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Cyflwyniad gan
Arweinydd y Cyngor
Croeso i’r ail adroddiad blynyddol ar Gynllun
Corfforaethol y Cyngor 2017-22. Mae gan y Cynllun
Corfforaethol bwysigrwydd arbennig i mi oherwydd ynddo
mae’r weinyddiaeth yn nodi’r pethau allweddol y bydd
yn eu gwneud i wella bywydau pobl, gan nodi themâu,
amcanion clir a dod â chydlyniant i’r llu o wasanaethau
rydym yn eu rhedeg. Mae hefyd yn ein galluogi i fonitro pa
mor dda yr ydym yn gwneud, lle mae angen i ni wella ac
yn ein gwneud yn atebol i ddinasyddion, rheoleiddwyr a
chomisiynwyr.
Mae’r adroddiad hwn yn adeiladu ar y cynnydd a wnaed
ym mlwyddyn gyntaf y cynllun hwn ac yn amlinellu’r
cynnydd yr ydym yn ei wneud ar draws ein gwasanaethau,
lle rydym ymhlith yr awdurdodau sy’n perfformio orau
o ran mesurau perfformiad allweddol. Mae’r rhain yn
cynnwys meysydd gwaith sydd â’r dylanwad mwyaf
genedlaethau’r dyfodol, er enghraifft lleihau nifer y
bobl ifanc nad ydyn nhw mewn addysg, cyflogaeth na
hyfforddiant. Rydym hefyd yn un o’r ychydig Gynghorau
yng Nghymru sy’n ailddefnyddio eiddo preifat gwag. Mae
cyflwyno biniau llai, wrth gynnal amledd casgliadau biniau,
wedi gwneud cynnydd wrth gynyddu cyfraddau ailgylchu
a lleihau taliadau tirlenwi. Amlygodd canlyniadau TGAU
2018 fod llawer o ysgolion yn y ddinas, gan gynnwys Ysgol
San Silian, Ysgol Uwchradd Llanwern ac Ysgol Uwchradd
Casnewydd, wedi dangos gwelliant sylweddol ar raddau’r
llynedd a chryfder parhaus Casnewydd yn y Saesneg,
Mathemateg a Gwyddoniaeth.
Mae ein Cynllun Corfforaethol hefyd yn nodi nifer o
ymrwymiadau polisi yr ydym am eu cyflawni, sy’n cynnwys
gweithio mewn ffyrdd newydd, arloesol ac ystyried yr
egwyddorion a nodir yn Neddf Lles Cenedlaethau’r
Dyfodol. Mae cynnydd cadarn yn cael ei wneud wrth
gyflawni’r ymrwymiadau hyn, ac roeddwn yn arbennig
o falch pan ddaethom yn un o’r cynghorau cyntaf yng
Nghymru i arwyddo ein Haddewid Pobl Ifanc sy’n nodi
hawliau a disgwyliadau pobl ifanc yn ein dinas. Mae ein
Rhaglen Ysgol yr 21ain Ganrif yn dod yn ei blaen yn dda
gyda dwy ysgol newydd yn agor yn 2018/19 gan gynnwys
ein Hysgol Uwchradd cyfrwng Cymraeg gyntaf. Rydym
hefyd yn dangos ein hymrwymiad i gefnogi dyheadau
pobl ifanc trwy gynllun prentisiaeth y Cyngor sydd wedi
creu bron i 50 o leoliadau gwaith.
Gwnaethom wrando ar bryderon pobl ynghylch parcio
anghyfreithlon ledled y ddinas a’r effaith y mae’n ei chael
ar fywydau pobl a’u busnesau ac mae adborth cynnar yn
awgrymu bod cyflwyno mesurau Gorfodi Parcio Sifil wedi
bod yn llwyddiannus iawn. Mae adfywio’r ddinas wedi bod
yn flaenoriaeth hirdymor i’r Cyngor hwn ac rydym wedi
canolbwyntio ar sicrhau datblygiadau cytbwys a phriodol
o ansawdd uchel er budd ein cymunedau, busnesau ac

ymwelwyr. Yn wir, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod
fwyfwy rôl strategol Casnewydd wrth yrru twf economaidd,
a chredaf fod hyn yn adlewyrchu dull cadarnhaol y Cyngor
hwn, a’i enw da am gyflawni prosiectau mawr.
Rydym wedi cyflawni’r llwyddiannau yn yr adroddiad
hwn i gyd yng nghyd-destun amgylchedd ariannol
heriol gyda’r galw cynyddol am ein gwasanaethau. Yn
2018/19 ac ar gyfer 2019/20 mae fy ngweinyddiaeth
wedi ymrwymo i gadw’r Dreth Gyngor ar un o’r lefelau
isaf yng Nghymru ac rydym yn parhau i fod yn un o’r
awdurdodau lleol mwyaf darbodus, gwariant isel.
Wrth edrych ymlaen am weddill y Cynllun hwn, mae
yna lawer o heriau o hyd i ni fel Cyngor ac fel Dinas
i’w hwynebu. Wrth i’r ddinas dyfu bydd mwy o alw
arnom i ddarparu gwasanaethau rheng flaen. Rhaid i
ni hefyd edrych ymlaen at wella ein hamgylchedd yn
y ddinas, dod o hyd i ffyrdd amgen ac arloesol i bobl
deithio, edrych ar sut rydyn ni’n defnyddio’r cyfleusterau
a gynigir gan y Cyngor a gwneud y defnydd gorau o
dechnoleg wrth gyrchu gwasanaethau. Ni all Cyngor
Dinas Casnewydd wneud dim o hyn ar ei ben ei hun wrth
gyflawni ein datganiad cenhadaeth ‘Gwella Bywydau
Pobl’ a dyna pam y byddwn yn parhau i gydweithio â’n
partneriaid yn y sector cyhoeddus, dielw a phreifat i
sicrhau bod gwasanaethau’n addas at y diben nawr ac
yng ngweinyddiaethau’r dyfodol. Rwy’n ddiolchgar i’n
gweithwyr a’n partneriaid sydd wedi gweithio gyda’r
Weinyddiaeth hon i gyflawni’r Cynllun Corfforaethol.
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Rhagair gan uwch dim
arweinyddiaeth Cyngor Dinas
Casnewydd
Yr Adroddiad Blynyddol 2018/19 hwn yw’r ail flwyddyn
i ni adrodd ar gynnydd yn erbyn cyflawni Cynllun
Corfforaethol 2017-22. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi
bod yn werthfawr ac yn heriol ill dau wrth ddarparu
a gwella ein gwasanaethau yng nghyd-destun galw
cynyddol a disgwyliad i ddarparu gwasanaethau
o ansawdd uchel. Er bod hyn yn dod â phwysau
ychwanegol arnom i gyd, mae hefyd yn gyfle gwych i
ystyried dulliau newydd ac adeiladu ar yr optimistiaeth
gynyddol a welaf ledled y Ddinas ac mae hyn yn
cael ei adlewyrchu yn ein gwaith i gefnogi’r Cynllun
Corfforaethol.
Mae Casnewydd mewn safle unigryw yng Nghymru a’r
De Orllewin ac yn ein galluogi i feddwl yn ehangach
na ffin y ddinas. Gan weithio trwy Brifddinas-Ranbarth
Caerdydd rydym wedi sicrhau cyllid ar gyfer y cyfleuster
IQE a fydd yn adeiladu ar ein cryfderau mewn
gweithgynhyrchu uwch-dechnoleg. Mae hyn yn dilyn
Academi Meddalwedd Genedlaethol ac Academi
Seiberddiogelwch a ariennir gan y Fargen Ddinesig,
sydd bellach ill dwy wedi’u lleoli yng Nghasnewydd.
Rydym hefyd yn chwarae rhan amlwg wrth gyflwyno’r
achos dros Bwerdy’r Gorllewin - partneriaeth rhwng
awdurdodau lleol yn Ne Cymru a Gorllewin Lloegr, gan
weithio gyda’n gilydd i ddod â buddsoddiad seilwaith
pellach i’r rhanbarth.
Mae’n debygol y byddwch wedi gweld ystod o
ddatblygiadau yn digwydd yng nghanol ein dinas wrth
i adfywio barhau i symud ymlaen. Mae gwestai, gofod
swyddfa a chartrefi newydd yn codi proffil Casnewydd
fel dinas lewyrchus lle mae pobl eisiau byw, gweithio,
ymweld a buddsoddi ynddi. Bydd y datblygiadau
hyn hefyd yn ategu agoriad y Ganolfan Gynhadledd
Ryngwladol yn y Celtic Manor a fydd yn rhoi hwb
enfawr i Gasnewydd, o ran ei phroffil yn ogystal â’r
effaith ar yr economi leol. Mae’r Cyngor wedi chwarae
rhan fawr wrth wneud i’r datblygiadau hyn ddigwydd,
gan gynnwys darparu cymorth ariannol pan fyddai
buddsoddiad yn amlwg o fudd i’r ddinas.
Wrth adeiladu cymunedau mwy gwydn rydym yn
canolbwyntio ar fregusrwydd trwy gynorthwyo pobl i
aros yn iach, byw’n annibynnol ac atal pobl rhag dod
yn ddigartref. Mae hybiau cymdogaeth yn cael eu
rhoi ar waith ledled y ddinas i ddarparu ffordd newydd
o weithio gyda chymunedau, dod â gwasanaethau
ynghyd a chanolbwyntio ar anghenion ac asedau lleol.
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Yn y gorffennol gwnaethom wario symiau mawr ar
leoliadau y tu allan i’r sir ar gyfer plant yn ein gofal,
rydym bellach wedi agor cyfleuster lle gall y plant hyn
aros yn ddiogel yng Nghasnewydd ac am gost is.
Er gwaethaf yr amgylchedd ariannol heriol rydym
yn parhau i reoli ein hadnoddau yn effeithiol iawn a
dangosodd ein cyfrifon danwariant bach yn 2018/19.
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom sefydlu strategaeth
fasnacheiddio, gan edrych ar sut y gallwn godi mwy
o incwm, a fydd yn elfen allweddol o’n strategaeth
ariannol barhaus ac a fydd yn ymgorffori gwerth
ein cynllun corfforaethol o ran bod yn ddewr. Yn
amlwg mae yna feysydd o hyd lle bydd angen i ni
ganolbwyntio sylw ar wella perfformiad ac mae’r
rhain wedi’u nodi yn yr adroddiad hwn. Rydym hefyd
yn gweithio’n agos gyda Swyddfa Archwilio Cymru,
Estyn, rheoleiddwyr eraill ac yn gynyddol Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol i gryfhau ein gwasanaethau
a bwrw ymlaen ag egwyddorion datblygu cynaliadwy.
Mae angen i ni barhau i weithio ar foderneiddio’r

Diben yr Adroddiad Blynyddol
Mae Adroddiad Blynyddol 2018-19 yn amlinellu’r
cynnydd y mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi’i wneud
hyd yma yn cyflawni Cynllun Corfforaethol 2017-22.
Dyma’r ail flwyddyn o gofnodi cynnydd yn erbyn y cynllun
ac mae’r adroddiad hwn yn myfyrio ar ein cyflawniadau yn
ystod y flwyddyn; lle rydym wedi dysgu o benderfyniadau
a wnaed a beth fyddwn yn ei gyflawni yn 2019/20 a thu
hwnt.
Mae Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015 yn gofyn i bob corff cyhoeddus, gan
gynnwys Cyngor Dinas Casnewydd, feddwl am effaith
hirdymor ei benderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl
a chymunedau ac atal problemau parhaus megis tlodi,
anghydraddoldeb iechyd a newid yn yr hinsawdd. Mae’r
Ddeddf wedi gosod saith nod lles i sicrhau ein bod i gyd
yn gweithio tuag at yr un weledigaeth a bod y cyngor yn
cyflawni ‘datblygu cynaliadwy’ i wella lles economaidd,
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol.

