'r 
arlwy hamdden, bwyta ac 
ymwelwyr yng Nghasnewydd. 

Lleihawyd parcio anghyfreithlon 
yng nghanol y ddinas yn 
sylweddol drwy newid graddol 
mewn ymddygiad a gorfodi. 

Cwblhawyd 

Yn 2019, fe wnaethon ni gymryd 
cyfrifoldeb am orfodi parcio ar y 
stryd gan Heddlu Gwent yn 
llwyddiannus.   Trwy gydol y tair 
blynedd diwethaf rydym wedi gweld 
gwelliannau sylweddol ledled y 
ddinas ac wedi newid ymddygiad 
pobl o ran y ffordd maen nhw'n 
parcio.   Mae hyn hefyd wedi arwain 
at welliannau i'r amgylchedd a'r 
defnydd o fannau ar draws y 
ddinas.    

Adeiladu cyfleuster ailgylchu 
gwastraff y cartref newydd fel rhan 
o gynnig Caru Casnewydd 
newydd gyda phreswylwyr ar 
wastraff, ailgylchu a balchder 
cymunedol. 

Yn Mynd Rhagddo  

Cafodd cynnydd ar y prosiect hwn 
ei atal yn ystod y pandemig 
oherwydd yr angen i flaenoriaethu 
gwasanaethau hanfodol a’r 
anawsterau i fwrw ymlaen â 
chwiliadau ac asesiadau safle. 
Prif bwrpas y prosiect hwn oedd 
helpu i gyrraedd y targedau 
ailgylchu.  Yn ystod yr un cyfnod, 
gweithredwyd newidiadau i'r 
ganolfan ailgylchu bresennol, a 
arweiniodd at ofod mwy diogel i 
breswylwyr a mwy o ailgylchu ac 
ailddefnyddio.   
Mae ymyriadau i gynyddu a 
chefnogi rhwydwaith ailddefnyddio 
ac atgyweirio Casnewydd hefyd 
wedi digwydd, gyda rhyngweithio 
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gwell gyda sefydliadau lleol a 
grwpiau cymunedol i greu meysydd 
i gynyddu gwydnwch a lleihau 
gwastraff. 
Er bod y canlyniadau wedi'u 
cyrraedd yn rhannol, mae'r 
cyfleuster hwn yn hanfodol i 
Gasnewydd gyflawni cam nesaf y 
targedau ailgylchu, felly mae'r 
prosiect hwn yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth yn y tymor byr.  

Cyngor Modern  

Byddwn yn creu Ecosystem 
Ddigidol i Gasnewydd sy’n 
dwysáu twf yr economi ddigidol yn 
gyflym ac yn cynnig llwyfan i 
fusnesau gysylltu, arloesi a thyfu 
ac i gymunedau gyfranogi, 
rhyngweithio a hunan-gefnogi.  

Yn Mynd Rhagddo  

Ystod o waith digidol drwy'r 
Strategaeth Ddigidol, a fydd yn cael 
ei hadnewyddu yn 2022.   
Yn cynnwys: Darpariaeth Wi-Fi 
cyhoeddus mewn dros 50 o 
adeiladau cymunedol; Cynllun 
Talebau Gigabit ar gyfer trigolion a 
busnesau; Synwyryddion Ôl-troed; 
Peilot Trawsnewid Digidol – 
Llywodraeth Cymru; Rhwydwaith 
Diogelwch Cymunedol; Grantiau 
Busnes Adfer Ôl Covid ar gyfer 
Atebion Digidol; Cynghrair 
Cynhwysiant Digidol Cymru; 
cefnogodd Grant Busnes Dinas 
Casnewydd seilwaith digidol, 
caledwedd, meddalwedd, 
hyfforddiant, a datblygu 
gwefannau; Cymorth Grant Menter 
Dur y DU ar gyfer busnesau 
newydd gan gynnwys, caledwedd, 
meddalwedd, datblygu gwefannau 
a hyfforddiant cysylltiedig; Hybu 
gwasanaeth Cyflymu Cymru i 
Fusnesau a darparu digwyddiadau 
/ gweithdai ar y cyd; Datblygu 
cysylltiadau gydag Academïau 
Seiber a Meddalwedd, hefyd 
Prifysgol De Cymru a Phrifysgol 
Caerdydd – cefnogaeth i fentrau ar 
wahân  
Prosiectau adfywio, fel Stryd y 
Felin, Gorsaf Arloesi a Marchnad 
Casnewydd i ddarparu gofod a 
chymorth i'r economi ddigidol sy'n 
tyfu  
 
Mae rhaglenni presennol a 
datblygol yn cynnwys: Prosiect 
Digidol a ariennir gan Trawsnewid 
Trefi - partneriaeth â Newport Now 
ac Alacrity i ddarparu hyfforddiant 
digidol i fusnesau yng nghanol y 
ddinas; Cymorth Grant Menter Dur 
y DU ar gyfer busnesau newydd 
gan gynnwys, caledwedd, 
meddalwedd, datblygu gwefannau 
a hyfforddiant cysylltiedig; 
Hyrwyddo gwasanaeth Cyflymu 
Cymru i Fusnesau yn barhaus; 
Adnewyddu'r Strategaeth Ddigidol 
ac ystod o ddatblygiadau megis 
Synwyryddion Parcio, 
Synwyryddion Ffordd ac Awyr, 
Grantiau Busnes sy'n cefnogi 
seilwaith digidol, caledwedd, 
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meddalwedd, hyfforddiant, a 
datblygu gwefannau.   

Datblygu Hyb Gwybodaeth 
Casnewydd i greu siop un stop ar 
gyfer data gofodol a daearyddol, 
dadansoddeg data, ffeithluniau a 
data mynediad agored i gefnogi a 
sbarduno gwaith yn seiliedig ar 
dystiolaeth. 

Cwblhawyd 

Mae Hyb Gwybodaeth Casnewydd 
(HGC) wedi gweld y cyngor yn 
trosglwyddo i dîm canolog unedig 
sy'n cynnwys Datblygu Data a 
Systemau Geo-ofodol, 
Gwybodaeth Busnes a Systemau 
Gwybodaeth Rheoli Addysg ac 
Ysgolion.    
Mae'r tîm wedi datblygu'r porth / 
pyrth gwybodaeth mapio gwe 
mewnol ac allanol (Fy 
Nghasnewydd) a chynhyrchu 
dadansoddeg data geo-ofodol i 
gefnogi'r Cyngor a gweithio mewn 
partneriaeth.   Bu'r Hyb 
Gwybodaeth hefyd yn gweithio'n 
agos wrth gefnogi'r ymateb 
cenedlaethol i'r pandemig byd-
eang.  
Mae'r Hyb Gwybodaeth yn 
cwmpasu nifer sylweddol o 
wasanaethau a systemau traws-
sefydliadol gan gynnwys:  
•    Trafodiadol AD a Chyflogres a 

thrawsnewid y gweithlu digidol  
•    Diogelu'r Cyhoedd, Iechyd yr 

Amgylchedd, Safonau 
Masnach, Trwyddedu, Grantiau 
Adnewyddu Tai, Cynllunio, 
Gorfodi a Rheoli Adeiladu  

•    Hyb Gwybodaeth Rheoli (GRh) 
sy'n ymgorffori adrodd a 
monitro, perfformiad, a rheoli 
risg Cynllun Gwasanaeth a 
Chorfforaethol.  

Mae'r gwasanaeth hefyd yn 
darparu gwasanaethau i Gyngor 
Trefynwy ac wedi bod yn destun 
adolygiad Archwilio Cymru. 

Bydd pedwar Hyb Gwasanaeth 
Cymdogaeth amlasiantaethol yn 
cael eu creu i ddod ag amrywiaeth 
o wasanaethau gwahanol ynghyd 
i gefnogi canlyniadau gwell a 
rheoli’r galw yn yr ardaloedd o 
Gasnewydd sydd â’r angen 
mwyaf fel y tystiolaethir yn ein 
proffil lles.  

Cwblhawyd 

Fel yr amlygwyd eisoes, o dan 
Barthau Cyfoethogi Cymunedau, 
crëwyd pedwar Hyb Gymdogaeth 
ac maent wedi darparu ystod eang 
o wasanaethau i gymunedau ledled 
Casnewydd.   
 
Roedd yr holl Hybiau hyn yn 
hanfodol i gymunedau yn ystod y 
pandemig gan ddarparu mynediad 
a dosbarthu parseli bwyd i 
drigolion, darparu cymorth gofal 
plant drwy ddarpariaeth Dechrau'n 
Deg i weithwyr allweddol a darparu 
gwasanaethau llyfrgell / digidol ar-
lein.    
 
Wrth i ni ddechrau symud ymlaen 
o'r pandemig, rydym bellach yn 
adolygu effaith y model ar ein 
cymunedau ac er mwyn deall yr 
hyn y mae ein cymunedau ei angen 
ac yn ei ddisgwyl gan ein 
gwasanaethau i helpu i wella eu 
cymunedau yn yr hirdymor.    

https://fy.newport.gov.uk/MyNewport_wa.aspx
https://fy.newport.gov.uk/MyNewport_wa.aspx
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Byddwn yn creu amgylchedd 
gwaith croesawgar ac 
ysbrydoledig gan ryddhau 50% 
o’n hystâd (gan gynnwys 20% o’n 
Canolfan Ddinesig) i arbed arian a 
chreu gofod ar gyfer arloesi 
masnachol a chymdeithasol.  

Yn Mynd Rhagddo  

Daeth pandemig Covid â newid 
sylweddol i sut mae staff y Cyngor 
yn gweithio a sut mae angen i ni 
ddefnyddio ein hasedau ar draws yr 
ystâd.   Drwy gydol y tair blynedd 
ddiwethaf, mae staff wedi bod yn 
gweithio mewn modd hybrid o 
gartref ac yn y swyddfa (rheng flaen 
a gwasanaethau cymorth 
allweddol) i sicrhau bod y Cyngor 
yn parhau i ddarparu ei 
wasanaethau.   
 
Fel rhan o'n prosiect Normal 
Newydd, rydym bellach yn gwneud 
gwaith sylweddol i ail-lunio sut 
rydym yn defnyddio asedau 
allweddol megis y Ganolfan 
Ddinesig i staff, ond hefyd yn 
galluogi defnydd newydd o'n 
hasedau ar gyfer preswylwyr, 
busnesau a sefydliadau eraill i'w 
defnyddio.   Mae'r prosiect hwn yn 
mynd i fod yn ddarn mawr o waith 
yn y Cynllun Corfforaethol nesaf.   

Mae gan bob dinesydd yng 
Nghasnewydd fynediad at 
FyNghyfrif – porth ar-lein unigol 
sy’n ei alluogi i wneud busnes 
gyda’r Cyngor ac ar-lein. 

Cwblhawyd 

Ers sefydlu Fy Nghyfrif, mae gan y 
Cyngor 117,378 o ddefnyddwyr 
cofrestredig.  Fe wnaeth pandemig 
Covid gynyddu'r defnydd o Fy 
Nghyfrif i gefnogi gwasanaethau fel 
safle ailgylchu a gwastraff y cartref.  
Mae'r Cyngor yn parhau i weld 
defnyddwyr yn cofrestru i'r app a 
bydd yn ehangu ymhellach y 
gwasanaethau sy'n cael eu darparu 
gan ddefnyddio'r app yn y dyfodol.    
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Mae'n bwysig i Gyngor Casnewydd gael systemau a phrosesau effeithiol mewn lle i'w alluogi i gyflawni ei 
ddyletswyddau ar gyfer y trigolion, busnesau, a sefydliadau eraill yng Nghasnewydd.  Mae Cyfansoddiad y 
Cyngor yn nodi'r rolau a'r cyfrifoldebau hyn ar gyfer yr Aelodau Etholedig a bleidleisiwyd gan ddinasyddion i 
gynrychioli eu cymunedau, a swyddogion sy'n gyfrifol am gyflawni swyddogaethau statudol y Cyngor.   
 
Y Cyngor Llawn, y Cabinet, Aelodau Unigol o'r Cabinet, Pwyllgorau Rheoleiddio (Pwyllgorau Cynllunio a 
Thrwyddedu) a Phrif Swyddogion sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau ac sy’n atebol am y penderfyniadau a 
wneir.   Mae cynllun dirprwyo’r Cyngor yn nodi sut mae Pwyllgor Gweithredol (Cabinet) a Phrif Swyddogion (Prif 
Weithredwr a thri Chyfarwyddwr ac un ar ddeg o Benaethiaid Gwasanaeth) y Cyngor yn gwneud 
penderfyniadau.      
 
Mae'n bwysig bod y Cyngor yn hunanasesu'r ffordd y mae'n gweithio, yn hyrwyddo lle mae'n llwyddo ac yn 
dysgu'r gwersi o ble y gall wella'r gwaith o ddarparu ei wasanaethau.   Mae'r adran hon o'r adroddiad yn edrych 
ar berfformiad ei ddyletswyddau statudol ac yn integreiddio’r argymhellion o ran lle gall y Cyngor wella.   Bydd 
y rhain yn cael eu cofnodi yn yr Argymhellion a'r camau gweithredu ar gyfer gwella ar ddiwedd yr adroddiad.  
 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyngor Casnewydd  

Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DLlB) yn un o ofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau (Cymru) 
2014.  Mae'r DLlB yn disgrifio'r fframwaith llywodraethu sydd ar waith o fewn y Cyngor, sut mae effeithiolrwydd 
y trefniadau llywodraethu wedi cael ei fonitro a'i werthuso yn ystod y flwyddyn gyda thystiolaeth ac enghreifftiau 
yn nodi unrhyw newidiadau a gynlluniwyd ar gyfer 2022/23.  Mae'r DLlB wedi ei ymgorffori yn Natganiad Cyfrifon 
y Cyngor 2021/22.    

Mae'r DLlB hefyd yn cynnwys Cynllun Gweithredu i'r Cyngor weithredu a gwella ei drefniadau llywodraethu.    
Codwyd camau allweddol i'r Cyngor eu rhoi ar waith ac mae'r rhain wedi'u cynnwys yn yr Argymhellion a'r camau 
gweithredu ar gyfer gwella.  

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2021/22  

Yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus, mae'n ofynnol i Brif Archwilydd Mewnol Cyngor 
Casnewydd roi barn ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol amgylchedd rheoli mewnol y Cyngor; 
crynodeb o'r gwaith a gwblhawyd a pherfformiad y tîm Archwilio Mewnol.   Mae adroddiad a rhagor o fanylion 
am waith y tîm Archwilio Mewnol a gwblhawyd yn 21/22 i'w gweld drwy'r ddolen yma.   Ar gyfer 2021/22, y lefel 
sicrwydd a benderfynwyd gan y Prif Archwilydd Mewnol oedd "Rhesymol".  Ceir crynodeb o'r asesiad yn y tabl 
isod: 

Sgôr 
Archwilio 
Mewnol 

2018/19 % 2019/20 % 2020/21 % 2021/22 % 

Da 10 22 7 22 5 17 10 29 
Rhesymol  27 57 19 60 23 80 23 66 
Anfoddhaol 10 19 6  18 1 3 2 5 
Ansicr 1 2 0 0 0 0 0 0 
Cyfanswm 48 100 32 100 29 100 35 100 
Barn 
gyffredinol  Rhesymol  Rhesymol  Rhesymol  Rhesymol  

 

Adolygiadau Rheoliadol Allanol - Archwilio Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn 

Fel corff cyhoeddus, mae Cyngor Casnewydd yn destun adolygiad rheoliadol allanol gan Archwilio Cymru, 
Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn.  Bob chwe mis, mae Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'r Cyngor yn cael 

Y Ffordd Rydyn ni'n Gweithio – 
Llywodraethu Corfforaethol a Dyletswyddau 

 

https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=417&MId=7716&Ver=4&Info=1&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=417&MId=7716&Ver=4&Info=1&LLL=0
https://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/About-the-council/Finance.aspx
https://democracy.newport.gov.uk/documents/s21596/Item%2015-%20AnnRep%202021-22%20-%20draft%2002.pdf?LLL=0
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crynodeb o'r adolygiadau rheoliadol a gwblheir ar wasanaethau a ddarperir gan Gyngor Casnewydd a hefyd yn 
genedlaethol (Adolygiadau Thematig).   Yn 2021/22, rhoddwyd dau adroddiad i'r Pwyllgor Archwilio yn 
Tachwedd 2021 a hefyd Gorffennaf 2022 gyda chrynodeb o'r adroddiadau a gwblhawyd ac ymateb y Cyngor i 
unrhyw argymhellion / camau a godwyd.  

Rheoli Perfformiad 

Mae Fframwaith Cynllunio, Perfformiad a Rheoli Risg Cyngor Casnewydd yn rhoi trosolwg o sut mae Cyngor 
Casnewydd wedi monitro ac adrodd am berfformiad y Cyngor a'i wasanaethau wrth ddarparu ei wasanaethau, 
Cynllun Corfforaethol a dyletswyddau statudol.   I gefnogi'r Fframwaith, mae'r Polisi Cynllunio a Pherfformiad yn 
amlinellu mecanweithiau adrodd y Cyngor.    

Cafodd perfformiad wyth Cynllun Gwasanaeth y Cyngor ar gyfer 2021/22 ei archwilio gan y Pwyllgorau Craffu 
Perfformiad drwy adolygiadau perfformiad Canol Blwyddyn a Diwedd Blwyddyn.  Mae gwybodaeth am 
berfformiad gwasanaethau ar gael drwy'r dolenni isod: 

Pwyllgor Craffu Lle a Pherfformiad Corfforaethol (Gwasanaethau’r Ddinas / Cyllid / Y Gyfraith a 
Rheoleiddio / Pobl a Busnes Newid / Adfywio Buddsoddi a Thai) 

Adolygiadau Perfformiad Canol Blwyddyn - 15/11/21 a 29/11/21 

Adolygiadau Perfformiad Diwedd Blwyddyn – 11/07/22 a 25/07/22 

Pwyllgor Craffu Perfformiad Pobl (Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol / Gwasanaethau Plant / 
Addysg):  

Adolygiadau Perfformiad Canol Blwyddyn - 16/11/21 a 30/11/21 

Adolygiadau Perfformiad Diwedd Blwyddyn – 12/07/22 a 26/11/22 

Ar ôl gweithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, ac ailstrwythuro'r sefydliad, bydd angen 
i’r Fframwaith a'i bolisïau ategol gael eu diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hyn.  Yn ogystal, o 2022/23, bydd 
y Cyngor yn cryfhau ei waith monitro ac adrodd ar berfformiad er mwyn cefnogi'r Cynllun Corfforaethol newydd 
a gwella atebolrwydd y Cyngor wrth ddarparu ei wasanaethau.   Bydd argymhellion a chamau gweithredu wedi'u 
cynnwys yng nghynllun gweithredu 2022/23.     

Rheoli Risg 

Mae Rheoli Risg wrth wraidd pob penderfyniad a cham a gymerir gan Gyngor Casnewydd wrth iddo ddarparu 
ei wasanaethau.  Mae’r Polisi Rheoli Risg yn amlinellu dull y Cyngor o Reoli Risg ac yn cynnwys datganiad 
Parodrwydd i Dderbyn Risg ar sut mae'r Cyngor yn rheoli'r cyfleoedd a'r risgiau wrth ddarparu ei wasanaethau 
a chyflawni dyletswyddau statudol.  Adroddir risg bob chwarter i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’r Cyngor 
a’r Cabinet.   Er mwyn cefnogi'r Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) newydd a chyflawni'r Cynllun 
Corfforaethol newydd, bydd angen diweddaru'r Polisi Rheoli Risg er mwyn adlewyrchu'r newidiadau hyn a 
chefnogi fframwaith cyffredinol y Cyngor.    

Rheoli Asedau 

Mae portffolio asedau'r Cyngor yn cynnwys 955 o adeiladau a thir ar draws Casnewydd gan gynnwys y Ganolfan 
Ddinesig, ysgolion, ac adeiladau eraill y Cyngor.   Mae’r gwaith o reoli a chynnal a chadw ein hasedau wedi'i 
gyflawni mewn partneriaeth â Newport Norse ers 2016.   Mae’r gwaith parhaus o gynnal a chadw ein hadeiladau 
yn un o'r risgiau mwyaf arwyddocaol yng Nghyngor Casnewydd a adroddir hefyd fel rhan o Gofrestr Risgiau 
Corfforaethol y Cyngor.  Dros gyfnod o amser mae'r Cyngor wedi bod yn gweld cynnydd yn y gwaith sydd wedi 
pentyrru y mae angen ei gynnal ac i sicrhau ei fod yn bodloni rheoliadau adeiladu angenrheidiol a dyletswyddau 
deddfwriaethol eraill a'r Ddeddf Cydraddoldeb.   Mae'r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i fod yn sefydliad carbon 
sero net erbyn 2030 ac yn dilyn y Pandemig rydym bellach yn addasu i'r normal newydd gyda gweithio hybrid 
yn dod y dewis a ffefrir i ymgymryd â dyletswyddau'r Cyngor.   Mae hyn yn newid y ffordd rydyn ni'n defnyddio 
ein hadeiladau presennol a sut rydyn ni'n cynllunio adeiladau newydd ar draws y Cyngor i sicrhau eu bod yn fwy 
cynaliadwy i'w defnyddio yn yr hirdymor.   

Yn 2021/22, cynhaliodd Archwilio Cymru adolygiad o'n gwaith Rheoli Asedau fel rhan o'u hadolygiad Llamu 
Ymlaen.  Canfu'r adroddiad fod Cyngor Casnewydd yn cynllunio ac yn rheoli ei asedau eiddo yn dda a bod 
angen iddo roi'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth wraidd sut mae'n ystyried adeiladu ar brofiad y pandemig.  
Gwnaeth yr adroddiad ddau argymhelliad i ddatblygu cynllunio tymor hwy a datblygu gwaith partneriaeth 
ymhellach.   Mae'r ddau argymhelliad wedi'u cynnwys yng nghynllun gweithredu'r adroddiad hwn.  

https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=145&MId=8132&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=145&MId=8250&Ver=4&LLL=0
https://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Performance/WELSH-Planning-Performance-Risk-Framework.pdf
https://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Performance/WELSH-Planning-Performance-Management-Policy-2019.pdf
https://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/Corporate-plans-and-policies.aspx
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=445&MId=7971&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=445&MId=7972&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=445&MId=8267&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=445&MId=8268&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=444&MId=7980&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=444&MId=7979&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=444&MId=8264&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=444&MId=8282&Ver=4&LLL=0
https://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Performance/WELSH-Risk-Management-Policy.pdf
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Dechreuodd y Cyngor ar raglen o resymoli ystadau i geisio nodi asedau yn ei ystâd a allai gael eu defnyddio'n 
fwy effeithiol ac effeithlon i gyflawni blaenoriaethau cyffredinol y Cyngor a dinasyddion Casnewydd.  

 

Adolygiad Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol  

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Casnewydd 2011-2026 ym mis Ionawr 2015, ac mae'n nodi'r 
polisïau defnydd tir sy'n ffurfio’r sail i benderfyniadau cynllunio ynghylch datblygu yng Nghasnewydd yn y 
dyfodol.   Fel yr amlygwyd eisoes yn Amcan Lles 2, yn 2021/22, cytunodd Cyngor Casnewydd i ddechrau ar y 
gwaith o ddatblygu'r CDLl nesaf.  Fel rhan o’r broses cynllunio datblygu statudol, mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi 
Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB).  Cafodd yr adroddiad diwethaf ei gyhoeddi yn Hydref 2021 a dyma oedd y 
chweched AMB ers mabwysiadu'r CDLl.   Mae'r adroddiad yn monitro effeithiolrwydd ei bolisïau a pherfformiad 
y CDLl yn 2020/21 gan nodi a oes angen unrhyw newidiadau.    Ar y cyfan, daeth yr adroddiad i'r casgliad fod y 
CDLl yn perfformio'n dda ac yn galluogi twf mewn lleoliadau cynaliadwy.   Nododd yr adroddiad chwe 
argymhelliad ar gyfer gwella a bydd yn rhan allweddol o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y CDLl newydd.     

Adroddiad Diogelu Blynyddol 2021/22 

Ym mis Tachwedd 2022, cafodd Adroddiad Diogelu Blynyddol 2021/22 ei adrodd i'r Cabinet.   Diben yr adroddiad 
hwn yw rhoi trosolwg o drefniadau diogelu'r Cyngor ar draws y sefydliad.   Mae'r adroddiad yn rhoi sicrwydd bod 
gan adrannau ar draws y Cyngor safonau clir mewn lle i fynd i'r afael â diogelu a bod gwelliannau wedi eu 
gwneud ar draws y sefydliad.  Mae'r Adroddiad yn cynnwys y cynllun gwaith Diogelu Corfforaethol (22/23) ac 
mae wedi'i gynnwys yn y tabl argymhellion a chamau gweithredu.    

Adroddiad Digidol Blynyddol 2021/22 yn cynnwys Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Gwrthrych am 
Wybodaeth  

Mae Cyngor Casnewydd yn gyfrifol am y wybodaeth a'r data y mae’n eu cael gan ei ddinasyddion.   Mae Deddf 
Diogelu Data 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor ddefnyddio data pobl yn deg ac yn gyfrifol gan sicrhau 
ein bod yn casglu data sydd at y diben o ddarparu ein gwasanaethau a'n galluogi i wneud penderfyniadau.   Mae 
Adroddiad Digidol Blynyddol 2021/22 ac Adroddiad Risg Gwybodaeth Blynyddol y Cyngor yn rhoi trosolwg o sut 
mae'r Cyngor a'i bartner Gwasanaeth Adnoddau a Rennir (GAR) wedi perfformio yn 2021/22.   