Hirdymor

Integreiddio

Cynhwysiant

Cydweithio

Atal

I alluogi dull cyffredin o gyflawni’r Cynllun Corfforaethol
a gwneud penderfyniadau effeithiol, mae’r cyngor wedi
mabwysiadu pum egwyddor o ran ffyrdd o weithio.
Mae’r Cynllun Corfforaethol yn nodi cenhadaeth
y cyngor i wella bywydau pobl yng Nghasnewydd
a phedwar amcan lles uchelgeisiol. Dyma bydd
hamcanion ar gyfer y flwddyn ariannol 2019/20.
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’r amcanion hyn hefyd yn cefnogi Casnewydd yn
Un, ‘Cynllun Lles 2018-23’ y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus, sy’n dod â Chyngor Dinas Casnewydd,
Cyfoeth Naturiol Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Aneurin Bevan, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a
phartneriaid sector cyhoeddus a thrydydd sector eraill
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ynghyd. Drwy osod nodau cyffredin a chydweithio, y
nod yw cyflawni amcanion pob sefydliad a chefnogi’r
gwaith o gyflawni nodau partneriaid.
Mae cydweithio â sefydliadau sector cyhoeddus eraill
yn hanfodol i gyflawni’r canlyniadau gorau. Mae’r
cyngor yn rhan o’r Grŵp G10, sef grŵp o benderfynwyr
allweddol ar draws y gwasanaethau cyhoeddus yng
Ngwent sy’n trafod blaenoriaethau a/neu faterion
sy’n dod i’r amlwg er mwyn gwella gwasanaethau
cyhoeddus mewn modd tryloyw ac ystyrlon. Fel grŵp,
mae G10 eisoes wedi cytuno ar nifer o strategaethau
sy’n effeithio ar Went gyfan, gan gynnwys cynllun i
fynd i’r afael â pharcio anghyfreithlon a fydd yn gwella
diogelwch ein trefi a’n strydoedd, ynghyd â mentrau
ar draws y sectorau iechyd, heddlu a gwasanaethau
cyhoeddus eraill.

sydd ei hangen ar fusnesau i dyfu. Mae PrifddinasRanbarth Caerdydd yn dod ag arweinwyr cynghorau
ynghyd i gysylltu penderfyniadau, cyfuno adnoddau a
datblygu partneriaethau gyda busnesau.
Mae’r cyngor yn cydnabod hefyd fod angen newid y
ffordd y mae’n gweithredu a darparu gwasanaethau
i ddefnyddwyr i gyflawni’r amcanion lles. O fewn
cyd-destun pwysau ariannol parhaus, mae’n rhaid i’r
cyngor arloesi a gwneud penderfyniadau a fydd yn
ei alluogi i fod yn fwy cadarn a pharhau i gyflawni ei
ddyletswyddau statudol fel corff sector cyhoeddus. I
gyflawni’r newidiadau hyn, nodir pedair thema ac 20
cam ymarferol yn y Cynllun Corfforaethol, ac maent
wedi’u halinio â’r amcanion lles i alluogi’r newidiadau
graddol.

Rydym hefyd yn un o ddeg awdurdod partner ym
Margen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – dêl
£1.2bn gan Lywodraeth y DU sydd â’r nod o greu
swyddi a hybu ffyniant economaidd ledled de-ddwyrain
Cymru drwy wella cysylltiadau trafnidiaeth, meithrin
sgiliau, helpu pobl i mewn i waith a rhoi’r gefnogaeth

Astudiaeth Achos – IQE
Un o’r projectau mawr a ddatblygwyd drwy weithio gyda Phrifddinas-Ranbarth
Caerdydd yw’r cyfleuster uwch-dechnoleg IQE yng Nghasnewydd. Cytunwyd
ar gyllid o £38.5 miliwn gan P-RC tuag at sefydlu’r cyfleuster modern fel angor
yn y rhanbarth ar gyfer cynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd lefel uchel.
Eleni, mae technegwyr a pheirianwyr medrus wedi dechrau gweithio yn y
cyfleuster, a rhagwelir y bydd yn parhau i gynnig swyddi medrus lefel uchel i
bobl leol.
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Cyllideb y Cyngor – 2018/19
ac Anghenion Addysgol Arbennig (£1.3m) hefyd
gyfrannu at yr heriau gwariant yn 2018/19.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi gweithredu mewn
amgylchedd ariannol heriol o arian prinnach, galw
cynyddol am wasanaethau a phwysau cyllidebol arall.
Mae’r cyngor yn darparu mwy nag 800 o wasanaethau
i dros 151,000 o bobl yng Nghasnewydd. Ar ddechrau
2018/19 cyllideb net y cyngor (ac eithrio grantiau) oedd
£275 miliwn. Roedd y cyllid gan Lywodraeth Cymru
yn cynnwys cynnydd o 2.18 y cant o 2017/18. Gan
ystyried trosglwyddiadau grantiau i mewn i’r gyllideb
a chyfrifoldebau newydd, roedd y gyllideb derfynol yn
cynrychioli gostyngiad o 0.03 y cant.

I leihau’r gorwario mae’r cyngor wedi buddsoddi
i gynyddu ein capasiti a gwella ein gwasanaeth
yn ogystal â defnyddio’r tanwariant gan feysydd
gwasanaeth eraill. Bydd pethau’n dod yn fwy heriol
ac ni fydd yn gynaliadwy parhau yn y modd hwn i atal
gwariant yn y dyfodol ar y lefelau presennol.
Parhaodd sefyllfa’r ysgolion i fod yn her ac, ar y cyfan,
lleihaodd balansau ysgolion gan £727k i £3.1m. Fodd
bynnag, roedd hyn yn well na’r disgwyl oherwydd
incwm hwyr drwy grantiau.

Mae Cyngor Casnewydd yn gweithredu wyth maes
gwasanaeth ac yn cynnal 55 o ysgolion. Dangosodd
Datganiad Cyfrifon 2018/19 y cyngor danwariant o
£2.4m.

Ar 31 Mawrth 2019 roedd chwe ysgol mewn diffyg
ariannol; pedair ysgol uwchradd, un ysgol gynradd
ac un ysgol feithrin. Yn 2019/20, disgwylir y bydd y
sefyllfa’n parhau’n heriol i ysgolion a bydd angen iddynt
ddod o hyd i lefelau sylweddol o arbedion er mwyn
cyflawni cyllidebau cytbwys.

Wynebodd y cyngor heriau sylweddol yn y
gwasanaethau plant a phobl ifanc oherwydd y galw
cynyddol am leoliadau y tu allan i’r ardal (£1.6m) ac
asiantaethau maethu annibynnol (£0.8m). Gwnaeth
cynnydd yn y galw am ofal cymunedol oedolion (£1.1m);
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Cyfalaf
Ar 31 Mawrth 2019, roedd gan y cyngor raglen cyfalaf 5
mlynedd uchelgeisiol gwerth cyfanswm o £170.4m, gan
gynnwys:
•	Buddsoddiad i sicrhau bod y cyngor yn barod
i gymryd cyfrifoldeb dros orfodi parcio ym mis
Gorffennaf 2019
Ysgol newydd Lodge Hill Caerllion

• £70m i’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif
• Datblygiad safle Sipsiwn a Theithwyr
• Rhaglen disodli fflyd gwerth £8m
•	Cynlluniau Hybiau Cymdogaeth – agor y pedwar hyb
cymunedol cyntaf yn Ringland
•	Buddsoddi mewn cynlluniau effeithlonrwydd ynni
newydd gan gynnwys goleuadau stryd LED
•	Buddsoddi ym Margen Ddinesig Dinas-ranbarth
Caerdydd

2018/19 oedd blwyddyn gyntaf rhaglen newydd lle
gwariodd y cyngor £29.4m ar ei asedau i gynnal a
gwella gwasanaethau yn ogystal â chefnogi mentrau
adfywio. Ar ddechrau’r flwyddyn ariannol, cyllideb
2018/19 oedd £34.4m. Cynyddodd i £44.9m yn ystod
y flwyddyn. Dangosodd y sefyllfa gyfalaf ar ddiwedd
2018/19 fod £14.6m wedi’i symud i flynyddoedd
diweddarach y rhaglen a thanwariant o £0.9m.

Argraff arlunydd o ganolfan gweithgareddau’r Bont Gludo
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Rhagolwg Ariannol
Ar gyfer 2019/20 a thu hwnt, bydd y cyngor yn parhau
i wynebu pwysau ariannol sylweddol wrth i gostau a’r
galw am wasanaethau hanfodol gynyddu wrth i gyllid
leihau neu fethu â dal i fyny â’r costau cynyddol. Mae
hyn yn golygu y bydd yn rhaid bod yn ddarbodus
wrth reoli cyllid a pherfformiad tra’n cyflawni Cynllun
Corfforaethol hyd at 2022 a thu hwnt. Cytunwyd ar
gyllideb 2019/20 gan y cyngor llawn ym mis Chwefror
2019 fel y crynhoir isod.
Mae refeniw tymor canolig a chyllideb a rhaglenni
cyfalaf y cyngor yn cynnwys buddsoddiad, lle bo angen,
i gyflawni’r ymrwymiadau allweddol a nodir yn y Cynllun
Corfforaethol. Tra bod y rhain yn cyfrannu at y bwlch
cynllun ariannol tymor canolig, fel y dangosir uchod,
mae’n arddangos ymrwymiad i ail-alinio a blaenoriaethu
cyllidebau’r cyngor i gyflawni ei flaenoriaethau
allweddol.

5.95%
5.95%
5.95%£280.5M
£280.5M
£61.1M
£280.5M
£61.1M
£61.1M
£35M
£35M
5.95%Tax Increase Council Tax Increase
£280.5M
Council
CouncilBudget
Tax Increase
Revenue
Revenue Budget
Capital
Revenue
BudgetBudgetCapital Budget£61.1M
Capital
Medium
Budget
Term
MediumSchool
Term Bud
Financial Cyfalaf
Plan Gap Financial Plan Gap Fina
Cynnydd Treth Gyngor
Cyllideb Refeniw
Cyllideb

£30M
£61.1M £61.1M
£35M
£35M
£35M £3.6M£3.6M
£3.6M
£3.6M
tal Budget
Capital Budget
Medium Ariannol
Term
Medium Term
MediumSchool
Term Budget
School
Increase
Budget
School
Increase
Budget
Increase
Cynnydd
Cyllideb
Ysgolion
Bwlch Cynllun
TymorFinancial
Canolig
Plan
Financial
Gap Plan
Financial
Gap Plan Gap

£6.9M£6.9M £6.9M
£6.9M
2019/20
Savings
2019/20
Savings
2019/20 Savings
Arbedion
2019/20
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Sut mae’r Cyngor yn perfformio?
Mae pob cyngor yng Nghymru yn cynnig gwybodaeth
am berfformiad i Gymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru (CLlLC) ar ddangosyddion cenedlaethol
(Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus) i alluogi
cymariaethau rhwng awdurdodau lleol. Yn 2018/19
adroddodd Cyngor Dinas Casnewydd ar 28 o

ddangosyddion cenedlaethol i CLlLC. Ar ddiwedd
Gorffennaf 2019 bu’n bosib i ni gymharu perfformiad y
Cyngor yn 2018/19 ar gyfer 18 o ddangosyddion gydag
awdurdodau lleol Cymru, sydd hefyd ar gael ar wefan
Data Cymru. Ceir crynodeb o’n perfformiad isod:

Lle Mae’r Cyngor yn
perfformio’n dda
Teitl Mesur Atebolrwydd
Cyhoeddus

Ffigurau
2018/19

Cyfartaledd
Cymru
2018/19

Sefyllfa
Chwartel

2018/19 –
Safle allan o’r
22 All

2017/18 –
Safle allan
o’r 22 ALl

Cyfeiriad
y Newid

PAM/046: Canran gadawyr
Blwyddyn 11 nad ydynt mewn
addysg, hyfforddiant neu
gyflogaeth.

1.1%

1.6%

1

6

N/A

N/A

PAM/035: Nifer cyfartalog y
dyddiau gwaith a gymerwyd
i glirio digwyddiadau tipio
anghyfreithlon.

1.5

2.2

1

6

N/A

N/A

PAM/019: Canran yr apeliadau
cynllunio a wrthodwyd.

72.7%

67.6%

1

5

15

Fyny 10 o
lefydd

PAM/020: Canran y prif ffyrdd A
sydd mewn cyflwr gwael.

2.3%

3.9%

1

2

6

Fyny 4 ‘o
lefydd

PAM/014: Nifer y cartrefi newydd
a grëwyd o ganlyniad i ddechrau
ailddefnyddio eiddo gwag.

21

NA

1

2

1

Lawr 1 lle

PAM/001: Nifer y diwrnodau
gwaith wedi colli oherwydd
salwch fesul gweithiwr.

10.1

10.5

2

10

9

Lawr 1 lle

PAM/015: Nifer y dyddiau
calendr ar gyfartaledd a
gymerwyd i ddarparu Grantiau
Cyfleusterau i’r Anabl

200.5
days

207.3 days

2

9

4

Lawr 5 ‘o
lefydd

PAM/021: Canran y ffyrdd B sydd
mewn cyflwr gwael

4.8%

4.5%

2

11

13

Lawr 2
lefydd

PAM/022: Canran y ffyrdd C
sydd mewn cyflwr gwael

6.9%

14.0%

2

9

9

Dim
Newid
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Lle gall y cyngor
wneud yn well
Teitl Mesur Atebolrwydd
Cyhoeddus

Cyfartaledd
Ffigurau
Cymru
2018/19
2018/19

Sefyllfa
Chwartel

2018/19 –
Safle allan
o’r 22 ALl

2017/18 –
Safle allan
o’r 22 ALl

Cyfeiriad y
Newid

PAM/032: Sgôr ‘Cap 9’

336.0

349.5

3

16

N/A

N/A

PAM/007: Canran presenoldeb
disgyblion mewn ysgolion cynradd

94.6%

94.6%

3

13

14

Fyny 1 lle

PAM/018: Canran yr holl geisiadau
cynllunio a benderfynwyd mewn
pryd

87.5%

88%

3

13

13

Dim newid

PAM/023: Canran y sefydliadau
bwyd sy’n cyrraedd safonau
hylendid bwyd

94.6%

95.7%

3

15

12

Lawr 3 ‘o
lefydd

PAM/008: Canran presenoldeb
disgyblion mewn ysgolion
uwchradd

93.4%

93.9%

4

19

19

Dim newid

PAM/010: Canran y strydoedd sy’n
lân

92.4%

94.0%

4

17

11

Lawr 6 ‘o
lefydd

PAM/012: Canran y teuluoedd
a ataliwyd yn llwyddiannus rhag
mynd yn ddigartref

49%

67.9%

4

22

19

Lawr 3 ‘o
lefydd

PAM/013: Canran o eiddo preifat
gwag wedi’u adfer i ddefnydd

0.6%

4.6%

4

20

21

Fyny 1 lle

9258.6

4

18

18

Dim newid

PAM/017: Nifer yr ymweliadau
â chyfleusterau chwaraeon a
7887.7
hamdden fesul 1,000 y boblogaeth

Mae’r mesurau perfformiad cenedlaethol yn ffurfio un
rhan o fframwaith monitro perfformiad cyffredinol y
cyngor. Yn ystod y flwyddyn, mae hefyd yn adrodd ar
berfformiad Canol y Flwyddyn a Diwedd y Flwyddyn
mewn perthynas â chynnydd yn erbyn y cynlluniau
gwasanaeth sy’n cefnogi’r Cynllun Corfforaethol. Mae’r
rhain yn amodol ar adolygiad gan bwyllgorau craffu’r
cyngor ac yn cael eu cyflwyno i’r cabinet i ystyried yr

argymhellion a godir. Mae adroddiadau a chofnodion y
cyfarfodydd craffu ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd.
Yn 2019/20, bydd y cyngor yn adeiladu ar lwyddiannau
a gwersi sy’n cael eu dysgu wrth gyflawni’r Cynllun
Corfforaethol. Lle mae angen gwelliannau mewn
perfformiad, bydd y byrddau thema corfforaethol yn
monitro cynnydd yn erbyn y mesurau allweddol hyn.
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Beth gyflawnodd
y Cyngor?
Cymunedau Cryf

Pobl Uchelgeisiol

•	Gweithredu strategaeth byw’n annibynnol sy’n nodi
llwybr clir i oedolion ag anableddau dysgu a chynnig
cyfleoedd ar gyfer byw’n annibynnol a chadernid
cymunedol.

•	Mae rhaglen brentisiaeth y cyngor wedi penodi
15 o brentisiaid fel rhan o ymdrech i gysylltu a
chodi dyheadau yn y ddinas gyda chymwysterau
cydnabyddedig drwy ACTau partneriaid a chyfleoedd
ar ddiwedd eu lleoliad.

•	Llwybr pobl hŷn – cydweithrediad gydag Age Cymru
Gwent a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i
alluogi pobl hŷn i greu eu ‘cynllun cadw’n iach’ eu
hunain a chynnal eu lles a’u hannibyniaeth.
•	Cyflawnwyd strategaeth ddigartrefedd Gwent ar
y cyd ag awdurdodau lleol ac elusennau eraill sy’n
ymgorffori atal ac ymyrryd yn gynnar, tai fforddiadwy,
cyngor a chymorth.

•	Gwnaeth yr ymgyrch ‘Pwysigrwydd Presenoldeb’
helpu ysgolion i gynnal ffigurau presenoldeb uchel a
lleihau cyfraddau gwahardd cyffredinol.
•	Agorwyd Rose Cottage i leihau effaith lleoliadau y tu
allan i’r sir. Daeth â phedwar o blant yn ôl i’r ddinas,
gan wella’r lefel o ofal a chymorth a lleihau costau.

•	Roedd yr addewid pobl ifanc (siarter y plant) yn
cynnwys gweithio gyda phobl ifanc Casnewydd
i ddatblygu chwe addewid y mae’r cyngor yn
ymrwymedig i’w cyflawni.

•	Canlyniadau TGAU a Safon Uwch – Unwaith eto
gwnaeth y canlyniadau TGAU (57 y cant) a Safon
Uwch (53.7 y cant) wella, gan adlewyrchu gwaith
caled y disgyblion a’r staff ar draws yr ysgolion
i ysbrydoli pobl ifanc i symud i addysg bellach,
hyfforddiant a chyflogaeth.

Dinas Ffyniannus

Cyngor Modern

•	Mae’r Academi Feddalwedd Genedlaethol yn
rhoi cymorth i brojectau busnes, gan greu cyfle ar
gyfer datblygiadau busnes yn y dyfodol. Bydd yn
cynhyrchu 60 o fyfyrwyr israddedig ac 20 o fyfyrwyr
ôl-raddedig y flwyddyn.

•	Datblygwyd system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid
newydd fel bod cwsmeriaid yn gallu cael mynediad
i’w gwybodaeth i roi gwybod am broblemau /
cwynion a dweud eu dweud ar faterion y cyngor a
chael y newyddion diweddaraf. Lansiwyd rhaglen
ffôn symudol, Fy Nghasnewydd, ar gyfer ffonau a
llechi.

•	Tŵr y Siartwyr – Gwaith cynllunio ac ailddatblygu ar
Dŵr y Siartwyr gan Mercure Hotel Group a gytunodd
ar fasnachfraint 10 mlynedd a fydd yn cynhyrchu dros
350 o swyddi.
•	Gorfodi Parcio Sifil – Gwnaed paratoadau yn ystod
y flwyddyn ledled Casnewydd i alluogi’r cyngor i
weithredu ei bwerau gorfodi newydd o 1 Gorffennaf
2019.

•	Adolygiad fflyd – Fel rhan o bartneriaeth corff
cyhoeddus Gwent, sicrhawyd cyllid ar gyfer
adolygiad gan yr Ymddiriedolaeth Garbon a’r
Gwasanaeth Ynni o’r fflyd ac allyriadau carbon
cysylltiedig. Bydd yn llywio’r dull o reoli fflyd y cyngor
a milltiredd dros weddill oes y cynllun.
•	Hybiau Cymdogaeth – Datblygu’r Hyb Gwasanaeth
Cymdogaeth amlasiantaethol cyntaf yn Ringland a
fydd yn dod ag amrywiaeth o wasanaethau ynghyd i
gefnogi canlyniadau gwell.
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Cymunedau Cryf
Yn cefnogi:

Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
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.

Mae gwaith
prototeip i
sefydlu Parthau
Cyfoethogi
Cymunedau
sy’n trawsnewid
gwasanaeth mewn
pum o ardaloedd
mwyaf difreintiedig
yng Nghasnewydd
yn mynd rhagddo.

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.

Fel dinas fach ac amrywiol, mae gan Gasnewydd
ardaloedd o amddifadedd drws nesaf i ardaloedd
cyfoethog; ac ardaloedd lle ceir ymdeimlad cymunedol
cryf ac ardaloedd o densiwn. Mae’r cyngor hefyd yn
gyfrifol am lawer o adeiladau ac asedau lle mae grwpiau
lleol yn cwrdd a chynnal digwyddiadau. Ystyrir yr
asedau hyn yn allweddol i gymunedau o ran cryfhau eu
cydlyniant a chynnig cyfleoedd adfywio a arweinir gan y
gymuned a gwella’r amgylchedd o’u cwmpas.
Mae’r cynnydd yn y galw am ofal cymdeithasol
i oedolion ag anghenion cymhleth hefyd wedi
ychwanegu’r pwysau ar y gwasanaethau cymdeithasol.
Mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod y rheini mewn
gofal cymdeithasol yn gallu byw bywydau llawn ac
annibynnol yn ein cymunedau.
Mae Cymunedau Cadarn yn dwyn agweddau

6.18

Oedi wrth Drosglwyddo
Gofal fesul 1,000 o
breswylwyr dros 75

Mae Cyngor Dinas
Casnewydd wedi
gweithredu statws
Deall Demensia’r
ddinas yng ngwir
ystyr y gair drwy
gyflwyno arferion
gwaith Deall
Demensia ar
draws y cyngor a
chreu pecynnau
Deall Demensia i
fusnesau lleol.

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.

cymunedol a gofal cymdeithasol y cynllun ynghyd i
rymuso unigolion a grwpiau i fyw mewn lleoedd diogel.
Mae’n bwysig bod defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr
a theuluoedd yn cael eu cyfeirio at y gwasanaeth
cywir a dyma lle mae’r tîm cyswllt cyntaf yn delio
ag ymholiadau cychwynnol ac yn galluogi’r tîm o
therapyddion galwedigaethol, swyddogion tai,
gweithwyr cymdeithasol, swyddogion diogelu a
chysylltwyr cymunedol i roi’r cymorth ac arweiniad
angenrheidiol.
Ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
(BIPAB) a gyda chyllid a roddwyd ganddo, penodwyd
cydlynydd lles cymunedol am 12 mis i wella cyfleoedd
i ddinasyddion gael cymorth lefel isel fel ffordd o atal
neu osgoi dibyniaeth ar wasanaethau statudol yn y
dyfodol.