Mae'r Adroddiad Digidol blynyddol yn rhoi trosolwg o effeithiolrwydd y Byrddau GAR  a pherfformiad y 
gwasanaeth.  Yn 2021/22 o'r pedwar mesur perfformiad a adroddwyd fel rhan o'r cytundeb, roedd GAR yn wyrdd 
ar dri mesur perfformiad ac yn oren ar un.  Ceir trosolwg isod:  

Mesur 
Perfformiad 

Gwirioneddol 
2021/22  

Targed 2021/22 
Perfformiad 

Gwirioneddol 
2020/21  

Perfformiad 
Gwirioneddol 

2019/20  
% o alwadau a ddatryswyd yn erbyn y 
Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) 94.9% 85% 91.8% 93% 

Boddhad Cwsmeriaid 78% 70% 64.7% 76% 
Galwadau a ddatryswyd ar y pwynt cyswllt 
cyntaf 78.8% 70% 58.8% 60.5% 

Amser Ymateb i Alwadau ar Gyfartaledd  6 munud 40 
eiliad   1 munud 30 eiliad  5 munud 27 

eiliad   
5 munud 31 

eiliad   
 

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus, gan gynnwys awdurdodau 
lleol, roi mynediad i bobl at wybodaeth swyddogol lle caiff penderfyniadau eu gwneud a data ei gynnal.    Yn 
ogystal â hyn mae'r Ddeddf Diogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ganiatáu i bobl gael mynediad 
i'r data a gedwir amdanynt.   Gelwir y ceisiadau hyn yn Geisiadau Gwrthrych am Wybodaeth.   Mae'r Cyngor yn 
adrodd fel rhan o'r Adroddiad Risg Gwybodaeth ac mae'r gwasanaeth Pobl a Newid Busnes yn cynllunio 
perfformiad y Cyngor o ran bodloni'r gofynion hyn: 

Mesur 
Perfformiad 

Gwirioneddol 
2021/22  

Targed 2021/22 
Perfformiad 

Gwirioneddol 
2020/21  

Perfformiad 
Gwirioneddol 

2019/20  
% yr ymatebion Rhyddid Gwybodaeth a 
gwblhawyd mewn pryd  89.5% 88% 90.8% 91.4% 

% yr ymatebion i Geisiadau Gwrthrych am 
Wybodaeth a gwblhawyd mewn pryd  71.1% 75% 60% 72% 

 

https://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Annual-Monitoring-Report-October-2021.pdf
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=139&MId=8189&Ver=4&LLL=0
https://democracy.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=617&MId=8324&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=446&MId=8313&Ver=4&LLL=0
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Lle nodwyd argymhellion a chamau gweithredu ar gyfer gwella perfformiad corfforaethol, mae'r rhain wedi'u 
cynnwys yn y tabl camau gweithredu.    

Caffael a chynnydd yn erbyn y Strategaeth  

Mae Cyngor Casnewydd yn yr ail flwyddyn o gyflwyno ei Strategaeth Gaffael.  Ym mis Ionawr 2022, cytunodd 
Cabinet y Cyngor (Adroddiad y Cabinet) i fabwysiadu Fframwaith ThCM (Themâu, Canlyniadau a Mesurau) 
Cenedlaethol Cymru ar gyfer mesur gwerth cymdeithasol o ran caffael contractau mawr gwerth dros £75k.  Bydd 
y Fframwaith newydd yn cael ei gymhwyso i gontractau a thendrau newydd o 2022/23 ymlaen a bydd yn cefnogi 
strategaethau gwerth cymdeithasol y dyfodol i'r Cyngor.  Bydd y Fframwaith newydd hefyd yn cefnogi Cynllun 
Newid yn yr Hinsawdd newydd y Cyngor i sicrhau bod tendrau a chontractau yn cefnogi amcan y Cyngor o ddod 
yn sefydliad carbon sero net erbyn 2030.    

Iechyd, Diogelwch a Lles 

Mae iechyd, diogelwch a lles yn ganolog i waith y Cyngor.   Mae dyletswydd statudol ar Gyngor Dinas 
Casnewydd i sicrhau bod yr holl gyflogeion yn ymgymryd â'r hyfforddiant angenrheidiol i sicrhau nad yw iechyd 
a diogelwch y rheiny sy'n rhan o'r broses yn cael ei beryglu.   Mae hyn hefyd yn cynnwys y staff ac aelodau'r 
cyhoedd sy'n defnyddio ein cyfleusterau a'n hoffer fel adeiladau'r Cyngor, ysgolion, meysydd chwarae, 
canolfannau cymunedol ac ati.      

Mae tîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor yn gyfrifol am gefnogi gwasanaethau a thimau’r Cyngor i gydymffurfio 
gyda'r ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch.    Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r tîm wedi bod yn cefnogi'r 
Cyngor i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a'r rheoliadau Covid angenrheidiol.  Yn 2021/22, fe wnaeth llawer o'r 
ddeddfwriaeth hon barhau mewn lle ac wrth i'r cyfyngiadau godi, mae'r tîm wedi bod yn mynd yn ôl i'w gefnogaeth 
cyn covid.    Trwy gydol y flwyddyn, mae'n ofynnol i gyflogeion y Cyngor (newydd a phresennol) ymgymryd â 
hyfforddiant iechyd a diogelwch angenrheidiol, gwiriadau a sesiynau ymwybyddiaeth er mwyn sicrhau eu bod 
yn cydymffurfio â deddfwriaeth a gofynion iechyd a diogelwch angenrheidiol.    

Mae'r tabl isod yn rhoi trosolwg o nifer yr adroddiadau damweiniau, digwyddiadau a thrais yn y gwaith sydd wedi 
eu codi a'u hymchwilio.    Mae hyn hefyd yn cynnwys y Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Clefydau a 
Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR).    

 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 
Cyfanswm nifer y 
Damweiniau / 
Digwyddiadau / Trais yn 
y Gwaith a Adroddwyd  

545  308 517 713 

Cyfanswm nifer yr 
Adroddiadau RIDDOR  6  15 31 22 

  

https://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Finance/Procurement-Strategy-2020-2024-Final.pdf
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=139&MId=7995&Ver=4&LLL=0
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Roedd blwyddyn ariannol 2021/22 yn flwyddyn arall anghonfensiynol i Gyngor Dinas Casnewydd, fel yr oedd i 
bob Cyngor arall yng Nghymru.  Er bod 2021/22 wedi gweld adferiad cyson o effeithiau'r pandemig, roedd 
rhannau helaeth o'r flwyddyn lle nad oedd modd i wasanaethau weithredu yn y dull traddodiadol.   Roedd 
dibyniaeth sylweddol ar gefnogaeth ariannol drwy Gronfa Caledi Llywodraeth Cymru, i dalu am y costau 
ychwanegol yr aed iddynt a'r incwm a gollwyd oherwydd Covid 19, yn parhau i fod yn nodwedd amlwg drwy 
gydol y flwyddyn.  Ar ben hynny, cyhoeddwyd amrywiaeth o grantiau penodol gan Lywodraeth Cymru yn ystod 
y flwyddyn, yn enwedig yn y chwarter olaf, gan gael effaith sylweddol ar sefyllfa ariannol diwedd blwyddyn y 
Cyngor.  

Bob blwyddyn mae'n ofynnol i'r Cyngor gynhyrchu Datganiad Cyfrifon sy'n rhoi trosolwg manwl o ble a sut y mae 
wedi gwario ei arian.    

Cyllideb Cyngor Casnewydd 2021/22  

Cyllideb net 2021/22 ar gyfer Cyngor 
Casnewydd oedd £315.9m.   Cafodd hyn ei 
ariannu trwy grant cymorth refeniw Llywodraeth 
Cymru (LlC) (76%) a thrwy treth gyngor leol 
(24%).  

Cafodd Cyngor Casnewydd daliad chwyddo o 
£12.719m gan Lywodraeth Cymru.  Cynyddwyd 
y dreth gyngor gan 3.7% ar gyfer y flwyddyn.   

O'i gymharu ag awdurdodau lleol eraill yng 
Nghymru, parhaodd cyfraddau treth gyngor yng 
Nghasnewydd i fod y trydydd isaf yng Nghymru.          

Perfformiad Ariannol Refeniw 2020/21 

Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol (Mawrth 2022) nododd y Cyngor danwariant net o £18.4m yn erbyn y gyllideb 
£315.9m.   Roedd y tanwariant yn ganlyniad i:  

• Derbyn arian grant LlC un tro i helpu gyda’r ymateb i Covid 19 a chyflawni blaenoriaethau Llywodraeth 
Cymru.   

• Tanwariant ar draws yr holl wasanaethau mewn perthynas â chostau gweinyddu cyffredinol a darpariaeth 
gwasanaethau; arbedion staffio oherwydd heriau recriwtio; ddim yn ymgymryd â gwasanaethau wedi'u 
cynllunio / arferol gan nad oedd eu hangen neu nid oeddent yn gallu cael eu cynnal oherwydd Covid 19. 

• Nid oedd angen cyllideb wrth gefn cyffredinol, tanwariant yn erbyn cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor, 
gorgyflawni yn erbyn incwm Treth Gyngor gyllidebol a thanwariant sylweddol yn erbyn y gyllideb Ariannu 
Cyfalaf.    

76%

24%

Ariannu'r Gyllideb Gwariant Net

Grant Cymorth Refeniw Treth Cyngor

Ein Ffordd o Weithio:  Cyllid Cyngor Dinas 
Casnewydd   

https://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Finance/2021-22-Financial-Statements.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2021-03/council-tax-levels-april-2021-march-2022-641.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2021-03/council-tax-levels-april-2021-march-2022-641.pdf
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*Di-wasanaeth - yw gwariant nad yw'n ofyniad gwasanaeth ond rydym yn dal i gyfrif amdano, eitemau fel ardollau a darpariaethau.  
** Costau Ariannu Cyfalaf a Llog - yw'r gost i ni ariannu cyfalaf, y tâl DRO, a llog yw'r llog a dalwn ac a dderbyniwn.  
 

Rhaglen Gyfalaf 2021/22  

Mae'r rhaglen gyfalaf yn ymwneud â'r buddsoddiadau ar raddfa fawr y mae'r cyngor yn eu gwneud tuag at ei 
asedau a'i seilwaith, megis ysgolion, ffyrdd, prosiectau adfywio a'r buddsoddiad ehangach i Fargen Ddinesig 
Dinas-Ranbarth Caerdydd.    

Mae gan y cyngor raglen gyfalaf bum mlynedd 
(ynghyd â dwy flynedd ychwanegol) a 
ddechreuodd yn 2018/19, cyfanswm o £298m.   
Yn 2021/22 roedd y rhaglen gyfalaf yn cynnwys:  

• Buddsoddi £17m mewn ysgolion  
• Gwaith ffordd, trafnidiaeth ac isadeiledd 

£30m  
• £3m i brosiectau gofal cymdeithasol  
• £16m i adfywio a thai 
• Ystod o gynlluniau effeithlonrwydd ynni 
• Ymrwymiad i fuddsoddi yn y Bont Gludo 
• Cynlluniau teithio llesol amrywiol. 
• asedau i gynnal a gwella darpariaeth 

gwasanaethau ac i gefnogi mentrau 
adfywio.    

 

 

 

 

 

Addysg, 
17.10m, 

25%

Adfywio a 
Thai, 16.30m, 

24%

Pobl a Newid 
Busnes, 

0.90m, 2%

Gwasanaeth
au Oedolion 

a 
Chymunedol 
, 0.80m, 1%

Gwasanaeth
au Plant a 

Theuluoedd, 
2.20m, 3%

Gwasanaeth
au'r Ddinas, 
30.40m, 45%

Rhaglen Gyfalaf 2021/22 
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Fe wariodd y Cyngor £45.2m o'r £52.7m a ariannwyd o 
arian grant a £5.5m o fenthyca.    

Roedd gweddill y swm (£2.0m) yn dod o dderbyniadau 
cyfalaf, cyfraniadau ac A106 ac adnoddau eraill y Cyngor.    
 
Symudwyd £13.9m i flynyddoedd y rhaglen yn y dyfodol 
(llithriad) ac roedd tanwariant net o £1.1m.  