79%

Oedolion sydd wedi
derbyn cyngor a
chymorth heb gyswllt
pellach
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Ym mis Hydref 2018, gweithredodd y cyngor y
Strategaeth Byw’n Annibynnol i gynnig llwybrau clir i
oedolion cymwys ag anableddau dysgu gael cyfleoedd
i fyw’n annibynnol a chadernid cymunedol. O 2019/20
caiff camau gweithredu o’r strategaeth eu rhoi ar waith.
Un o’r meysydd mwyaf heriol yw trosglwyddo gofal o’r
ysbyty i’r cartref neu i leoliad addas i gleifion dros 75.
Yn 2018/19 gosododd y cyngor darged uchelgeisiol
o 3.5 fesul 1,000 o breswylwyr dros 75 sy’n aros i gael
eu trosglwyddo i ofal cymdeithasol, yn seiliedig ar y
meincnod Cymru-gyfan o 2017/18. Yn 2018/19, bu
cynnydd yn y galw a’r cymhlethdod ar wasanaethau
ysbyty Gwent sydd wedi effeithio ar y gallu i gyflawni’r
targed hwn.
Yn 2019/20 bydd y cyngor yn parhau i weithio tuag at
wella perfformiad a chanlyniadau yn y maes hwn drwy
gydweithredu’n fwy gyda BIPAB a phartneriaid trydydd
sector. Mae llawer o fentrau a phrojectau fel y rhaglen
In Reach a’r fenter Home First yn galluogi prosesau
rhyddhau cynnar o’r wardiau ac atal pobl rhag cael eu
derbyn i’r ysbyty yn ddiangen. Bydd cymorth targedig
gan y tîm ailalluogi a’r gwaith o ehangu’r fenter gwelyau
Camu Lan a Chamu Lawr hefyd yn galluogi cleifion i
adael yr ysbyty cyn gynted â phosib.
Cydnabuwyd yn 2018/19 y dylai mwy o gynnydd
fod wedi’i wneud i ddatblygu’r parthau cyfoethogi
cymunedau ar draws y pum ardal fwyaf difreintiedig
yng Nghasnewydd. Cymerwyd cam mawr fel rhan o
Gynllun Rheoli Asedau Strategol 2018-25 i gytuno
ar fframwaith ar gyfer cymunedau / sefydliadau trydydd
sector i ddatblygu achosion busnes a throsglwyddo
perchnogaeth o asedau o’r cyngor er budd y gymuned
leol. Yn 2019/20, mae’r cyngor yn bwriadu adeiladu ar
hyn fel y gall cymunedau fanteisio ar y fenter.
Yn 2017, rhoddwyd statws Deall Demensia i’r cyngor
ond ni orffennodd y gwaith yn y fan yna ac mae
gweithgareddau a mentrau pellach wedi’u cynnal ac

mae sefydliadau eraill fel Clwb Pêl-droed Casnewydd a
Casnewydd Fyw wedi ymuno â’i gilydd i drefnu’r Daith
Gerdded Demensia gyntaf. Gwnaeth mwy o ysgolion
Casnewydd, megis Ysgolion Cynradd Catholig Llyswyry
a Sant Joseff, gyflwyno sesiynau Cyfeillion Demensia i
godi ymwybyddiaeth a chynnwys pobl ifanc.
Mae atal a thaclo achosion o ymddygiad
gwrthgymdeithasol ledled y ddinas yn parhau’n
flaenoriaeth, a gweithio gyda Cartrefi Casnewydd,
Barnardos, Heddlu Gwent, ysgolion a sefydliadau eraill
yw’r ffordd orau o leihau eu heffaith ar y ddinas. Yn
2018/19, ar y cyd â’r grwpiau hyn, mae ymdrechion
wedi’u targedu i gynnig ymyriadau cynnar a gwaith
ataliol i deuluoedd a/neu unigolion. Creodd y
14

gwasanaeth troseddau ieuenctid, gyda phobl ifanc yng
Nghasnewydd a chwmni ffilm lleol, ffilm fer am dorri’r
cylch dieflig ac effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Cafodd hwn ei rannu a’i hyrwyddo ar draws ysgolion
Casnewydd a Llywodraeth Cymru yn 2018/19.
Mae’r cyngor wedi bod yn gweithio’n agos gyda
Heddlu Gwent i daclo ardaloedd o ymddygiad
gwrthgymdeithasol ar draws y ddinas a, lle nodwyd
ardaloedd sy’n peri pryder arbennig, rhoddwyd cymorth
i Heddlu Gwent gyda’r gorfodi. Mae gwasanaethau
rheoliadol y cyngor, megis Safonau Masnach, wedi

Astudiaeth Achos – Llwybr Pobl
Hŷn Casnewydd

Ar y cyd ag Age Cymru Gwent a Bwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan, mae’r cyngor wedi parhau
i weithio gyda 15 practis yng Nghasnewydd i ddod
o hyd i bobl ifanc i greu eu ‘cynllun cadw’n iach’ eu
hunain. Mae hwn yn canolbwyntio ar bob agwedd
ar eu bywyd i’w helpu i gynnal eu hiechyd, lles ac
annibyniaeth.
Erbyn 2018/19 roedd mwy na 3,000 o gleifion
wedi’u canfod a allai gael budd o’r cynllun ac
roedd gan fwy na 1,000 o bobl gynllun cadw’n
iach. Mae tystiolaeth gan y gwasanaeth iechyd
yn dangos bod pobl â chynllun yn ymweld ag
adrannau damweiniau ac achosion brys ac yn cael
eu derbyn i’r ysbyty mewn argyfwng yn llai.

Astudiaeth Achos – Addewid y Bobl Ifanc
Un o’r projectau mwyaf cyffrous i ni gymryd rhan ynddo yn 2018/19
oedd datblygu ac ardystio Siarter y Plant, a elwir erbyn hyn yn
Addewid y Bobl Ifanc. Drwy gydol y gwaith hwn gwnaeth y cyngor
gynnwys pobl ifanc o Gyngor Ieuenctid Casnewydd, Barnardos,
grwpiau ieuenctid lleol ac ysgolion.
Arweiniodd canlyniad y gwaith hwn at chwe addewid i’r cyngor eu
cyflawni, a chafodd ei ardystio gan y cabinet. Mae’r cyngor nawr yn
gweithio gyda’r cyngor ieuenctid ac artist lleol i lansio’r addewid yn
swyddogol. Bydd y cyngor yn mabwysiadu hwn fel rhan o’r Cynllun
Cydraddoldeb Strategol a chaiff ei gynnwys fel rhan o weithgareddau
allweddol y cyngor sy’n cynnwys pobl ifanc.

bod yn gweithio’n rhagweithiol gyda busnesau lleol a
pherchnogion siopau i leihau gwerthiannau alcohol,
cyllyll a sigaréts i bobl dan oedran. At hynny, mae’r
gwaith yn cynnwys mynd i’r afael â throseddau ar garreg
y drws lle mae trigolion agored i niwed wedi cael eu
targedu.
Mae digartrefedd yn faes gwaith cymhleth ac
yn meddwl mwy na dim ond cynnig llety. Mae
digartrefedd yn cael ei ddylanwadu a’i effeithio gan
nifer o ffactorau lleol a chenedlaethol a all effeithio ar
b’un ai a fydd rhywun yn dod yn ddigartref ai peidio.

Mewn partneriaeth â chymdeithasau tai ac elusennau
Casnewydd, mae ein ffocws ar atal ac ymyrryd yn gynnar
er mwyn atal unigolion a theuluoedd rhag dod yn
ddigartref.
Yn 2018/19, ar y cyd â chynghorau cymdogol, lansiwyd
Strategaeth Ddigartrefedd Gwent. Mae’n ymrwymo’r
cyngor i gynnig mynediad i dai addas a fforddiadwy,
cyngor a chymorth i bobl agored i niwed, gwasanaeth
teg a chyfartal sy’n canolbwyntio ar y person a gwaith
atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae yna 10 amcan strategol
allweddol gyda chamau gweithredu lleol i gefnogi
anghenion pobl ddigartref yng Nghasnewydd.

2019-22 – Edrych Ymlaen

Ymrwymiadau Corfforaethol / Amcan Lles

Agoriadd swyddogol o lansiad
swyddogol Addewid y Plant

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.

Parthau Cyfoethogi Cymunedau

Mae gwaith prototeip i sefydlu Parthau Cyfoethogi Cymunedau
sy’n trawsnewid gwasanaeth mewn pum o ardaloedd mwyaf
difreintiedig yng Nghasnewydd yn mynd rhagddo.
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.

Gweithredu Strategaeth Ddigartrefedd
Gwent yng Nghasnewydd

Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy

Cyflawni’r Strategaeth Byw’n
Annibynnol

Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn
wydn

lansio’r canolfannau cymdogaeth
a fydd yn galluogi ymagweddau
cyfannol tuag at ofal a chymorth

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.

Gyflawni ein prosiectau teithio llesol

Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn
wydn
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Pobl Uchelgeisiol
Yn cefnogi:
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Mae gan y ddinas
gapasiti addysg
drydyddol modern
ac uwch sy’n
bodloni anghenion
economaidd a
chymdeithasol
Casnewydd ar
gyfer y dyfodol

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

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.

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%.

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.

Mae Casnewydd yn ddinas sy’n edrych tua’r dyfodol
ac mae wedi’i lleoli’n strategol ar hyd coridor yr M4 i
ddenu busnesau a buddsoddiad. I wneud y mwyaf o’r
cyfleoedd hyn mae angen gweithlu medrus ac amrywiol
ar y ddinas. Mae’n hanfodol ein bod yn gallu cynnig
mynediad i’r sgiliau a’r rhaglenni addysg perthnasol fel
bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu cyrraedd eu potensial
a chyflawni eu huchelgeisiau.
Mae dyletswydd statudol arnom hefyd i hyrwyddo a
diogelu plant a phobl ifanc o fewn eu teuluoedd. Lle nad
yw hyn yn bosib, rydym yn cynnig gofal amgen o ansawdd
uchel a’r cymorth sydd ei angen i fodloni eu hanghenion a
rhoi pob cyfle iddynt lwyddo.

Ysgol Gynradd Lodge Hill
Caerllion

Ysgol Gyfun Gwent Is
Coed

Ysgol Gynradd Glan Llyn

Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî

Datblygu capasiti addysg drydyddol (ôl-16) y ddinas er
mwyn bodloni anghenion y ddinas yw un o nodau hirdymor
y Cynllun Corfforaethol. Mae’r cyngor wedi gweithio’n
agos gyda’n partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus a chyflawni gwaith cydweithredol rhanbarthol
ehangach i gyflwyno archwiliad sgiliau.
Mae hyn wedi galluogi’r cyngor i nodi anghenion
sgiliau’r ddinas. Gan adeiladu ar y gwaith hwn, bydd
yn bosibl dechrau gwneud paratoadau pellach ar y cyd
â’r sector addysg drydyddol i bennu dull gweithredu ar
gyfer bodloni’r anghenion hyn.
Gan ddefnyddio cyllid o’r rhaglen Ysgolion yr 21ain
Ganrif a chytundebau cynllunio (adran 106), agorwyd
Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî yn 2018/19 a bydd Ysgol
Gynradd Glan Llyn (cyfrwng Saesneg) yn agor i
ddisgyblion ym mis Medi 2019. Mae Ysgol Gynradd
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Astudiaeth Achos – Rhaglen brentisiaeth Cyngor
Dinas Casnewydd
Yn 2018/19, bodlonodd y cyngor yr ymrwymiad o’i Gynllun
Corfforaethol i benodi 15 o brentisiaid fel rhan o ymdrech ledled y
ddinas i gysylltu a chodi dyheadau yn y ddinas. Ers 2016 cynigiwyd
cymwysterau cydnabyddedig drwy ACTau partner i 48 o brentisiaid.
Mae cyfleoedd hefyd ar gael i brentisiaid ar ddiwedd eu lleoliad ac
mae 14 o brentisiaid nawr mewn rolau cyfwerth ag amser llawn yn y
Cyngor.
Yn 2019/20, bydd y garfan nesaf o brentisiaid yn mynd â’r ffigurau hyn i fwy na 50 o leoliadau. At hynny, bydd
y rhaglen raddedigion yn cael ei lansio gan gynnig cyfleoedd pellach i bobl sy’n gadael y brifysgol i gael eu
cyfleoedd gyrfaol cyntaf gyda’r cyngor.

Glan Llyn yn cael ei hadeiladu ar gyn-safle Dur Llanwern
fel rhan o ddatblygiad preswyl, busnes a chynaliadwy
mawr ac yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion o’r ardal.
Agorwyd adeilad newydd ysgol uwchradd Gymraeg
gyntaf Casnewydd, Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, yn
swyddogol ym mis Rhagfyr 2018 ac mae’n gartref i
flynyddoedd 7 i 9 ar hyn o bryd.
Dylai Wythnos Canfod Gwaith Casnewydd fod yn ddull
rhyngweithiol i’r sector preifat, y sector cyhoeddus,
y trydydd sector, ysgolion, colegau a phrifysgolion
hyrwyddo cyfleoedd i ddysgu a gweithio yn y ddinas
a’r rhanbarth ehangach. Yn 2018/19, mae’r cyngor
wedi datblygu cynllun i dargedu’r ymrwymiad hwn.
Fel rhan o Addewid y Bobl Ifanc, bydd y cam cyntaf
yn canolbwyntio ar bobl rhwng 12 a 18 oed gyda
phartneriaid o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus,
Rhwydwaith Economaidd Casnewydd a’r sectorau
preifat / cyhoeddus rhanbarthol ehangach i gyflwyno
Wythnos Canfod 2019/20.
Mae parhad yr ymgyrch Pwysigrwydd Presenoldeb ar
draws ysgolion cynradd ac uwchradd, gydag ymyriadau
targedig, wedi helpu ysgolion i gynnal ffigurau
presenoldeb uchel a lleihau cyfraddau gwahardd
cyffredinol. Gyda’r perfformiad gwell mewn TGAU a
Safon Uwch, mae’r ymgyrch yn cefnogi disgyblion i
gyflawni eu nodau a’u huchelgeisiau.

Mae’r Fenter Ysgolion Digidol, mewn cydweithrediad
â’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA), yn helpu
ysgolion i wella sgiliau digidol disgyblion ac athrawon.
Mae’r ysgolion hefyd yn helpu disgyblion i gadw’n
ddiogel ar-lein a sicrhau lles disgyblion sy’n defnyddio’r
cyfryngau cymdeithasol.
Un o’r heriau mwyaf yn 2018/19 oedd y cynnydd yn
nifer y plant sy’n derbyn gofal, o 335 yn Ebrill 2018 i 375
erbyn diwedd Mawrth 2019. Mae nifer o resymau dros y
cynnydd ac nid yw Casnewydd ar ei phen ei hun o ran y
duedd hon. Yn 2019/20 ymrwymodd y cyngor i leihau’r
nifer hwn a parhau i gynnig cymorth holistig i blant a’u
teuluoedd drwy ddulliau gwahanol i ofal a chymorth.
Cafodd y cyngor adroddiad arolygu cadarnhaol gan
Estyn, yr arolygwr annibynnol o wasanaethau addysg,
ysgolion a sefydliadau addysgol eraill yng Nghymru.
Roedd canlyniadau’r adroddiad yn adlewyrchu
perfformiad gwell ysgolion a disgyblion yn 2018 ar y
cyfnodau allweddol, gan gynnwys TGAU a Safon Uwch.
Mae ysgolion cynradd wedi parhau i dderbyn
adroddiadau arolygu cadarnhaol gan Estyn, ac mae
hyn yn dangos y cynnydd a wnaed gan y cyngor dros
y tair blynedd ddiwethaf. Ym mis Ionawr 2019 roedd
gan Gasnewydd 27 o ysgolion cynradd a raddiwyd yn
wyrdd gan Lywodraeth Cymru ac sy’n perfformio’n

Astudiaeth Achos – Rose Cottage
I leihau effaith lleoliadau y tu allan i’r sir, agorodd y cyngor Rose
Cottage ym mis Ionawr 2019. Dychwelodd pedwar o blant o
leoliadau y tu allan i’r sir a chynigiwyd lefel well o ofal a chymorth
tra’n lleihau’r gost o ofal i’r plant.
Yn dilyn llwyddiant y fenter hon mae’r cyngor yn cynnal astudiaeth
o ddichonoldeb ar ail safle. Mae hefyd yn ailagor Oakland House
yn 2019/20 ar ôl gwaith adnewyddu sylweddol ar yr adeilad i fodloni
gofynion statudol a rhoi’r cyfleoedd gorau i bobl ifanc.
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dda. Er bod traean o’r ysgolion uwchradd yn parhau
yng nghategorïau statudol Estyn, mae’r cyngor wedi
gweithio’n agos gyda thimau rheoli’r ysgolion a
llywodraethwyr, GCA ac Estyn i godi safonau yn 2018/19
a byddwn yn parhau i wneud hynny yn 2019/20.

facilities

ttendance

back

Yn 2018/19 parhaodd y cyngor i weithio gydag ysgolion,
Casnewydd
Fyw a Phrifysgol
De Cymru ar Households
wahanol
prevented being
Roads in poor condition
Planning Application appeals
Homeless
– 2.3%
dismissed
fentrau,
megis Ysbrydoli iAB –Gyflawni,
i sicrhau
53.6% bod pobl
4.2%
75.7%
C – 6.9%
ifanc yn aros mewn addysg,
cyflogaeth a hyfforddiant.

Secondary School Attendance
93.4%

57%

O ganlyniad, bu gwelliannau parhaus o ran lleihau
nifer y plant nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na
hyfforddiant (NEET) yng Nghasnewydd.
Cydnabyddir bod angen gwelliannau pellach i
ddisgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim a bod
angen gwella eu canlyniadau a chyfleoedd. Codwyd
hyn yn arolwg Estyn ac, yn 2019/20, bydd y cyngor yn
gweithredu, ar y cyd â GCA ac ysgolion, i fonitro’n
ofalus a gwella perfformiad yn y maes hwn.

Disgyblion sy’n cyflawni 5 TGAU
neu gymwysterau cyfatebol, A*-C

Food establishments compliant
with hygiene standards
94.6%

2019-22 – Edrych Ymlaen

Ymrwymiadau Corfforaethol /
Amcan Lles

Datblygu achos busnes sy’n cynyddu gallu addysg
drydyddol yng Nghasnewydd

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

Average Days to complete

Planning Applications

Waste Reused, recycled,

Disabled Facility Grants
determined within timescale
composted
Parhau
i gyflawni’r rhaglen
yr 21ain
201
87.5% ysgolion ar gyfer
60.16%
ganrif ar draws ysgolion Casnewydd

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

Agor Ysgol Gynradd Glan Llyn

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

Cyflawni Wythnos Canfod Gwaith Casnewydd

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.

Lansio’r rhaglen raddedigion

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.

Cwblhau ac ailagor Oakland House

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%.

Datblygu eiddo newydd i blant sy’n derbyn gofal

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%.

Gweithredu a monitro’r gwaith o gyflawni argymhellion
Estyn

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.
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Dinas Ffyniannus
Yn cefnogi:

Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn

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.

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 BBaChau
llwyddiannus yn y
ddinas.

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.

Mae un o raglenni adfywio mwyaf y DU yn mynd
rhagddi yng Nghasnewydd gyda buddsoddiadau
o’r sector cyhoeddus / preifat yn cyrraedd cyfanswm
posibl o £2bn erbyn 2020.
Mae’r ddinas eisoes wedi gweld buddsoddiad mawr
yn 2018/19 drwy fuddsoddiad gan IQE, Canolfan
Gynadledda Ryngwladol Cymru yn y Celtic Manor,
datblygiad tai mawr ar gyn-safle Dur Llanwern a
thrydaneiddio’r rhwydwaith rheilffordd.
Gydag unrhyw adfywio a thwf, mae’r cyngor hefyd
yn ystyried treftadaeth ddiwydiannol a masnachol
arbennig y ddinas, fel y Bont Gludo ac Arcêd y
Farchnad. Mae’n rhaid i hyn i gyd gael ei gydbwyso
gyda chynnal a gwella’r amgylchedd y mae trigolion,
busnesau ac ymwelwyr yn byw a gweithio ynddo.
I gyflawni gweledigaeth y cyngor, datblygwyd
Uwchgynllun Canol y Ddinas i roi trosolwg o’r hyn a
gyflawnir yn y tair ardal allweddol: Porth y Gogledd,
Craidd y Ddinas a Glan yr Afon. Gwnaeth y cyngor
gydnabod na all gyflawni’r weledigaeth hon ar ei
ben ei hun, a chrëwyd Rhwydwaith Economaidd
Casnewydd (RhEC) yn cynnwys arweinwyr busnes
sector preifat a chynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus.
Mae’r RhEC wedi’i wella gyda datblygiad y Bwrdd
Rheoli Cyrchfan a’r Bwrdd Tech Ddigidol.
Yn 2018/19 cymerwyd camau mawr ymlaen o ran
ailddatblygu tirnodau hanesyddol y Bont Gludo ac
Arcêd y Farchnad. Mewn cydweithrediad â Chronfa

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

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

Dreftadaeth y Loteri (CDL), cawsom fuddsoddiad
cam 1 gan CDL i ddatblygu Canolfan Dreftadaeth
newydd yn y Bont Gludo. Drwy waith Cyfeillion
y Bont, y nod yw codi £30,000 drwy gyllido torfol
i gefnogi’r cam hwn, ac mae trafodaethau’n cael