 

   

 

 

 

Cyllideb Refeniw a Chyfalaf y Cyngor 2022/23 

Cyllideb sylfaenol y Cyngor ar gyfer 2022/23 yw £343.012m sy'n cynnwys £265.612m o gyllid craidd gan 
Lywodraeth Cymru.  Daw balans yr arian craidd o Dreth Cyngor, a gynyddwyd o 2.4% ar gyfer 2022/23.   Cafodd 
y gyllideb ei chymeradwyo yng nghyfarfod y Cyngor llawn ar 1 Mawrth 2022. Cyllideb gyfalaf 2022/23, yn unol 
â Strategaeth Cyfalaf a Thrysorlys 2022/23, yw £103m ac mae’n adlewyrchu rhaglen uchelgeisiol barhaus y 
Cyngor ar gyfer buddsoddi yn ei asedau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwariant, 
52.70m, 

78%

Llithriant, 
13.90m, 

20%

Tanwariant, 
1.10m, 2%

Gweithgarwch Cyfalaf 
2021/22

https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=130&MId=8028&Ver=4&LLL=0
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Gweithlu Cyngor Dinas Casnewydd a Lles  
 

 
*Ffigyrau a gymerwyd ar 31 Mawrth 2022 
 
Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd 5,756 aelod o staff (ar 31 Mawrth 2022).  Staff Cyngor Casnewydd yw ei 
ased mwyaf a thros y ddwy flynedd ddiwethaf maent wedi dangos pa mor anhunanol ydyn nhw’n cefnogi ein 
trigolion mwyaf agored i niwed yn y Ddinas, addasu i'r amgylchedd gwaith sy'n newid, a hefyd arloesi i ddarparu 
ein gwasanaethau i wella bywydau dinasyddion.  Ers y pandemig mae cyfleoedd a heriau newydd i weithlu'r 
Cyngor hefyd wedi dod i'r amlwg, megis gweithio hybrid / gartref, gwella amrywiaeth y Cyngor, iechyd a lles 
staff, a chystadleuaeth gynyddol gan sefydliadau cyhoeddus, preifat, ac nid er elw sy'n effeithio ar recriwtio a 
chadw staff.  
 

Mesur 
Perfformiad  

Perfformiad 
Gwirioneddol 

2021/22 
2021/22 
Targed 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 Esboniad 

Diwrnodau 
salwch CDC a 
gollwyd.  

10.06 diwrnod  9.23 
diwrnod 

7.3 
diwrnod 

11.5 
diwrnod  

10.1 
diwrnod   

10.1 
diwrnod  

Mae cymharu data salwch 
drwy'r pandemig yn her 
oherwydd ystod o ffactorau.  
Bydd absenoldebau COVID 
wedi effeithio ar y canlyniad 
hwn.  Ym mis Ionawr 22, 
mabwysiadodd y Cyngor 
ddull Lles yn y Gwaith 
newydd sydd â'r nod o 
gefnogi cyflogeion i aros yn 
y gweithle. Bydd mesur 
llwyddiant y dull newydd 
hwn yn cael ei gynnwys yn 
22/23. 

 
% y rheolwyr 
sy'n cynnal 
gwiriadau 
rheolaidd.  

23.9% 80.00% Dim data 53.06% Ddim ar 
gael          

Ddim ar 
gael  

Drwy bandemig COVID a 
gweithio gartref cafodd y 
gofyniad i gofnodi 
gwiriadau misol fel hyn ei 
lacio.   Mae gwiriadau misol 
bellach wedi'u hailgyflwyno 
ac mae'r Tîm Rheoli 
Corfforaethol (TRhC) wedi 
derbyn adroddiad ar yr 
ystadegau ar gyfer 21/22 ac 
wedi cytuno ar gamau i 
wella yn ystod chwe mis 
cyntaf 22/23 wrth adolygu'r 
dull gwirio cyffredinol hefyd. 
 

Cenedlaethol - 
Nifer y 
prentisiaid 
fesul 1,000 o 
gyflogeion  

20 fesul 1,000 
o gyflogeion 

20 fesul 
1,000 o 

gyflogeion 

29 fesul 
1,000 o 

gyflogeion 

6 fesul 
1,000 o 

gyflogeion 

36 fesul 
1,000 o 

gyflogeion 
Dim data 

Arweiniodd pandemig 
COVID at rywfaint o oedi i'n 
cynllun prentisiaid, ond 
gwnaed penodiadau 
ychwanegol yn gynnar yn 
22/23.  
 

 

5,756 4,429 1,327 2,548 3,431 
Nifer  Nifer - merched Nifer - dynion  Nifer - llawn 

amser 
Nifer - rhan amser 

Y Ffordd yr Yydym yn Gweithio - Gweithlu 
CDC, Cydraddoldebau a'r Gymraeg 
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Mae'r tîm Adnoddau Dynol Strategol wedi datblygu a gweithredu pecyn cymorth cynllunio'r gweithlu i benaethiaid 
gwasanaeth a rheolwyr gwasanaeth.  Mae pob un o'n gwasanaethau wedi mabwysiadu camau cynllunio'r 
gweithlu yn ystod 21/22 ac yn parhau i weithio tuag at y dyheadau tymor hwy hyn ar gyfer y gweithlu.   Mae 
monitro cynlluniau’r gweithlu hyn yn rhan o’r broses cynllunio gwasanaeth gyda gwiriadau rheolaidd ar gynnydd 
tra hefyd yn adolygu’r pwysau a’r galw ar y gweithlu.  
 
Yn Ionawr 22, newidiodd ein ffordd draddodiadol o reoli absenoldeb ac fe wnaethon ni lansio ein Polisi Lles yn 
y Gwaith newydd yn dilyn cytundeb gyda'r uwch dîm, Aelod Cabinet a'n cydweithwyr yn yr Undebau Llafur. Nod 
y polisi hwn yw hyrwyddo a chefnogi lles cyflogeion er mwyn sicrhau amgylchedd gwaith cadarnhaol sy'n galluogi 
ein cyflogeion i ffynnu a chyrraedd eu potensial llawn.   Nod y dull newydd hwn yw cefnogi ein cyflogeion i aros 
yn iach ac yn gynhyrchiol tra byddant yn y gwaith, neu i gynorthwyo cyflogai i ddychwelyd i'r gwaith os nad ydyw 
wedi gallu bod yn bresennol oherwydd salwch.  Mae'r dull hwn yn rhan o fframwaith lles y Cyngor sy'n cwmpasu 
ystod ehangach o bolisïau a darpariaethau, gyda'r nod o gefnogi lles corfforol a meddyliol.   Yn ystod 22/23 
byddwn yn gallu adolygu effaith polisi.   
 
I gefnogi lles ein cyflogeion yn y gwaith mae amrywiaeth o offer ar gael i staff fel Care First, offeryn diduedd ar-
lein neu dros y ffôn i gael cyngor, gwybodaeth a chwnsela 24 awr y dydd a Zest, porth rheoli iechyd rhyngweithiol 
i reoli a gwella iechyd corfforol a meddyliol.  Mae'r galw am gefnogaeth mewn ardaloedd pellgyrhaeddol wedi 
cynyddu yn unol â'r galw disgwyliedig yn ystod y pandemig.  Mae ein Hundebau Llafur hefyd yn rhoi cymorth i'r 
gweithlu ar les yn y gwaith drwy ddarparu'r rhwydweithiau undebau llafur.  Mae'r cyngor yn parhau i ddarparu 
gwasanaeth iechyd galwedigaethol proffesiynol ac mae wedi sicrhau'r defnydd gorau o'r apwyntiadau sydd ar 
gael gydag apwyntiadau dros y ffôn yn ystod y pandemig - sydd wedi gostwng amseroedd aros.  Bydd ein 
darpariaeth Iechyd Galwedigaethol yn cael ei hadolygu yn ystod 22/23 gan harneisio’r meysydd positif o'r 
gwasanaeth a gwella meysydd sydd angen canolbwyntio arnynt.   

Mae teimlo cysylltiad a bod yn gynhyrchiol yn un o'r meysydd yr ydym wedi canolbwyntio arno yn ystod y 
pandemig, yn enwedig gyda phobl yn gweithio gartref.   O ganlyniad i adborth, mae gweminarau hyfforddi 
ychwanegol wedi cael eu cyrchu i helpu'r rhai sy'n gweithio o bell i deimlo ymdeimlad o gysylltiad a theimlo’n 
gynhyrchiol. Mae’r rhain wedi bod yn boblogaidd, gyda'r sesiynau'n llawn, gan adlewyrchu'r angen o bob un o'n 
gwasanaethau. Mae cyllid ychwanegol o'r gyllideb hyfforddi wedi'i ddyrannu i ddarparu mwy o'r gweminarau hyn 
oherwydd y nifer sy'n eu mynychu.  Defnyddiwyd canlyniadau'r arolygon hyn hefyd i lywio dyfodol hirdymor 
gweithio gweithredol ac maent wedi ymddangos mewn adroddiadau i’r adran graffu a'r cabinet ar yr hyn y gallai'r 
model gweithredu newydd ei gynnwys unwaith y bydd y pandemig drosodd. Bydd ein polisïau gweithlu ar y 
Normal Newydd yn cael eu cyflwyno yn 22/23 yn dilyn adborth a chytundeb.    

Roedd ein Strategaeth Pobl a Diwylliant yn ei blwyddyn olaf yn ystod 21/22.  Mae ein strategaeth yn cyd-fynd 
yn uniongyrchol â nifer o strategaethau eraill i ni, er enghraifft, yn anelu at gael gweithlu sy'n gynrychioliadol o'n 
cymunedau, fel y nodir yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’n Strategaeth Pobl a Diwylliant, neu dyfu gweithlu 
digidol, fel y manylir yn y Strategaeth Ddigidol.  Mae cynnwys camau cynllunio gweithlu gwasanaeth o fewn 
cynlluniau cyffredinol gwasanaeth, yn golygu bod Penaethiaid Gwasanaeth yn cyd-fynd â dyheadau gweithlu 
cyffredinol y cyngor mewn dull cyfannol, gan geisio diwallu angen gwasanaeth unigol, ond hefyd bodloni 
amcanion strategol ehangach sy'n gwneud Cyngor Dinas Casnewydd yn gyflogwr o ddewis.   

Ymgysylltu ag Undebau Llafur  
Mae gweithio mewn partneriaeth â'n Hundebau Llafur yn hanfodol i gyflawni nifer o'n strategaethau gweithlu yn 
llwyddiannus.    Mae'r Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb am Adnoddau Dynol yn parhau i gadeirio ein Fforwm 
Partneriaeth Cyflogeion (FfPC) bob chwarter ar gyfer materion strategol.   Mae FfPC yn dwyn ynghyd ein holl 
gydweithwyr yn yr Undebau Llafur mewn fforwm ymgynghorol gyda swyddogion o AD i ymgysylltu gyda a helpu 
i lywio cyfeiriad ar gyfer materion yn ymwneud â'r gweithlu.    Ochr yn ochr â’r FfPC, mae rhai o'n gwasanaethau, 
a gefnogir gan AD, yn cynnal pwyllgorau ymgynghorol ar y cyd (PYC) i drafod materion strategol sy'n effeithio 
ar eu meysydd.   Bu'r Prif Weithredwr yn ymgynghori â'r Undebau Llafur ar broses ailstrwythuro sylweddol a 
effeithiodd ar ein holl wasanaethau yn ystod 2021/22 ac mae llawer o'n Penaethiaid Gwasanaeth a 
Chyfarwyddwyr hefyd yn parhau i ymgysylltu â'n Hundebau Llafur.  

Ar lefel weithredol mae deialog reolaidd yn parhau gyda'n cynrychiolwyr o'r Undebau Llafur mewnol a 
rhanbarthol ar faterion cysylltiadau cyflogeion, megis pryderon unigol ynghylch lles ac ymddygiad.   Mae ein 
cydweithwyr yn yr Undebau Llafur yn parhau i gefnogi eu haelodau drwy drawsnewid ar draws y Cyngor.  

Mae gweithio mewn partneriaeth â'n Hundebau Llafur yn bwysig i'r Cyngor.  Mae cydweithwyr o’r Undebau Llafur 
yn dod â llais ein staff i drafodaethau ac yn ychwanegu at ein fforymau staff a herio'r Cyngor i wneud mwy i'n 
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staff, sydd yn ei dro yn darparu gweithlu mwy cynhyrchiol ac ymgysylltiedig ac yn helpu i greu cysylltiadau 
cyflogeion.  

Ceir enghreifftiau o'n staff ac ymgysylltu ag undebau llafur isod: 

Gwybodaeth Normal Newydd Polisi Gweithio’n Hyblyg  
Polisi Teithio a Chynhaliaeth  Gweithio Gartref 
Cynllun Amser Hyblyg (Fflecsi) Polisi Disgresiynau Pensiwn 
Polisi Disgyblu  Lles yn y Gwaith  
Adolygiad Cyfweliad Gadael Grwpiau Ffocws Recriwtio a Chadw 
Grwpiau Ffocws y Prif Weithredwr Recriwtio Swyddogion Uwch 
Fforwm Partneriaeth Cyflogeion Hyfforddiant Chwythu'r Chwiban 
Arolwg Gofalwyr Grwpiau Ffocws Rheoli Perfformiad 
Cyfarfod chwarterol y Fforwm Partneriaeth 
Cyflogeion (FfPC) ar faterion 

 

 

Cynrychiolaeth Gweithlu / Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Casnewydd 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Benywaidd  77.1% 76.9% 76.9% 76.9% 76.7% 
Gwrywaidd 22.9% 23.1 23.1% 23.1% 23.3% 
Anabl  1.7% 1.8% 2% 2.1% 2.5% 
LHADTC+ 1% 1.1% 2.5% 1.3% 1.8% 
Du, Asiaidd ac 
Ethnig Leiafrifol  4.1% 3.9% 4.1% 4.2% 4.9% 

Cymraeg llafar / 
darllen / 
ysgrifenedig / 
deall (uwch)  

3.1% 3.5% 3.8% 4.2% 4% 

 

Ym mis Medi 2020, fe wnaeth Cyngor Casnewydd gymeradwyo Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) yr 
awdurdod gan gynnwys y trefniadau llywodraethu gwell sy'n cefnogi cyflawni'r CCS dros y pedair blynedd nesaf.   
Mae'r CCS wedi nodi chwe Amcan a fydd yn cefnogi Cynllun Cydraddoldeb y Cyngor.   Mae'r tabl isod yn 
crynhoi'r cyflawniadau allweddol a wnaed yn 2021/22 yn erbyn yr amcanion hyn.  Gellir gweld copi llawn o’r 
adroddiad yma.  