Astudiaeth Achos –
Academi Meddalwedd
Genedlaethol
Yn 2018, symudodd yr Academi
Meddalwedd Genedlaethol,
cyd-bartneriaeth rhwng Prifysgol
Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac arweinwyr y
diwydiant, i mewn i adeilad yr Orsaf Wybodaeth.
Mae sefydlu’r academi feddalwedd nid yn unig
yn cynrychioli defnydd effeithlon y ddinas o’i
hadeiladau a’i hasedau presennol ond hefyd yn
dyst i ba mor ddeniadol yw Casnewydd fel dinas i
fuddsoddwyr allanol.
Mae’r Academi’n rhoi cymorth i brojectau busnes,
gan greu cyfle ar gyfer datblygiadau busnes
yn y dyfodol. Bydd yn cynhyrchu 60 o fyfyrwyr
israddedig ac 20 o fyfyrwyr ôl-raddedig y flwyddyn,
gan helpu i fynd i’r afael â’r bwlch argyfyngus yn
economi de Cymru am ddatblygwyr meddalwedd
cymwys a diwydiant-barod.
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eu cynnal gyda Llywodraeth Cymru i gynnig arian
cyfatebol. Rhoddodd Llywodraeth Cymru £1.1m ar
gyfer adnewyddu y tu mewn i Arcêd y Farchnad. Bydd
y cyllid hwn yn adnewyddu’r Arcêd ac yn ei gwneud yn
ddeniadol i siopwyr a busnesau fel ei gilydd.
Yn 2018/19 parhaodd y cyngor i gefnogi a denu
digwyddiadau mawr i’r ddinas. Fel dinas chwaraeon
sydd â hanes cyfoethog o bêl-droed a rygbi, daeth
gorchestion Clwb Pêl-droed Casnewydd â sylw
cenedlaethol sylweddol i’r ddinas dros y flwyddyn
ddiwethaf. Yn ogystal â’r llwyddiant hwn, cynhaliwyd
y Marathon Casnewydd ABP cyntaf yn Ebrill 2018 a
Mai 2019 a ddenodd dros 6,000 o bobl o bob rhan
o’r wlad. Cynhaliodd Casnewydd Felothon Cymru
a’r Tour of Britain hefyd, gydag ailenwi Felodrom
Cenedlaethol Cymru yn goron ar y cyfan. Yr enw
bellach yw Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint
Thomas i gydnabod ei gyflawniadau yn Tour de France
a’r Gemau Olympaidd.
Ar ôl cymeradwyo trosglwyddo’r cyfrifoldeb am orfodi
parcio sifil o Heddlu Gwent i’r awdurdodau lleol,
gwnaed gwaith yn 2018/19 i baratoi ffyrdd ac arwyddion
y ddinas, recriwtio swyddogion gorfodi a chyfleu’r
newid a’r rheolau i breswylwyr, busnesau ac ymwelwyr.
Arweiniodd yr holl waith at weithredu trefniadau gorfodi
parcio yn llwyddiannus gan y cyngor o 1 Gorffennaf.
Fel gydag unrhyw ddinas sy’n tyfu, mae Casnewydd
yn parhau i wynebu heriau gyda’i seilwaith priffyrdd,
cadw’r ddinas i symud ac annog llai o ddefnydd o geir.
Mae’r cyngor yn cydnabod bod angen gwella ansawdd
aer a dod o hyd i ddulliau mwy cynaliadwy, felly yn
2019/20 bydd y strategaeth teithio cynaliadwy’n cael
ei lansio i gefnogi ymrwymiad i wella sut mae pobl yn
teithio i mewn ac allan o’r ddinas. At hynny, mae camau
archwiliadol wedi’u cymryd i ddatblygu cynllun llogi
beics yn debyg i’r rhai yng Nghaerdydd a Bryste gyda’r
gobaith o lansio yn 2019/20.
Un o’r heriau mwyaf dros y chwe blynedd nesaf yw’r
ymrwymiad, fel rhan o ofyniad cenedlaethol gan
Lywodraeth Cymru, i ailgylchu 70 y cant o wastraff erbyn
2025 yng Nghasnewydd. Fel gydag unrhyw darged
uchelgeisiol, mae angen i bawb, o drigolion i fusnesau
a gweithgynhyrchwyr, newid sut rydym yn rheoli’r
gwastraff rydym yn ei gynhyrchu. Eleni, cymeradwywyd
cynigion i sicrhau y gall y targed hwn gael ei gyflawni
fel rhan o strategaeth gwastraff y cyngor ac roedd yn
cynnwys lleihau meintiau biniau i annog preswylwyr i
ailgylchu mwy.
Mae’r rhan fwyaf o gynghorau Cymru wedi dechrau
defnyddio biniau llai ar gyfer gwastraff y cartref.
Fodd bynnag, mae’r cyngor wedi parhau i gasglu
gwastraff yr un mor rheolaidd a gwahardd deunydd
ailgylchu mewn biniau gwastraff. Cynhaliwyd ymgyrch
gyfathrebu helaeth a chrëwyd tîm ymgysylltu i
ymgysylltu’n weithredol â thrigolion i gynnig cyngor a
chymorth a rhoi dirwyon i’r trigolion hynny nad ydynt
yn cydymffurfio â’r system, ond dim ond fel dewis olaf.
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Astudiaeth Achos – Tŵr y Siartwyr
Roedd Tŵr y Siartwyr yn segur am gryn amser;
gwnaeth y cyngor gydnabod ei botensial o ran
adfywio ac i fod yn ganolbwynt ar gyfer canol y
ddinas. Gyda datblygiad Canolfan Gynadledda
Ryngwladol Cymru a’r diffyg gofod gwesty o
ansawdd uchel yn y ddinas a’r cyffiniau, ceisiodd
y cyngor ddenu buddsoddwyr posibl i’n cefnogi
i ailddatblygu’r adeilad. Cytunodd Mercure
Hotel Group ar fasnachfraint 10-mlynedd, cafwyd
buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru i wella ffasâd
yr adeilad, a chynhyrchwyd mwy na 350 o swyddi.
Disgwylir i’r Gwesty agor yn 2019/20 yn barod i
gefnogi’r ganolfan gynadledda newydd a denu
mwy o ymwelwyr i’r ddinas.

Mae’r canlyniadau hyd yma yn dangos cynnydd uchel
iawn mewn ailgylchu, yn arbennig gwastraff bwyd, a
fydd yn sicrhau bod targedau ailgylchu’r flwyddyn yn
cael eu bodloni.
Ymysg y cynigion eraill i’w gweithredu yn y dyfodol
agos mae datblygiad ail Ganolfan Ailgylchu a
chasgliadau ailgylchu gwell i fusnesau.
Fel rhan o waith Swyddfa Archwilio Cymru ceir
adolygiad o sut mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi
datblygu a sut mae’n cyflawni’r amcan corfforaethol
ar hyrwyddo twf economaidd. Mae canlyniadau’r

adolygiad hwn wedi galluogi ystyriaeth o’r gwaith
a gwblhawyd hyd yma ac yn cydnabod y gwaith
cydweithredol gyda sector preifat, sector cyhoeddus
a thrydydd sector y ddinas ar ddatblygu Uwchgynllun
Canol y Ddinas. Roedd yr adolygiad hefyd yn cydnabod
sut mae’r cyngor wedi dechrau edrych tua’r hirdymor
(dros 20 mlynedd) o ran cyflawni ei amcanion ond
nodwyd bod angen gwelliant pellach i integreiddio’r
amcanion hynny’n agosach at bartneriaid a chynnwys
rhanddeiliaid yn fwy yn y broses benderfynu. Mae’r
cyngor wedi gallu edrych ar sut mae’n gwella ei ddull
o ddatblygu cynlluniau a chynigion y dyfodol i wneud
Casnewydd yn Ddinas Ffyniannus.
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Gwelliannau i bont gludo Casnewydd
a chyflwyno’r ganolfan ymwelwyr
darganfod treftadaeth

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.

Gwobr y Faner Borffor i economi bywyd
nos Casnewydd

Cyflwyno uwchgynllun canol y ddinas

Gweithredu’r strategaeth deithio
gynaliadwy

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 BBaChau llwyddiannus yn y
ddinas.

Cyflwyno cynllun llogi beics i Gasnewydd

Agor The Mercure Hotel, Tŵr y Siartwyr

Ailddatblygu ac agor Arcêd y Farchnad

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.

Adnewyddu’r adeilad IAC i mewn i ofod
swyddfa newydd
cyflawni gorfodaeth parcio sifil

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

Datblygu’r cyfleuster ailgylchu gwastraff
y cartref arfaethedig

Adeiladu cyfleuster ailgylchu gwastraff y cartref newydd fel rhan
o ddêl Caru Casnewydd newydd gyda phreswylwyr ar wastraff,
ailgylchu a balchder cymunedol.
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Cyngor Modern
Yn cefnogi:
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, canlyniadau addysgol a chyfleoedd cyflogaeth
Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy

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.

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.

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.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn chwarae rôl
allweddol yn cefnogi lles, diogelwch, moderneiddio
a ffyniant y ddinas a’i chymunedau. Mae eisoes
yn cyflawni rhaglenni newid sylweddol, ond mae
graddfa’r her o gynnig gwasanaethau o safon wrth
weithredu toriadau mewn gwariant cyhoeddus ac
ymateb i bwysau cymdeithasol ac amgylcheddol yn
gofyn am ddiwygiadau ym mhob rhan o’r cyngor.
Gyda galw cynyddol am wasanaethau 24 awr a ffyrdd
gwahanol i breswylwyr a busnesau ddefnyddio
gwasanaethau’r cyngor, mae angen i’r cyngor feddwl a
gweithredu’n fwy deallus o ran y ffordd y mae’n cynnig
ei wasanaethau.
Drwy wneud y defnydd gorau o’r gweithlu, asedau a
datblygiadau technolegol, mae’r Cyngor Modern yn
gwneud newidiadau penodol ac ymarferol o ran sut,
ble a phryd mae’r cyngor yn gweithio a gweithredu.
Ar ôl iddynt gael eu gweithredu, bydd y newidiadau
hyn yn arwain at welliannau go iawn o ran prydlondeb
ac argaeledd gwasanaethau i ddinasyddion, ymwelwyr
a busnesau mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw.
Yn ystod 2018/19 dechreuodd y cyngor wneud cynnydd
ar ei uchelgeisiau moderneiddio drwy gyflwyno
FyNghyfrif, datblygu gwasanaethau ar-lein, creu Hyb
Gwybodaeth Casnewydd, adeiladu’r Hyb Cymdogaeth
amlasiantaethol cyntaf a ffurfio partneriaeth i sicrhau
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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.

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.

cyllid i greu rhwydwaith ffibr llawn ac ecosystem
ddigidol.
Mae adolygiad fflyd Gwent-gyfan ar waith. Fel rhan
o bartneriaeth corff cyhoeddus, sicrhawyd cyllid ar
gyfer adolygiad gan yr Ymddiriedolaeth Garbon
a’r Gwasanaeth Ynni o’r fflyd ac allyriadau carbon
cysylltiedig. Ochr yn ochr â chyflwyno technolegau ac
arferion gwaith arloesol, bydd yr adolygiad yn llywio
dull modern o reoli fflyd a milltiredd y cyngor. Bydd
yn arwain at strategaeth trafnidiaeth ar gyfer y cyngor
a fydd yn lleihau nifer y milltiroedd sy’n cael eu teithio,
allyriadau carbon a chyfraniad y cyngor at dagfeydd yn
y ddinas.
Mae pwyslais ar fabwysiadu technoleg arloesol, ond
mae Cyngor Modern hefyd yn ymwneud â diogelu
treftadaeth ac asedau pwysig y ddinas ar gyfer
cenedlaethau’r dyfodol. Mewn perthynas â hyn, gellid
cyflwyno cynigion ar y defnydd o’r Ganolfan Ddinesig ar
gyfer ymgynghoriad yn y dyfodol agos.

Astudiaeth Achos – System Cysylltiadau Cwsmeriaid (Fy
Nghasnewydd)
Cydnabuwyd bod system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (RhCC) y cyngor yn
hen-ffasiwn ac nad oedd yn bodloni galwadau defnyddwyr gwasanaeth i allu cael
gafael ar wasanaethau ar-lein.
Ym mis Tachwedd 2018 cyflwynodd y cyngor system newydd i alluogi defnyddwyr
i gael mynediad i’w gwybodaeth i roi gwybod am faterion / cwynion, dweud eu
dweud ar faterion y cyngor a chael y newyddion diweddaraf am weithgareddau’r
cyngor. Hefyd, lansiwyd y rhaglen ‘Fy Nghasnewydd’ ar gyfer dyfeisiau symudol
i alluogi defnyddwyr gwasanaeth i gael mynediad i’r un gwasanaethau. Ers
y lansiad mae mwy na 21,000 o gyfrifon wedi’u creu ac mae’r rhaglen wedi’i
lawrlwytho fwy na 400 gwaith.

Arbedwch amser
Ewch ar-lein
Adrodd, Gofyn, Talu ac Olrhain
Gwasanaethau’r Cyngor ar unrhyw adeg
www.newport.gov.uk

Save time
Go online
Report, Request, Pay & Track
Council services at any time
www.newport.gov.uk

Yn 2019/20, bydd preswylwyr a busnesau yn gallu gweld eu Treth Gyngor ac
ardrethi busnes ar y dudalen Fy Nghasnewydd. Bydd rhagor o hyrwyddo a
diweddaru yn cael ei wneud yn 2019/20 i ddenu mwy o ddefnyddwyr.
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Cydweithio â phartneriaid gan gynnwys
Dinas-ranbarth Caerdydd i ddatblygu’r sector
digidol

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.