Amcan 
Cydraddoldeb 

Strategol  
Canlyniad  Cyflawniadau 

Arweinyddiaeth, 
Llywodraethu a 
Chynnwys  

Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
yn dangos arweiniad clir a 
chyson o ran hyrwyddo 
cydraddoldeb ac amrywiaeth ar 
draws y ddinas  

• Hyfforddiant arweinyddiaeth gynhwysol wedi’i gwblhau gan 
bron i 300 o Uwch Arweinwyr a Rheolwyr.  

• Penodi arweinydd fel llefarydd CLlLC ar gyfer 
Cydraddoldeb, Ymfudo a Gwrth Dlodi   

• Mae dyddiadau arwyddocaol, gan gynnwys Mis Hanes 
LHDT+, Ramadan, Eid-al-Fitr, Diwrnod Cofio'r Holocost, 
Mis Pride, Blwyddyn Newydd Lunar, Wythnos Ffoaduriaid, 
Diwrnod Windrush, Mis Hanes SRT, Mis Hanes Pobl Dduon 
ac Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb, wedi cael 
eu cydnabod a'u hyrwyddo ar draws y ddinas.  

Mae gan Gyngor Dinas 
Casnewydd strwythur 
llywodraethu clir ar waith i 
fonitro perfformiad 
cydraddoldeb ar draws y 
sefydliad  

• Mae Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb gan 
gynnwys y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn erbyn 
polisi / gwneud penderfyniadau yn parhau ac wedi cael eu 
hystyried yn erbyn ystod o benderfyniadau  

Bydd Cyngor Dinas 
Casnewydd yn gwella'r modd y 
mae'n deall effaith 
gwasanaethau newidiol drwy 
gynnwys trigolion a grwpiau 
perthnasol yn y broses o wneud 
penderfyniadau  

• Mae £415,000 o gyllid wedi cael ei ddosbarthu i 79 o 
brosiectau cymunedol, dan oruchwyliaeth grŵp llywio 
cymunedol cynrychioladol, gan weithio'n agos gyda 
Chomisiwn Tegwch Casnewydd.  

https://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/Equalities-the-Welsh-language/Equalities-and-the-Welsh-language.aspx
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Amcan 
Cydraddoldeb 

Strategol  
Canlyniad  Cyflawniadau 

Gwasanaeth 
Cwsmeriaid a 
Mynediad  

Mae gennym well dealltwriaeth 
o ddemograffeg defnyddwyr 
ein gwasanaethau, ac maent 
yn adlewyrchu'r rhain wrth 
ddylunio gwasanaethau, gan 
ddileu rhwystrau i fynediad  

• Mae Grŵp Rhanddeiliaid Hygyrchedd yn parhau i gynghori 
ar brosiectau'r Cyngor   

• Sesiynau ymwybyddiaeth Cydraddoldeb, Troseddau 
Casineb ac UESS yn cael eu cyflwyno i holl uwch staff 
gwasanaethau cwsmeriaid  

• Datblygu canllawiau corfforaethol ar ddehongli a chyfieithu 
i sicrhau bod gwasanaethau’n sensitif yn ddiwylliannol ac 
yn ieithyddol  

Mae cwynion yn ymwneud â 
gwahaniaethu yn cael eu rheoli 
mewn ffordd sy'n sicrhau 
dysgu sefydliadol  

• Mae proses monitro cwynion y cyngor bellach yn cynnwys 
casglu a dadansoddi data demograffig  

Drwy weithio'n agos mewn 
partneriaeth â Chasnewydd 
Fyw, caiff rhwystrau i 
ddefnyddio cyfleusterau 
chwaraeon a hamdden yn y 
ddinas eu lleihau  

• Mae cynllun beicio cynhwysol yn gwbl weithredol ac wedi 
ymgysylltu ag ystod eang o drigolion Casnewydd  

• Cafodd hyfforddiant cynhwysiant anabledd ei gyflwyno i 
staff Casnewydd Fyw a'i ychwanegu at raglen sefydlu staff  

• Mae Casnewydd Fyw wedi ymrwymo i'r cynllun cyflogwr 
Hyderus o ran Anabledd 

Gweithlu 
Cynrychioliadol  

Cynrychiolir staff sydd â 
nodweddion gwarchodedig yn 
well ar bob lefel drwy'r 
sefydliad  

• Diweddariad i gategorïau monitro demograffig mewnol yn 
seiliedig ar gategorïau cyfrifiad i adlewyrchu cymunedau 
lleol yn well  

Mae gan staff amrywiol lais o 
fewn y sefydliad, ac mae pobl 
yn gwrando arnynt 

• Mae rhwydweithiau staff ar gyfer staff anabl, LHDTC+ a 
lleiafrifoedd ethnig yn parhau i roi llwyfan i staff o grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol ddylanwadu ar ein polisi 
gweithle, darpariaeth gwasanaethau a phrosesau gwneud 
penderfyniadau strategol  

Cydnabyddir y potensial ar 
gyfer rhagfarn ddiarwybod 
mewn prosesau recriwtio, ac 
mae wedi’i leihau  

• Mae pob rheolwr yn derbyn hyfforddiant Arweinyddiaeth 
Gynhwysol, sy'n cynnwys codi ymwybyddiaeth o faterion 
sy'n ymwneud â rhagfarn mewn recriwtio  

• Mae modiwl e-Ddysgu recriwtio a dewis bellach ar gael i 
bob rheolwr  

Cydlyniant 
Cymunedol  

Mae pawb sy'n byw yng 
Nghasnewydd yn teimlo eu 
bod yn cael eu croesawu, ac 
mae integreiddio yn cael ei 
gefnogi gan gymunedau lleol 

• Mae’r cymorth sylweddol a roddwyd i ddinasyddion yr UE 
yng Nghasnewydd wedi sicrhau y gallai preswylwyr 
cymwys gyflwyno ceisiadau hwyr i’r Cynllun Preswylio’n 
Sefydlog i Ddinasyddion yr UE wedi'r dyddiad cau  

• Sefydlwyd Grŵp Caledi a llwybr atgyfeirio i reoli achosion 
cymhleth o galedi sy'n codi o ganlyniad i statws ymfudo 
ansicr 

Mae tensiynau cymunedol yn 
cael eu monitro a'u lliniaru’n 
effeithiol  

• Cyfarfod tensiynau cymunedol bob pythefnos a deialu 
cymunedol wythnosol wedi'u sefydlu mewn partneriaeth â 
Heddlu Gwent   

Dysgu’n Dda  Mae mwy o baredd o ran 
cyfraddau presenoldeb a 
gwahardd ar gyfer pob disgybl 
yng Nghasnewydd  

• Datblygu a chyflwyno cymorth ac adnoddau Osgoi Ysgol 
oherwydd Ffactorau Emosiynol ar gyfer ysgolion 

• Gwaharddiadau a gwaith yn canolbwyntio ar leihau trais 
mewn ysgolion 

Mae gennym well dealltwriaeth 
o'r heriau sy'n wynebu 
disgyblion a allai fod ar y 
cyrion  

• Paratoi ysgolion ar gyfer gofynion y Cod Addysg Rhyw a 
Chydberthynas Statudol  

• Dull Gweithredu Ysgol Gyfan tuag at les emosiynol a helpu 
ysgolion i gyflawni'r nodau yn Fframwaith Llywodraeth 
Cymru (2021) 

Byw’n 
Annibynnol  

Mae pobl wedi’u grymuso i fyw 
yn eu llety eu hunain am 
gyfnod hwy  

• Yn ystod y flwyddyn, cafodd dros 2,665 o bobl eu cefnogi 
trwy’r holl gynlluniau cymorth yn ôl yr angen i gael 
mynediad i lety a’i gynnal, gan gynnwys oedolion ag 
anableddau dysgu a ffoaduriaid 

• Cefnogodd y cynllun cymorth yn ôl yr angen 20 o blant 
digwmni yn ceisio lloches i gynyddu cyfleoedd ar gyfer 
byw'n annibynnol 

Mae gan bobl y grym i 
chwarae rhan weithredol yn eu 
cymunedau lleol  

• Mae Cysylltwyr Cymunedol yn parhau i gefnogi pobl i 
gysylltu â'u cymunedau lleol, ac ymwneud â hwy.  

Mae'r ddinas yn ymatebol i 
anghenion dioddefwyr cam-
drin domestig   

• Mae Grant Cymorth Tai yn parhau i ariannu prosiectau ar 
gyfer pobl sy'n dianc rhag perthnasau cam-drin domestig, 
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Amcan 
Cydraddoldeb 

Strategol  
Canlyniad  Cyflawniadau 

gan gynnwys darpariaeth benodol ar gyfer pobl o gefndir 
ethnig lleiafrifol  

• 381 o ferched wedi cael eu cefnogi gan y gwasanaeth 
Cymorth yn Ôl yr Angen Cam-drin Domestig i aros yn eu 
cartrefi eu hunain  

• Lansiwyd cynllun newydd i ferched sy'n cael eu cam-
fanteisio’n rhywiol ac yn ariannol mewn 'tŷ diogel'. 

• Arian i ddarparu gweithiwr cymorth DAFS ychwanegol i 
oruchwylio galwadau cynadledda cam-drin domestig gan 
Heddlu Gwent.   

 

Adroddiad Blynyddol Cymraeg Cyngor Casnewydd 2021/22  

Yn gynharach yn 2022, lansiodd Cyngor Casnewydd ei Strategaeth Gymraeg newydd a’r Cynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg.  Bydd y ddwy strategaeth yn cefnogi amcanion Cynllun Corfforaethol y Cyngor.   Ceir 
trosolwg manwl o sut mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cyflawni yn erbyn ei Strategaeth Gymraeg yn Adroddiad 
Blynyddol Cymru.   Caiff hyn ei adrodd i Bwyllgor Rheoli Craffu a Throsolwg y Cyngor a Chabinet y Cyngor.   Fe 
wnaeth yr adroddiad dynnu sylw at y cynnydd a wnaed yn erbyn y Strategaeth Gymraeg flaenorol a hybu'r 
Gymraeg ar draws cymunedau yng Nghasnewydd ond hefyd gwaith yn fewnol i gefnogi staff sydd am wella eu 
sgiliau Cymraeg a sicrhau cydymffurfiaeth barhaus â'r gofynion i gyrff cyhoeddus sydd wedi’u nodi yn Safonau’r 
Gymraeg.   
 
Mae’r camau gweithredu o Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Adroddiad Blynyddol y Gymraeg a'r 
strategaethau newydd wedi’u cynnwys yn y tabl camau gweithredu isod.   

 

https://www.newport.gov.uk/documents/Strategies/Welsh-Language-Annual-Monitoring-Report-2021-2022-CYM.pdf
https://www.newport.gov.uk/documents/Strategies/Welsh-Language-Annual-Monitoring-Report-2021-2022-CYM.pdf
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Ar gyfer y gwasanaethau a ddarperir gan Gyngor Dinas Casnewydd ac a amlygwyd trwy gydol yr adroddiad 
blynyddol hwn, mae'n hanfodol ein bod yn cynnwys cymunedau, defnyddwyr gwasanaethau a busnesau yn y 
penderfyniadau a wnawn.   Mae hefyd yn bwysig bod gwasanaethau'r cyngor yn cael adborth gan y rhai sy'n eu 
defnyddio fel y gall y cyngor wella'r ffordd y mae’n darparu gwasanaethau a deall y profiadau a wynebir wrth 
gael mynediad at ein gwasanaethau a'u defnyddio.    

Mae'r ymwneud a'r ymgysylltu isod yn ychwanegol at yr ymgynghoriad gyda staff ac undebau llafur a fanylir ar 
dudalen 48. 

Gweithgarwch Ymwneud ac Ymgysylltu â Phobl Casnewydd  
Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn arbennig o heriol i'r cyngor fynd ati i ymgysylltu a chynnwys pobl yn 
bersonol o ran rhai o'n penderfyniadau polisi allweddol.   Fodd bynnag, mae'r flwyddyn ddiwethaf hefyd wedi 
arwain at gyfleoedd i ymgysylltu a chynnwys pobl gan ddefnyddio arolygon ar-lein, gweithdai a grwpiau ffocws.  
Fel yr amlygwyd yn gynharach yn yr adroddiad, cyflwynodd y cyngor y fenter cyllidebu cyfranogol ar-lein - gan 
wahodd pobl i'r cyfarfod i bleidleisio ar y prosiectau yr hoffent eu gweld yn cael eu cyllido i gyflawni prosiectau 
lleol yn eu hardal.   

Fel rhan o'r gwaith o ddatblygu'r asesiad o’r effaith ar y gymuned, mae'r cyngor ar y cyd â Chomisiwn Tegwch 
Casnewydd, wedi cyflwyno pum sesiwn ymgysylltu ar-lein i grwpiau a gafodd eu heffeithio fwyaf gan Covid-19 - 
gan gynnwys pobl hŷn a gofalwyr, cymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol; ymfudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr 
lloches, LHDTC+; plant a phobl ifanc; pobl anabl a gofalwyr a siaradwyr Cymraeg.   

Mae Cyngor Ieuenctid Casnewydd yn cwrdd o leiaf unwaith y mis er mwyn hwyluso cynrychiolaeth o bobl ifanc 
a'u rhan yn y broses o wneud penderfyniadau. Mae pobl ifanc wedi cymryd rhan yn nadleuon y Senedd, 
digwyddiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, ac maent yn cael eu cynrychioli ar BGC Casnewydd yn Un.   

Yn ogystal â'r gwaith hwn a gyflawnwyd gan y cyngor, cwblhawyd yr arolygon canlynol yn 2021/22. 

Dyddiad Pwnc Cleient Ffynhonnell  Ymatebion  

Ebrill 2021 Rheoli Gwybodaeth  Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  258  

Arolwg Prawf Urddas Mislif  Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  11 

Mai 2021 Grwpiau Cymunedol Urddas 
Mislif  

Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  4 

Myfyrwyr Urddas Mislif  Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  18 

Staff Ysgol Urddas Mislif Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  9 

Arcêd y Farchnad  RIH Arolwg SNAP Ar-lein  27 

Mehefin 
2021 

Generation Rent RIH Arolwg SNAP Ar-lein  114 

Generation Rent RIH Arolwg Wi-Fi Bysus  769  

Ehangu YBD  Addysg  Arolwg SNAP Ar-lein  4 

Ffederaleiddio Gaer a Maesglas  Addysg  Arolwg SNAP Ar-lein  1 

Strydoedd Saffach – Diogelwch 
Merched a Genethod 

Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  249 

Gorffennaf 
2021 

Sgiliau Cywir – Sgiliau Oedolion Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein / Panel 
Dinasyddion Cynnwys 
Casnewydd  

219  

Sgiliau Cywir – Sgiliau Oedolion Pobl a Newid Busnes Arolwg Wi-Fi Bysus  671 

Cyfiawnder Ieuenctid – Ffurflen 
Adborth Dioddefwyr 

Gwasanaethau Plant a 
Phobl Ifanc 

Arolwg SNAP Ar-lein  Parhau (8 hyd 
yn hyn)  

Y Ffordd Rydyn ni'n Gweithio – 
Ymwneud ac Ymgysylltu  
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Dyddiad Pwnc Cleient Ffynhonnell  Ymatebion  

Dinas Diwylliant y DU  RIH Arolwg SNAP Ar-lein  10 

Awst 2021 Adnewyddu'r Strategaeth 
Ddigidol - Arolwg Cyhoeddus 

Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  264  

Diweddaru’r Strategaeth Ddigidol 
– Arolwg Busnes 

Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  9 

GDMC Canol y Ddinas 2021  Y Gyfraith a 
Rheoleiddio 

Arolwg SNAP Ar-lein  108 

Y Gymraeg Pobl a Newid Busnes Arolwg Wi-Fi Bysus  545 

Arolwg Landlordiaid Preifat  RIH Arolwg SNAP Ar-lein  34 

Holiadur Gweithwyr Achos RIH Arolwg SNAP Ar-lein  141 

Strategaeth Ddigidol Pobl a Newid Busnes Arolwg Wi-Fi Bysus  818 

Arolygon Ysgol Atal – Arweinwyr 
Diogelu 

Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  Parhau (16 hyd 
yn hyn)  

Arolygon Ysgol Atal – 
Cyfranogwyr 

Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  Parhau (6 hyd 
yn hyn)  

Medi 2021 Adborth Sesiwn Grŵp (Tîm Plant 
Anabl) 

Gwasanaethau Plant a 
Phobl Ifanc 

Arolwg SNAP Ar-lein  6  

Hydref 2021 Y Gymraeg Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  49 

Arolwg CSCA Addysg  Arolwg SNAP Ar-lein  65 

Arolwg Fforwm Derbyn  Addysg  Arolwg SNAP Ar-lein  13 

Arolwg Gwasanaeth Cwsmeriaid  Gwasanaethau’r Ddinas Arolwg SNAP Ar-lein  77 

Tach 2021 Arolwg Gwasanaeth Cwsmeriaid  Gwasanaethau’r Ddinas Panel Dinasyddion Casnewydd  203  

Asesiad Digonolrwydd Gofal 
Plant 

RIH Panel Dinasyddion Casnewydd  203 

Arolwg Rheolwr Derbyn i 
Ysgolion  

Addysg  Arolwg SNAP Ar-lein  9 

Arolwg Cynllun Newid yn yr 
Hinsawdd 

Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  168 

Arolwg Dewis Rhieni Addysg  Arolwg SNAP Ar-lein  128 

Argraff o Gasnewydd Pobl a Newid Busnes Arolwg Wi-Fi Bysus  1773 

Rhag 2021 Arolwg Dinasyddion yr UE  Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  84 

Arolwg Staff Digidol  Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  49 

Arolwg Trigolion Digidol  Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  22 

Arolwg Rhieni Cymraeg (Gofal 
Plant a Darpariaeth Addysg) 

RIH Arolwg SNAP Ar-lein  13 

Ionawr 2022 Adborth Fforwm Wellies (Tîm 
Plant Anabl) 

Gwasanaethau Plant a 
Phobl Ifanc 

Arolwg SNAP Ar-lein  14 

Arolwg Chwarae Mawr 2021-22  RIH Arolwg SNAP Ar-lein  40 

Ymgynghoriad ar Gyllideb 2022-
23 

Pobl a Newid Busnes a 
Chyllid  

Arolwg SNAP Ar-lein  97 

Ymgynghoriad ar Gyllideb 2022-
23 

Pobl a Newid Busnes a 
Chyllid  

Arolwg Wi-Fi Bysus  886 

Arolwg Argraff o’r Fforwm 
Addysg Gymraeg 

Addysg  Arolwg SNAP Ar-lein  Parhau (13 hyd 
yn hyn)  

Chwefror 
2022 

Trafnidiaeth Cymru Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  41 

Arolwg Cleientiaid VPRS  Pobl a Newid Busnes Arolwg SNAP Ar-lein  Parhau (12 hyd 
yn hyn)  

Adborth Fforwm Wellies (Tîm 
Plant Anabl) 

Gwasanaethau Plant a 
Phobl Ifanc 

Arolwg SNAP Ar-lein  7 

Adborth Digwyddiad Brodyr a 
Chwiorydd (Tîm Plant Anabl)  

Gwasanaethau Plant a 
Phobl Ifanc 

Arolwg SNAP Ar-lein  6  

Mawrth 
2022 

Strategaeth Cyfranogiad y 
Cyhoedd 

Gwasanaethau’r Ddinas Arolwg SNAP Ar-lein  11 
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Gweithgarwch Ymwneud ac Ymgysylltu â Busnesau Casnewydd  
Mae economi a busnesau Casnewydd yn asgwrn cefn hanfodol i ddarparu ffyniant a chyfleoedd i gymunedau 
Casnewydd.   Yng Nghyngor Dinas Casnewydd rydym wedi parhau i sicrhau bod safbwyntiau ac ymgysylltiad 
busnesau yn cael eu hystyried wrth ddatblygu a chyflwyno strategaeth a pholisïau'r Cyngor.   Trwy gydol 
2021/22 cynrychiolwyd y Cyngor yn Newport Now (Ardal Gwella Busnes) ac mae wedi parhau i ymgysylltu â 
busnesau drwy'r mecanweithiau canlynol.  

• Grantiau Dinas Casnewydd CDC - Ymgynghori â busnesau wrth ddatblygu Grantiau Dinas 
Casnewydd y Cyngor.    

• Cylchlythyrau Busnes Dinas Casnewydd - Sicrhau bod busnesau'n cael y wybodaeth ddiweddaraf 
am gyllid COVID, y newyddion datblygu busnes diweddaraf a chyfeirio at sefydliadau eraill y 
llywodraeth.   Caiff hyn ei gyflwyno i tua 7,000 o fusnesau.  

• Cyfarfodydd Rheolwyr Cyfrifeg - yn cynnwys 57 o gynrychiolwyr sefydliadau cymorth busnes.  
• Brecwast Busnes M4 - Ailddechreuodd ym mis Mawrth 2022.  
• Cymorth Busnes CDC – Defnyddio Facebook a Twitter i ymgysylltu a rhoi diweddariadau cymorth 

busnes i gymuned fusnes y ddinas. 
• Cyngor, arweiniad, a grantiau cymorth busnes - trwy gydol 21/22 prosesodd CDC dros 3,937 o 

geisiadau grant gan ddarparu cyngor a chymorth parhaus i fusnesau.   

Strategaeth Gyfranogi 
Mae Cyngor Casnewydd wedi ymrwymo i annog pobl i gymryd rhan ym mhroses gwneud penderfyniadau'r 
Cyngor ac yn 2021/22 fe wnaethon ni gytuno ar Strategaeth Gyfranogi y Cyngor.  Mae'r Strategaeth hon yn 
amlinellu sut y byddwn yn cydymffurfio â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau Cymru 2021 a’i gwneud hi'n 
haws i bobl ymgysylltu â'r Cyngor.  Bydd hyn yn cynnwys hybu ymwybyddiaeth y cyhoedd o swyddogaethau a 
threfniadau llywodraethu corfforaethol y Cyngor, hwyluso mynediad at wybodaeth ynghylch gwneud 
penderfyniadau a gwella ffyrdd y gall y cyhoedd gyflwyno sylwadau ar benderfyniadau arfaethedig.  Bydd y 
Strategaeth hefyd yn cryfhau rôl Craffu wrth ystyried barn y cyhoedd a bydd yn cynnwys Cynllun Deisebau a 
fydd yn nodi sut y bydd y Cyngor yn ystyried ac ymateb i ddeisebau cyhoeddus.  Yn 2022/23 bydd y Cyngor yn 
dechrau ar y gwaith o gyflwyno'r Strategaeth newydd.  

Canmoliaethau, Cwynion, a Sylwadau (gan gynnwys Chwythu'r Chwiban) 
Drwy Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 2019 mae'n ofynnol i'r cyngor adrodd ar nifer y 
canmoliaethau, sylwadau a chwynion a dderbyniwyd yn y flwyddyn flaenorol.  Mae adroddiad blynyddol yn cael 
ei gyhoeddi ar wahân gan y cyngor bob blwyddyn sy'n rhoi trosolwg o'r holl ganmoliaethau, sylwadau a chwynion 
corfforaethol a chymdeithasol.   Caiff hyn ei adrodd i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’r Cyngor a’r Cabinet.    

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Cwynion Cam 1 284 271 354 261 271 
Cwynion Cam 2 24 28 33 39 31 
Cwynion a wnaed i 
Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru  

37 38 31 14 24 

 

I gloi'r adroddiad, cydnabyddir bod gwaith pellach i gefnogi gwasanaethau i wella’r broses o ymateb i gwynion 
yn dilyn cytundeb lefel gwasanaeth y Cyngor, gwella'r ymgysylltu ar rôl pwerau'r Ombwdsmon.   Mae'r adroddiad 
wedi nodi saith cam i wella darpariaeth gwasanaeth sy'n cael ei grynhoi yn y tabl argymhellion a chamau 
gweithredu yn yr adroddiad.    

Mae effeithiolrwydd polisi Chwythu'r Chwiban y Cyngor yn cael ei adolygu'n rheolaidd ac yn cael ei fonitro gan 
y Pwyllgor Safonau ac mae niferoedd y cwynion chwythu'r chwiban yn cael eu hadrodd yn flynyddol.  

 

https://www.newportnow.co.uk/en/about/aboutus/
https://www.facebook.com/newportcitycouncilbusinesssupport
https://mobile.twitter.com/nccbussupport
https://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Participation-Strategy-Welsh.pdf
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=145&MId=8257&Ver=4&LLL=0
https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=139&MId=8189&Ver=4&LLL=0
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Trwy gydol y flwyddyn mae Cyngor Dinas Casnewydd a'i Gabinet yn gwneud llawer o benderfyniadau i wella bywydau pobl.  Rydym hefyd yn derbyn llawer o 
gydnabyddiaeth o ran y gwaith y mae gwasanaethau'r cyngor a’r staff yn ei ddarparu i gymunedau.   Isod mae rhai o'r penderfyniadau a'r cyflawniadau mwyaf 
nodedig a wnaed yn 2021/22.  