Parhau i ddatblygu ac ymestyn manteision yr
NIH o fewn NCC a’n partneriaid.

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.

Agor y Ganolfan cymdogaeth amlasiantaeth
gyntaf

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.

Gwella’r seilwaith TG er mwyn galluogi
gweithio’n ddoeth a sicrhau arbedion wrth
ddarparu ein gwasanaethau.
Datblygu cynigion ar gyfer y ganolfan
ddinesig.

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.

Datblygu strategaeth trafnidiaeth Cyngor

Lansio Fy Nghasnewydd i alluogi preswylwyr
a busnesau i dalu a gweld eu Treth Gyngor ac
ardrethi busnes ar-lein.

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.
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Ein ffordd o weithio
(Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol)
I gefnogi’r Cynllun Corfforaethol, mae angen i’r cyngor
wella’n barhaus, rhoi sicrwydd a sicrhau bod prosesau’n
parhau’n gyson â’r egwyddor datblygu cynaliadwy.
Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys saith maes corfforaethol o newid a sut bydd angen
addasu ar gyfer y pum ffordd o weithio:
Cynllunio Corfforaethol / Gwasanaeth – I baratoi ar
gyfer 2019/20 adolygodd pob gwasanaeth ei gynlluniau
i nodi amcanion newydd, diwygio amcanion presennol
(os yn berthnasol) a chau amcanion lle maent wedi’u
cwblhau. Mae’r holl amcanion a chamau gweithredu
o ran cynllunio gwasanaeth bellach wedi’u cynnwys yn
hyb gwybodaeth reoli’r cyngor a bydd hyn yn rhoi mwy
o hyblygrwydd i wasanaethau, yn gwella cyfrifoldeb dros
eu gweithredoedd ac yn galluogi monitro ac adrodd
rheolaidd ar gynnydd. Ar gyfer 2019/20, mae amcanion
y cynllun gwasanaeth hefyd wedi’u nodi o fewn system
perfformiad personol y cyngor, sef Clear Review, i alluogi
amcanion personol i gael eu halinio ag amcanion y
cynllun gwasanaeth.

Rheoli Asedau – Yn 2018/19 gwnaethom lansio Cynllun
Rheoli Asedau Strategol (CRhAS) 2018-2025. Mae’r
Cynllun wedi’i alinio â Chynllun Corfforaethol y Cyngor
ac yn adlewyrchu rhai o’r prif brojectau o’r amcanion
lles a Themâu Corfforaethol. Bydd y Cynllun Rheoli
Asedau yn cefnogi’r gwaith o gyflawni blaenoriaethau
allweddol o fewn Cynllun Corfforaethol y Cyngor a
Chynllun Lles y Ddinas. Yn 2019/20 bydd y Cyngor
yn datblygu ei Strategaeth Rheoli Asedau Priffyrdd i
gefnogi’r gwaith o reoli rhwydwaith a seilwaith priffyrdd
y Cyngor.
Rheoli Risg – Yn 2018/19 adolygwyd trefniadau
Rheoli Risg Gorfforaethol gan dîm archwilio mewnol
y cyngor a oedd yn gadarnhaol ynghylch sut mae risg
gorfforaethol yn cael ei rheoli, ond nodwyd hefyd
welliannau angenrheidiol o ran sut mae risgiau’n cael
eu halinio â’r Cynllun Corfforaethol a gosod chwant
risg ar gyfer y cyngor. Yn 2019/20, ochr yn ochr â’r
datblygiadau a wnaed gyda chynllunio corfforaethol
/ gwasanaeth a rheoli perfformiad, bydd gwaith yn
dechrau i alinio’r meysydd hyn i gynnig dull integredig
o gyflawni’r Cynllun Corfforaethol.

Cynllunio Ariannol – Mae’r cyngor yn cynnal
gwerthusiad ac asesiad trylwyr o’i gyllideb drwy
adolygiadau craffu a chynigion newid busnes i bennu’r
gwasanaethau a ddarperir drwy’r adolygiad blynyddol
a chynlluniau ariannol tymor canolig. Mae’r broses o
osod cyllideb hefyd yn amodol ar ymgynghoriad â’i
randdeiliaid, fel dinasyddion Casnewydd, undebau
llafur, aelodau’r cyngor a Chomisiwn Tegwch
Casnewydd.
Cynllunio’r Gweithlu – Mae’r cyngor yn parhau i
gynnig fframwaith rheoli talent sy’n rhan o’i ymrwymiad
i ddatblygu gweithlu llawn cymhelliant, medrus a brwd
ochr yn ochr ag adeiladu capasiti ac arweinyddiaeth
reolaethol. Mae’r fframwaith yn ddull cynhwysol o
gynnig rhaglen integredig o gyfleoedd datblygu ar
gyfer pob lefel o’r gweithlu.
Caffael – Mae Strategaeth Porth Caffael y cyngor
a’r prosesau cysylltiedig yn ei alluogi i sicrhau
bod gweithgarwch caffael a chomisiynu yn cynnig
gwerth economaidd a gwasanaethau cynaliadwy i’w
ddefnyddwyr. Mae gan y cyngor hefyd berthnasau
cadarnhaol â’i bartneriaid rhanbarthol a sefydliadau
trydydd sector, sy’n sicrhau bod nodau ac uchelgeisiau’r
Ddeddf yn cael eu halinio a’u bodloni. Mae hefyd wedi
cofrestru ar gyfer Cod Ymddygiad Cadwyni Cyflenwi
Moesegol Llywodraeth Cymru ac mae ganddo gynllun
gweithredu parhaus.
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Astudiaeth Achos – Asesiad Risg
Dyfodol Gwent
Fel rhan o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
(BGC) a gwaith partneriaeth rhanbarthol,
cefnogodd a chydweithredodd y cyngor â thîm
partneriaeth y cyngor mewn gweithdy risg i nodi
risgiau a ddaw i’r amlwg dros y 30 mlynedd nesaf
i BGCau Casnewydd a Thorfaen. O ganlyniadau’r
risgiau a nodwyd yn y gweithdy ac fel rhan o’r
adolygiad risg blynyddol, mae’r cyngor wedi gallu
nodi ac alinio risgiau, fel newid yn yr hinsawdd, â’r
rheini a nodwyd yn y BGC a’r grŵp G10 rhanbarthol.

Astudiaeth Achos – ‘Y Gallu i Greu’
Mae’r Gallu i Greu yn un o brif raglenni gwaith y Comisiynydd Cenedlaethau’r
Dyfodol ac yn nodi gweledigaeth gadarnhaol o sut byddai Cymru’n edrych petai
cyrff cyhoeddus yn gweithredu 82 o newidiadau syml ac yn ymateb i’r cyfleoedd
y mae’r ddeddfwriaeth yn eu cynnig i wneud penderfyniadau gwell ar gyfer
cenedlaethau’r dyfodol.
Cymerodd y cyngor ran yn yr adolygiad hwn, a nodwyd ei fod eisoes wedi neu
wrthi’n datblygu’r newidiadau ar gyfer mwy nag 80 y cant o’r gweithredoedd. Roedd y rhain yn cynnwys
gweithio hyblyg, tryloywder caffael o ran nwyddau a gwasanaethau, cyhoeddi’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau,
polisïau AD a Safonau’r Gymraeg.

Cydraddoldeb
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi parhau i wneud
cynnydd tuag ei amcanion cydraddoldeb strategol yn
2018/19. Mae’r amcanion cydraddoldeb yn ffurfio rhan
o’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol 4 blynedd sy’n
nodi’r dull o hyrwyddo perthnasau cadarnhaol rhwng
grwpiau gwahanol, gan sicrhau cyfle cyfartal i bobl,
waeth beth fo’u cefndir, ac atal gwahaniaethu. Mae
cynnydd yn cael ei fonitro drwy gydol y flwyddyn gan
y Grŵp Cydraddoldeb Strategol sy’n cael ei gadeirio
gan Ddirprwy Arweinydd y cyngor ac sy’n cynnwys
cynrychiolwyr o’r Comisiwn Tegwch, undebau llafur,
cynghorwyr, penaethiaid gwasanaethau a swyddogion
arweiniol. Mae hyn yn sicrhau bod amrywiaeth eang
o bartneriaid i gyd yn rhan o ddarparu llywodraethu
effeithiol ar gyfer yr agenda gydraddoldeb.

Gweithlu Cynrychioliadol
Yn Adroddiad Blynyddol 2018/19, a dros oes y
Cynllun Cydraddoldeb Strategol presennol, mae’r
awdurdod wedi gwella’r ffordd y mae’n deall ac
yn ymgysylltu â’i gyflogeion, gan gynnwys creu
dashfyrddau gweithlu sy’n caniatáu monitro gwell.
Mae cyflogeion benywaidd yn cynrychioli 77 y cant
o’r gweithlu, ond maent yn llai tebygol o ennill dros
£55,000 na’u cydweithwyr gwrywaidd.
Yn ystod blwyddyn ariannol 2018/19, gwelodd yr
awdurdod y bwlch rhwng dynion a menywod mewn
swyddi parhaol yn tyfu i tua 4 y cant, gyda 70.3 y cant o’r
staff gwrywaidd wedi’u cyflogi ar sail barhaol o gymharu
â 74.2 y cant o’r staff benywaidd. Mae gwahaniaeth
sylweddol mewn patrymau gwaith. Mae tua 67.8 y cant
o ddynion yn gweithio’n llawn amser o gymharu â dim
ond 31.8 y cant o fenywod. Mae’r ddau ryw wedi gweld
cynnydd bach yng nghanran y cyflogeion llawn amser.
Mae canran y bobl sy’n gadael y sefydliad ac sy’n
ystyried eu hunain yn anabl (2.5 y cant) yn uwch na nifer
y cyflogeion sy’n ystyried eu hunain yn anabl (1.8 y cant),
ac mae canran yr ymgeiswyr a chyflogeion anabl hefyd
yn isel.

Mae cyfran y cyflogeion sy’n Bobl Dduon ac Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig yn is na’r ffigur ar gyfer poblogaeth
Casnewydd. Mae Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd
Ethnig yn cynrychioli 3.9 y cant o weithlu’r cyngor ond o
leiaf 10.1 y cant o boblogaeth Casnewydd.
Mae’r dashfwrdd data nawr yn cynnig gwybodaeth
ddiweddar am broffiliau staff, gan ein galluogi i
nodi ymyriadau targedig a bylchau sydd i gyd yn
gweithio tuag at sicrhau bod y gweithlu’n dod yn
fwy cynrychioliadol o’r boblogaeth rydym yn ei
gwasanaethu. Bydd y rhain yn parhau i gael eu cefnogi
gan ein perthnasau cadarnhaol a chydweithredol gyda
sefydliadau partner.

Ymgysylltu a chyfranogiad
democrataidd
Mae ymgysylltu’n ystyrlon â’r cyhoedd yn rhan
ganolog o’r agenda gydraddoldeb. Mae’r cyngor
yn cynnig amrywiaeth eang o fecanweithiau i bobl
ymgysylltu â’r broses ddemocrataidd. Mae hyn yn
cynnwys ymgynghoriad ffurfiol drwy wefan y cyngor
a’r cyfryngau cymdeithasol; y Panel Dinasyddion a’r
Wi-Fi bws lle gall y cyhoedd gael gafael ar arolygon
y cyngor. Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ym
mhroses ymgynghori gyllidebol y cyngor. I gyrraedd
mwy o bobl cynhaliwyd arolygon ym mhob llyfrgell
a chanolfan gymunedol sy’n cael eu rhedeg gan y
cyngor. Cysylltwyd â Chyngor Ieuenctid Casnewydd
hefyd fel rhan o’r broses gyllidebu.