Ebrill 2021 Mai 2021 Mehefin 2021 Gorffennaf 2021 Awst 2021 Medi 2021 
Fel rhan o gynllun newydd i 
ddarparu cartrefi 
fforddiadwy i bobl sydd 
mewn perygl o fod yn 
ddigartref, bydd rhan o faes 
parcio Heol Hills yn cael ei 
brydlesu i Linc Cymru ar 
gyfer prosiect tai â 
chymorth. 
 

Dinas Casnewydd yn 
croesawu Maer newydd.   
 
Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd wedi 
croesawu'r Cynghorydd 
David Williams yn ffurfiol fel 
prif ddinesydd y ddinas.   

Mae canolfan ailgylchu 
gwastraff y cartref Cyngor 
Dinas Casnewydd wedi 
cyrraedd y rhestr fer ar 
gyfer gwobr fawr.   
 
Mae'r ganolfan yn un o dair 
ar draws y DU, a'r unig un 
yng Nghymru.  

Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd wedi llwyddo i 
sicrhau grant o £80,000 
gan Lywodraeth Cymru i 
helpu i ariannu prosiect 
trawsnewid y Bont Gludo.   
 
Bydd y prosiect hwn yn 
galluogi cenedlaethau'r 
dyfodol i fwynhau a dysgu 
am y darn rhyfeddol hwn o 
brosiect beirianyddol 
Casnewydd.   

Mae HMS Severn, llong 
forwrol a arferai fod yn 
gysylltiedig â Chasnewydd, 
wedi adfer ei gysylltiad â'r 
ddinas yn swyddogol.  

Bydd rhai o ffiniau wardiau 
Cyngor Dinas Casnewydd 
yn newid ar ôl argymhellion 
Comisiwn Ffiniau a 
Democratiaeth Leol 
Cymru.    
 
Bydd y newidiadau i rai 
wardiau etholiadol yn 
sicrhau mwy o blaid 
etholiadol ar draws y 
ddinas, sy’n gam positif i'r 
etholaeth yng 
Nghasnewydd.   

Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd wedi addo ei 
gefnogaeth i ymgyrch No 
Mow May Plantlife.   
Mae’r cyngor wedi addo ei 
gefnogaeth i gydnabod ein 
statws fel Dinas sy’n Caru 
Gwenyn, a dyletswydd y 
Cyngor i wella natur a 
chymryd camau 
gweithredu i helpu i leihau 
effaith newid yn yr 
hinsawdd. 

Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd a'r corff 
ymgyrchu Generation Rent 
wedi lansio prosiect 
newydd i wella 
ymgysylltiad â phobl sy'n 
rhentu eu cartrefi'n breifat.  
Ni fu'r angen am gartref 
diogel ac ynni-effeithlon 
erioed mor bwysig.  Bydd 
canlyniadau'r gwaith gyda 
Generation Rent yn rhoi 
gwell dealltwriaeth i ni o'r 
sector rhent preifat ac yn 
helpu i lunio strategaethau 
yn y dyfodol.   

Mae'r Cyngor Llawn wedi 
ystyried a chefnogi 
adolygiad o uwch dîm 
arwain y cyngor.    

Mae Casnewydd wedi 
camu ymlaen yn yr ornest i 
ddod yn Ddinas Diwylliant y 
DU 2025.   
 
Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd a'i bartneriaid 
wedi ymrwymo i sicrhau 
bod pobl yn teimlo'n dda 
am weithio, byw a 
buddsoddi yn ein dinas. 
Bydd camu i’r adwy i fod yn 
Ddinas Diwylliant y DU 
2025 yn hybu hyder a 
balchder yn ein 
cymunedau.   

 “Gweld, clywed, dysgu, 
defnyddio a charu'r 
Gymraeg”  
 
Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd am i'r 
Gymraeg ddod yn rhan o 
fywydau pawb yn y ddinas, 
wrth iddo gyflwyno cynigion 
uchelgeisiol i annog pobl i 
ddysgu a siarad yr iaith.   
 
Dim ond un o nifer o 
ymrwymiadau a bennir gan 
Gyngor Dinas Casnewydd 
yw hwn er mwyn helpu i 

Ein Ffordd o Weithio -    
Penderfyniadau a Chyflawniadau'r 
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gyrraedd y targed 
cenedlaethol o sicrhau 
miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2025.   

      
Mae Arweinydd Cyngor 
Dinas Casnewydd, y 
Cynghorydd Jane Mudd, 
wedi lansio pecyn cymorth 
mwyaf hael y Cyngor ar 
gyfer busnesau bach a 
chanolig newydd a 
phresennol.   
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Hydref 2021 Tachwedd 2021 Rhagfyr 2021 Ionawr 2022 Chwefror 2022 Mawrth 2022 
Er na lwyddodd i fynd 
ymlaen i'r cam nesaf yn y 
cais i ddod yn Ddinas 
Diwylliant y DU 2025, bydd 
y cyngor yn defnyddio'r 
gwaith a wnaed.   
 
Bydd y cyfle hwn yn 
datblygu ein partneriaethau 
diwylliannol a'n harlwy 
ehangach yng 
Nghasnewydd ymhellach.    

Datganodd Gyngor Dinas 
Casnewydd argyfwng 
ecolegol a newid yn yr 
hinsawdd.   
 
Cafodd cynnig yn datgan 
argyfwng, a gafodd ei 
gymeradwyo’n unfrydol ei 
gyflwyno gan y Cynghorydd 
Jane Mudd, arweinydd y 
Cyngor, a'i secondio gan y 
Cynghorydd Jason 
Hughes, yr aelod cabinet 
dros ddatblygu cynaliadwy.  
 
Wrth basio'r cynnig, fe 
wnaeth y cyngor gydnabod 
bod newid yn yr hinsawdd 
yn broblem lle mae angen i 
ni i gyd weithio gyda'n 
gilydd i fynd i'r afael ag ef.   
 

Yn dilyn ymweliad arolwg 
monitro diweddar, mae 
Estyn wedi cadarnhau bod 
Ysgol Sain Silian wedi 
gwneud cynnydd digonol a 
chael ei thynnu o fesurau 
arbennig.   
 
Dyma newyddion 
ardderchog i'r ysgol, ei staff 
a'i myfyrwyr. Mae cryn 
dipyn o waith wedi'i wneud 
mewn partneriaeth â'r 
ysgol.   
 
Mae hyn yn gyflawniad 
gwych i'r ysgol, ac rydyn 
ni’n benderfynol y bydd yr 
ysgogiad a'r datblygu 
cadarnhaol yn parhau.  
 
 
 
 

Mae'r gwaith o dynnu coed 
sydd wedi’u heintio gan 
glefyd coed ynn ar hyd yr 
A467 yn Nhŷ-du wedi 
dechrau.  Gallai'r coed o 
bosibl fod yn risg i'r 
cyhoedd felly mae'n 
hanfodol eu tynnu er budd 
diogelwch.   

Mae cynnig gan un o 
fusnesau mwyaf nodedig 
Casnewydd i ehangu ar 
safle newydd yn y ddinas 
wedi cael ei gymeradwyo 
gan bwyllgor cynllunio'r 
cyngor.  
 
Mae SPTS Technologies, 
Cwmni KLA, wedi'i leoli yn 
ei bencadlys Cymreig ar 
hyn o bryd, ychydig oddi ar 
Ringland Way, ond mae'n 
bwriadu symud i leoliad 
newydd ar ochr arall 
Casnewydd ym Mharc 
Imperial.  
 
Rhoddwyd caniatâd 
cynllunio, yn amodol ar 
lofnodi cytundeb 106 ac 
amodau, ar gyfer 
pencadlys newydd a 
fyddai'n cynnwys 
cyfleusterau ar gyfer 
gweithgynhyrchu, ymchwil 
a datblygu yn ogystal â 
swyddfeydd.  
 

 Bydd Cyngor Dinas 
Casnewydd yn darparu 
mwy o gymorth targedig i 
elusennau lleol ar ôl cytuno 
ar newidiadau i'w gynllun 
rhyddhad ardrethi dewisol.   
 
Mae'r newidiadau'n 
caniatáu i'r Cyngor ystyried 
rhoi swm atodol o ryddhad 
ardrethi i elusennau a 
sefydliadau bach lleol.  
 
 

Am yr ail flwyddyn, mae 
dau barc yng 
Nghasnewydd wedi cael eu 
cydnabod am eu 
rhinweddau amgylcheddol 
gyda gwobr genedlaethol.    
 
Mae Parc Beechwood a 
Pharc Belle Vue ill dau wedi 
ennill statws Baner Werdd 
ar gyfer 2021/22 gan 
Cadwch Gymru'n Daclus. 

Enillodd Cartref Cŵn Dinas 
Casnewydd wobr aur yng 
ngwobrau PawPrint 
RSPCA Cymru 2021 am ei 
waith caled gyda chŵn coll.   

 Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd yn gweithio 
gyda Newport Now, i fynd i'r 
afael â graffiti yng nghanol 
y ddinas.   
 
Gall busnesau sy'n aelodau 
gael graffiti wedi’i dynnu am 
ddim gan y cyngor diolch i 
gyllid gan Newport Now.   
Nod y fenter yw gwneud 
canol y ddinas yn lle mwy 

Heddiw, mae Cabinet 
Cyngor Dinas Casnewydd 
wedi cytuno ar sut y bydd 
yn gwario ei gyllideb ar 
gyfer y flwyddyn i ddod gan 
ganolbwyntio ar addysg, 
cymorth, ansawdd bywyd a 
dyfodol y ddinas.  

 Cynhaliwyd seremoni yn 
Ysgol Bassaleg i nodi 
dechrau'r gwaith i ddisodli 
adeiladau sy'n heneiddio 
gyda chyfleusterau 
addysgu o'r radd flaenaf.  

Hwn fydd y cynllun 
diweddaraf i'w ddarparu 
gydag arian cyfatebol gan 
Lywodraeth Cymru drwy ei 
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Mae trydydd safle a reolir 
gan y Cyngor, sef Amlosgfa 
Gwent, hefyd wedi cael 
cydnabyddiaeth Baner 
Werdd.   

dymunol i siopa, byw a 
gweithio ynddo a hyrwyddo 
economi Casnewydd.   

Raglen Cymunedau 
Cynaliadwy ar gyfer Dysgu.  

Dros y tair blynedd nesaf, 
bydd bloc addysgu modern, 
mannau bwyta a 
gwasanaethau yn cael eu 
creu i ddisodli’r strwythurau 
hŷn.  

Bydd hefyd yn sicrhau bod 
digon o leoedd ysgol i 
gwrdd â'r galw cynyddol 
gan fod capasiti cyffredinol 
Ysgol Bassaleg yn cynyddu 
gan 300 o fis Medi 2023.  

 
  

 
 Mae Cyngor Dinas 

Casnewydd wedi ymrwymo 
i roi cyllid £100,000 i 
gefnogi sefydliadau sy’n 
helpu pobl y mae tlodi bwyd 
yn effeithio arnynt. 
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Casgliad 

Mae'r Cyngor wedi gwneud cynnydd da yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf yn erbyn y pedwar Amcan Lles yn y Cynllun Corfforaethol 2017-22.  Ceir uchafbwyntiau 
nodedig gyda phrosiectau mawr yn cael eu cyflawni yng nghanol y ddinas, gweithio cymunedol a chefnogi'r cymunedau mwyaf agored i niwed a difreintiedig.  Er 
hynny, mae 'na feysydd o hyd y mae angen i'r Cyngor wella arnynt a bodloni gofynion trigolion, busnesau ac ymwelwyr.  Bydd y Cynllun Corfforaethol newydd yn 
cynnig cyfleoedd i barhau i gyflawni yn erbyn y meysydd hyn, ond hefyd i wneud gwelliannau.  Rydym yn gwybod y bydd heriau a chyfleoedd newydd hefyd drwy’r  
gynnydd mewn costau byw a chwyddiant a gofynion deddfwriaethol newydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor flaenoriaethu'r gwasanaethau y mae trigolion a 
defnyddwyr gwasanaethau eu hangen.  

Er mwyn sicrhau bod Cyngor Dinas Casnewydd yn y sefyllfa orau i fodloni'r galw a'r gofynion hyn, mae angen i ni wella sut rydym yn adrodd ein cynnydd yn erbyn 
ein cynlluniau a bod gennym drefniadau llywodraethu effeithiol i wneud penderfyniadau amserol ac ar sail tystiolaeth.  Rydym wedi croesawu adborth ein Pwyllgorau 
Craffu a Llywodraethu ac Archwilio ar gyflwyno'r adroddiad blynyddol hwn ac wedi adlewyrchu eu hadborth yn fersiwn derfynol yr adroddiad hwn. Er na allwn 
weithredu'r argymhellion a godwyd, mae'r rhain wedi'u cynnwys yn y cynllun gweithredu isod i wella'r drefn o adrodd ar gyfer adroddiad Hunan-Asesu'r flwyddyn 
nesaf.   

 

Cynllun Gweithredu ar gyfer Gwella 

Mae'r tabl isod yn amlinellu'r argymhellion a'r camau gweithredu i'r Cyngor wella ei lywodraethiant a'i berfformiad yn 2022/23.   Bydd y camau hyn yn cael eu 
monitro drwy gynlluniau gwasanaeth a byddant yn cael eu hadrodd drwy gynlluniau gwasanaeth Canol Blwyddyn a Diwedd Blwyddyn yn ogystal ag adroddiad Lles 
a Hunanasesu Blynyddol 2022/23.  

Argymhelliad / Rhifyn(nau) Cam Gweithredu Adroddiad 
Ffynhonnell  Gwasanaeth Arweiniol Dyddiad Cwblhau 

Disgwyliedig  
Gwella'r drefn o adrodd a chyflwyno 
adroddiad Hunanasesu Perfformiad a Lles 
Blynyddol y Cyngor yn unol â'r Cynllun 
Corfforaethol sydd newydd ei ddatblygu ac 
ystyried adborth gan Bwyllgorau Craffu a 
Llywodraethu ac Archwilio'r Cyngor.  

• Ystyried sut orau i hunan-asesu 
perfformiad yn erbyn y Cynllun 
Corfforaethol ac Amcanion Lles. 

• Gwerthuso'r effaith y mae 
penderfyniadau a gweithgareddau 
allweddol wedi'u cael ar ddefnyddwyr 
a chymunedau gwasanaethau. 

• Sicrhau bod cynlluniau gwasanaeth y 
Cyngor yn cyd-fynd â blaenoriaethau 
strategol.  

 

Adroddiad Hunanasesu 
Lles  Corfforaethol 
Blynyddol 2021/22  

Pobl, Polisi a Thrawsnewid  31 Mawrth 2023 

Casgliad a Chamau Gweithredu ar gyfer Gwella  
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Argymhelliad / Rhifyn(nau) Cam Gweithredu Adroddiad 
Ffynhonnell  Gwasanaeth Arweiniol Dyddiad Cwblhau 

Disgwyliedig  
Mae angen i'r Cyngor gyflawni'r 
blaenoriaethau a nodwyd yn ei Strategaeth 
Gyfranogol er mwyn cryfhau'r trefniadau i 
gynnwys ac ymgysylltu â'i randdeiliaid 
allweddol yn y broses ddemocrataidd a'r 
broses o wneud penderfyniadau.  

• Cyflawni'r camau gweithredu o 
Strategaeth Gyfranogi’r Cyngor i wella 
cyfranogiad o ran gweithgareddau'r 
Cyngor gan gynnwys eu rôl gyda 
pherfformiad y Cyngor a chwrdd â 
gofynion Deddf Llywodraeth Leol 
2021.  

Strategaeth Gyfranogi  Gwasanaethau 
Democrataidd 31 Mawrth 2024 

Adolygu Polisïau Cynllunio, Perfformiad a 
Risg y Cyngor i gyd-fynd â Deddf 
Llywodraeth Leol a chefnogi'r Cyngor i 
wireddu ei Gynllun Corfforaethol newydd.  

Adolygu a diweddaru'r Fframwaith 
Cynllunio Strategol, Perfformiad a 
Rheoli Risg gan ystyried adborth gan 
randdeiliaid allweddol i gefnogi'r gwaith 
o gyflawni'r Cynllun Corfforaethol 
newydd. 
 

Adroddiad Hunanasesu 
Lles  Corfforaethol 
Blynyddol 21/22  

Pobl, Polisi a Thrawsnewid  31 Mawrth 2023 

Mae adolygiad o'r trefniadau llywodraethu 
sy'n ymwneud â datblygu, darparu a monitro 
'Cynllun Trawsnewid' y Cyngor yn y dyfodol 
ar y gweill ar hyn o bryd a bydd hefyd yn 
cynnwys cyfrifoldebau a threfniadau clir ar 
gyfer meysydd allweddol eraill, megis rheoli 
ariannol, rhaglen gyfalaf, prosiectau mawr 
ac ati.  

Cloi'r adolygiad a chyfleu'r canlyniad i 
bawb dan sylw.  

Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2021/22 

  

Pobl, Polisi a Thrawsnewid / 
Cyllid  31 Mawrth 2023 

Mae gan Aelodau Newydd y sgiliau priodol i 
ymgymryd â'u rolau yn effeithiol.  

Bydd hyfforddiant a sesiynau sefydlu ar 
gyfer Aelodau newydd yn cael eu 
hadolygu a'u diweddaru yn dilyn 
etholiadau Llywodraeth Leol ym mis Mai 
2022.  

Y Gyfraith a Safonau  31 Mawrth 2023 

Datblygu'r strategaeth ymgysylltu a 
chyfranogi.  

Yn ddelfrydol, dylid datblygu polisi 
ffurfiol ar gyfer y math o faterion y bydd 
y Cyngor yn ymgynghori'n ystyrlon 
arnynt neu’n cynnwys dinasyddion 
unigol, defnyddwyr gwasanaethau a 
rhanddeiliaid eraill i sicrhau bod 
gwasanaethau yn cyfrannu at gyflawni’r 
canlyniadau a fwriedir.  Dylid ystyried 
datblygu polisi ffurfiol a'i rannu â'r holl 
randdeiliaid perthnasol.  

Y Gyfraith a Safonau a 
Phobl, Polisi a Thrawsnewid  31 Mawrth 2023 

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i 
Gyfansoddiad y Cyngor yn dilyn 
deddfwriaeth ddiweddar.   

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i 
Gyfansoddiad y Cyngor yn dilyn 
deddfwriaeth ddiweddar.  Mae angen 
ystyried diweddaru Cyfansoddiad y 
Cyngor ymhellach i adlewyrchu Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021.  

Y Gyfraith a Safonau  31 Mawrth 2023 
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Argymhelliad / Rhifyn(nau) Cam Gweithredu Adroddiad 
Ffynhonnell  Gwasanaeth Arweiniol Dyddiad Cwblhau 

Disgwyliedig  
Trefniadau gwneud penderfyniadau ac 
adolygu / adrodd diwygiedig.  

Yn dilyn y strwythur newydd, dylid 
diweddaru a gweithredu’n ffurfiol y 
trefniadau gwneud penderfyniadau 
interim sydd wedi bod ar waith  

Y Gyfraith a Safonau 31 Mawrth 2023 

Mae'r Fframwaith Cynllunio, Perfformiad a 
Rheoli Risg wedi mynd heibio’i ddyddiad ac 
mae angen ei ddiweddaru i adlewyrchu 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021 a chefnogi'r Cynllun 
Corfforaethol newydd. 

Diweddaru Fframwaith Cynllunio, 
Perfformiad a Rheoli Risg y Cyngor gan 
gynnwys polisïau ategol (Polisi 
Cynllunio a Pherfformiad / Polisi Rheoli 
Risg) i adlewyrchu newidiadau 
deddfwriaethol a chefnogi'r gwaith o 
gyflawni'r Cynllun Corfforaethol newydd 
22-27. 

Adroddiad Lles a 
Hunanasesu Blynyddol  

 
Pobl, Polisi a Thrawsnewid  31 Mawrth 2023 

Bydd y Cyngor yn parhau i wella trefniadau 
diogelu  
 
 

Cyflawni'r camau a nodwyd yn 
Adroddiad Blynyddol Diogelu 
Corfforaethol 2021/22.   

Adroddiad Blynyddol 
Diogelu Corfforaethol 

2021/22 

Gwasanaethau Plant (Tîm 
Diogelu)  31 Mawrth 2024 

Dylai'r Cyngor ddangos ystyriaethau tymor 
hwy ar gyfer gwaith cynllunio strategol ei 
bortffolio eiddo a phrosesau gwneud 
penderfyniadau cysylltiedig. 

Yn dilyn y pandemig a chyflwyno ein 
polisïau gwaith 'Normal Newydd' a 
datblygu ein Cynllun Corfforaethol 
newydd, byddwn yn adolygu ein Cynllun 
Rheoli Asedau Strategol, a'n 
strategaethau Gwaredu a 
Throsglwyddo Asedau.  Bydd hyn yn 
cael ei gefnogi gan raglen rhesymoli 
asedau yn ein Cynllun Trawsnewid.   
 

Adolygiad Swyddfa 
Archwilio Cymru: Camu 
Ymlaen – Rheoli Asedau 

Strategol 

Pobl, Polisi a Thrawsnewid 31 Awst 2023 

Ymgysylltu â phartneriaid yn y sector 
cyhoeddus ledled Gwent i wireddu'r 
manteision posibl sy'n deillio o ddull strategol 
i un ystâd gyhoeddus.  
 

Bydd y rhaglen rhesymoli asedau yn ein 
Cynllun Trawsnewid hefyd yn ystyried 
cyfleoedd i weithio gyda phartneriaid, a 
allai fod o fewn cyd-destun Gwent neu 
leol / Casnewydd. 

Pobl, Polisi a Thrawsnewid 31 Rhagfyr 2023  

Gweithredu'r 'Camau ar gyfer gwella' o'r 
Adroddiad Blynyddol Canmoliaethau, 
Sylwadau a Chwynion 2021/22.  

Cyflawni'r saith 'Cam ar gyfer gwella' a 
nodwyd yn yr Adroddiad Blynyddol 
Canmoliaethau, Sylwadau a Chwynion 
2021/22: 
• Cyflwyno hyfforddiant hybrid i 

wasanaethau. 
• Adolygu gwasanaethau 'Fy 

Nghyngor' a gwella’r broses o 
gofnodi data yn y Ganolfan Gyswllt. 

• Dadansoddi demograffeg cwynion a 
gwella’r broses o gofnodi data. 

• Safoni'r broses cwynion digidol. 

Canmoliaethau, Sylwadau 
a Chwynion Pobl, Polisi a Thrawsnewid  31 Mawrth 2023 
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Argymhelliad / Rhifyn(nau) Cam Gweithredu Adroddiad 
Ffynhonnell  Gwasanaeth Arweiniol Dyddiad Cwblhau 

Disgwyliedig  
• Gwella cydymffurfiaeth â'r Polisi 

Canmoliaethau, Sylwadau a 
Chwynion ar draws gwasanaethau. 

• Adolygu a diweddaru'r Polisi Camau 
Gweithredu Annerbyniol. 

• Gwella hygyrchedd ar gyfer 
cwsmeriaid difreintiedig ac sy'n 
agored i niwed.  

Sicrhau bod penderfyniadau allweddol o 
fewn CDC yn cefnogi egwyddorion 
cydraddoldeb a'r Gymraeg  

Cyflawni'r camau a nodwyd yn 
Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar gyfer 
2021/22 yn erbyn y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol.  

Adroddiad Blynyddol 
Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol 2021/22  
 

Adroddiad Blynyddol ar y 
Gymraeg 2021/22 

Pobl, Polisi a Thrawsnewid  31 Mawrth 2024 

Gweithredu'r camau a nodwyd drwy'r 
Adroddiad Risg Gwybodaeth a’r Adroddiad 
Digidol i wella llywodraethu a phrosesau 
digidol a gwybodaeth y Cyngor. 

Cyflawni'r camau a nodwyd trwy 
Adroddiad Risg Gwybodaeth 2021/22 
ac Adroddiad Digidol 2021/22 y Cyngor. 

Adroddiad Risg 
Gwybodaeth 2021/22  

 
Adroddiad Digidol 2021/22 

Pobl, Polisi a Thrawsnewid  31 Mawrth 2023 
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Rydym yn croesawu eich barn ar yr adroddiad hwn, cynlluniau’r cyngor ar gyfer y dyfodol a sut y gwnaethom y 
llynedd.  Hoffem wybod hefyd sut yr ydych chi; eich teulu a'ch cymuned wedi cael eich effeithio gan ein gwaith 
i wella'r gwasanaethau a ddarperir gennym.  

Sut i gysylltu â ni: 

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

Lawrlwythwch yr App My Newport i'ch dyfais Ffôn Clyfar.  
Ar gael ar ddyfeisiau Apple ac Android.  

 

   Twitter - @NewportCouncil 

   Facebook – www.facebook.com/NewportCityCouncil 

 
E-bost: info@newportcouncil.gov.uk 

 
Ffôn - (01633) 656 656 rhwng 8.00am a 6.00pm ddydd Llun i ddydd Gwener 

 
Neges destun – NCC ac yna eich neges i 60777 

 
Minicom (01633) 656 657 

 
Ysgrifennwch at -   

Cyngor Dinas Casnewydd 
Canolfan Ddinesig 
Godfrey Road 
Casnewydd 
NP20 4UR 

 

Dweud eich 
 

http://www.newport.gov.uk/cy
https://twitter.com/newportcouncil
http://www.facebook.com/NewportCityCouncil
mailto:info@newportcouncil.gov.uk