Gwella mynediad i wasanaethau
Mae mwy na 73,000 o bobl yn ymweld â’r Ganolfan
Ddinesig a’r Orsaf Wybodaeth bob blwyddyn,
gan ddefnyddio nifer o wasanaethau gan gynnwys
cyngor ar dai, y dreth gyngor a thrwyddedu.
Mae’r ganolfan gyswllt yn rheoli mwy na 300,000 o
alwadau’r flwyddyn ac mae gwefan y cyngor yn cael
1.6 miliwn o ymweliadau’r flwyddyn.
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Dros y 12 mis diwethaf, mae’r awdurdod wedi
parhau i wella mynediad i wasanaethau. Bydd
cynlluniau’r dyfodol ar gyfer diweddaru a chynnal
ystâd y cyngor yn barhaus yn cael eu hamlinellu yng
Nghynllun Rheoli Asedau Strategol yr awdurdod.

Cymunedau Cydlynus a Thaclo
Trosedd Casineb
Dros y 12 mis diwethaf, mae’r cyngor wedi bod
yn cyflawni blaenoriaethau rhaglen cydlyniad
cymunedol 2017-2020 Llywodraeth Cymru fel
rhan o’r rhaglen waith Cymunedau Cydlynus. Mae
cydlyniad cymunedol yn cynnwys pawb, a sut
rydym yn ymwneud ag eraill sy’n wahanol. Mae’n
fwy na sut mae pobl o grwpiau ethnig, crefyddau
neu genedligrwydd gwahanol yn ymwneud a dod
‘mlaen â’i gilydd, er bod hon yn elfen hanfodol.
Mae hefyd yn cynnwys gweithio i chwalu rhwystrau
i gynhwysiant mewn cymdeithas a achosir gan
anghydraddoldeb incwm neu unigedd ymysg
pobl hŷn, neu rwystrau sy’n atal pobl anabl
rhag cyfrannu. Eleni mae’r cyngor wedi parhau
i ddarparu hyfforddiant Prevent (atal eithafiaeth
dreisgar) i staff a phartneriaid, gweithio gyda’r
fforwm trosedd casineb lleol i wella ymateb lleol a
chymorth i ddioddefwyr troseddau casineb, a dathlu
digwyddiadau fel Pride, y Mis Hanes Pobl Dduon
a’r Wythnos Ffoaduriaid drwy gydol y flwyddyn.
Mae’r cyngor yn parhau i gyfranogi yng nghynlluniau

2019-22 – Edrych Ymlaen
•	Adeiladu trefniadau monitro cydraddoldeb
gwell i mewn i brosesau’r cyngor
•	Monitro tensiwn cymunedol a throsedd casineb
wrth i Brydain adael yr UE
•	Cynnig cymorth i ddinasyddion yr UE yng
Nghasnewydd o ran cynllun preswylio’n
sefydlog y llywodraeth
•	Ymgysylltu â’n staff sy’n rhannu nodweddion a
ddiogelir er mwyn gwella ein dealltwriaeth o’u
profiadau o weithio i’r cyngor
•	Cwblhau’r ystafelloedd bwydo ar y fron a
myfyrio, sydd ar gael i aelodau o’r cyhoedd a
staff yn y Ganolfan Ddinesig
•	Ymgysylltu â chymunedau ar y Cynllun
Cydraddoldeb Strategol newydd a chynllunio
ar gyfer ei lansio yn 2020

adsefydlu’r Swyddfa Gartref i ffoaduriaid sy’n agored
i niwed ac eleni daeth yn gyfrifol am ddarparu’r
gwasanaethau hyn yn Sir Fynwy hefyd.

Astudiaeth Achos – Cyllidebu
Cyfranogol

Mewn cydweithrediad â’r gwaith partneriaeth yn y
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, penderfynodd
100 o aelodau o’r gymuned yn Ringland ac Alway
pa brojectau fyddai’n cael cyllid drwy’r cynllun grant
cymunedol. O’r 15 o brojectau a wnaeth gais am
gyllid, roedd pedwar yn llwyddiannus a byddant yn
darparu gweithgareddau dargyfeiriol i bobl ifanc,
cymorth iechyd meddwl a gorsaf radio’r ysgol leol.

18,871

Pobl Ifanc sydd wedi cymryd
rhan yn Arolygon y Cyngor
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77%

Cyflogeion
benywaidd
yn CDC

21.3%

Pobl 3+ oed sy’n siarad
Cymraeg (StatsCymru 2018)

Safonau’r Gymraeg
Mae Safonau’r Gymraeg wedi rhoi’r ysgogiad i’r
cyngor ymateb i her Llywodraeth Cymru i ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus cwbl ddwyieithog. Yn 2017,
lansiodd y cyngor ei Strategaeth 5 mlynedd sy’n nodi
sut y bydd yn hyrwyddo a defnyddio’r Gymraeg yn
ei weithgareddau a’i wasanaethau. Mae adroddiad
blynyddol yn cael ei lunio i adlewyrchu’r camau
cadarnhaol sydd wedi’u cymryd, gan hefyd dynnu sylw
at y gwaith a’r heriau sydd ar ôl.
Mae’r awdurdod wedi mabwysiadu agwedd holistaidd
at weithredu newid, gan ddyrannu cyfrifoldeb i
wasanaethau a rhoi trefniadau llywodraethu ar
waith drwy’r Grŵp Cydraddoldeb Strategol, Grŵp
Gweithredu’r Gymraeg a nifer gynyddol o is-grwpiau
gorchwyl a gorffen.
Yn ystod y flwyddyn ariannol hon, mae cynnydd wedi’i
wneud mewn nifer o feysydd; mae’r Gymraeg wedi
parhau i elwa ar y gyllideb benodol a ddyrannwyd
iddi yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae’r ymdrech
tuag at ddwyieithrwydd yn parhau i gael ei hwyluso
drwy weithredu gwasanaeth cyfieithu wedi’i ariannu’n
ganolog, sy’n cyfieithu llawer iawn o ddeunydd ar gyfer
yr awdurdod.
Fodd bynnag, fel yn ein hadroddiad blynyddol
blaenorol, ac fel y cyfeiriwyd ato yn ein heriau
swyddogol i Hysbysiad Cydymffurfio’r Comisiynydd,
mae nifer o gyfyngiadau yn parhau sydd yn ymwneud
â systemau TG a etifeddwyd nad ydynt yn gallu
cydymffurfio ar hyn o bryd â Safonau’r Gymraeg. Fodd
bynnag, wrth i’r systemau hyn ddod at ddiwedd eu
hoes weithredol, cânt eu disodli â systemau newyddach
a fydd yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg, fel yn
achos System Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (RhCC)
newydd yr awdurdod.
Mae’r awdurdod hefyd wedi cymryd camau cadarnhaol
tuag at gyflawni’r nodau yn ei strategaeth y Gymraeg
5 mlynedd, gyda chyflawniadau nodedig fel datblygu
llyfryn Manteision Dwyieithrwydd gwell a’r gwaith

partneriaeth i hyrwyddo’r Gymraeg ymysg cymunedau
lleiafrifol Casnewydd. Mae’r ymgyrch hefyd wedi ei
gryfhau gyda datblygiad nifer o fideos yn annog rhieni
i ystyried addysg Gymraeg i’w plant, gan gyfrannu at
darged yr awdurdod o gynyddu niferoedd y disgyblion
sy’n derbyn addysg Gymraeg.
Y llynedd fe nododd y cyngor nifer o flaenoriaethau yr
oedd am eu cyflawni ym mlwyddyn ariannol 18/19, gan
gynnwys rhaglen siopwr cudd Gymraeg, canllawiau
asesiad effaith gwell ac integredig, a datblygiad
pellach o ran Strategaeth 5 mlynedd y Gymraeg. Mae’r
adroddiad hwn yn dangos cynnydd sylweddol tuag
at lawer o’r amcanion hyn. Fodd bynnag, fel y bu’r
achos mewn blynyddoedd ariannol a fu, bydd angen
i’r awdurdod barhau â’r momentwm er mwyn sicrhau
gweithredu unffurf ar Safonau’r Gymraeg.
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•	Gweithio ar ddatblygu a hyrwyddo’r broses
AEDCh ddiwygiedig, gan gynnwys hyfforddiant
ar gyfer penderfynwyr
•	Parhau i ddatblygu gwaith i hyrwyddo
gwasanaethau Cymraeg y cyngor
•	Datblygu a chyflawni hyfforddiant
ymwybyddiaeth iaith addas ar draws y sefydliad
•	Gwella gwaith partneriaeth rhwng aelodau
Fforwm y Gymraeg yn unol â Strategaeth y
Gymraeg
•	Datblygu’r fewnrwyd er mwyn cynnwys
canllawiau Cymraeg o ran cydymffurfio â
Safonau’r Gymraeg
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Crynodeb o Ddigwyddiadau
yng Nghasnewydd 2018/19

Dyma grynodeb o weithgareddau a digwyddiadau sydd wedi’u cynllunio
gan Gyngor Dinas Casnewydd yn ystod 2018/19.
Ebrill 2018

Gorffennaf 2018

•	Datgelu argraffiadau arlunydd o’r ganolfan ymwelwyr
arfaethedig ac adnewyddu Pont Gludo Casnewydd
gan ddefnyddio Cyllid Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

•	Dychwelodd Felothon Cymru wrth i feicwyr o bob
lefel o allu ac uchelgais fynd i’r afael â’r llwybr 140km
drwy dde-ddwyrain Cymru, gan gynnwys Casnewydd.

•	Creodd Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid
Casnewydd, gyda phobl ifanc leol a chwmni ffilm
lleol, ffilm fer am dorri’r cylch dieflig ac effaith
ymddygiad gwrthgymdeithasol.

•	Rhoddwyd cefnogaeth i drigolion Clevedon Road
a Tennyson Road i adfer cyswllt bws hanfodol i
breswylwyr.

•	Denodd Marathon cyntaf Casnewydd a’r ras 10k
filoedd o redwyr, gwirfoddolwyr a gwylwyr i’r ddinas.

Mai 2018
•	Rhoddodd Llywodraeth Cymru £687k i wella’r
rhwydwaith teithio llesol ar draws y ddinas er mwyn
i drigolion ac ymwelwyr allu mwynhau cerdded a
beicio ac osgoi defnyddio eu ceir.

•	Enillodd Parc Beechwood a Pharc Belle Vue statws
Baner Werdd, sy’n cydnabod y gwaith mae staff a
gwirfoddolwyr yn ei wneud i gynnal a gwella parciau i
bawb.

Awst 2018
•	Gwelliannau mewn canlyniadau Safon Uwch a TGAU,
sy’n dyst i’r gwaith caled mae myfyrwyr, athrawon,
ysgolion a theuluoedd yn ei wneud.

•	Ymrwymwyd i’r addewid UK100 i ddefnyddio 100
y cant o ynni glân erbyn 2050 ochr yn ochr ag
awdurdodau lleol eraill y DU.

•	Cafodd Ffair Swyddi Casnewydd ei chynnal
gyda chwmnïau a darparwyr addysg o bob rhan
o Gasnewydd yn cynnig cyfleoedd swydd a
hyfforddiant.

Mehefin 2018

Medi 2018

•	Ar y cyd â Chyfeillion y Bont, cafodd ymgyrch cyllido
torfol ei lansio i gefnogi’r gwaith o ailddatblygu’r
Bont Gludo.

•	Fel rhan o strategaeth Gymraeg y cyngor, lansiwyd yr
ymgyrch Bod yn Ddwyieithog i godi ymwybyddiaeth
o addysg Gymraeg.

•	Fel rhan o’r Wythnos Gofalwyr, gydag elusennau
a darparwyr lleol, cynhaliwyd wythnos o
ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o’r heriau y
mae gofalwyr yn eu hwynebu a’r cyfraniad maent yn
ei wneud i’w teuluoedd a chymunedau.

•	Daeth rhan o’r Tour of Britain i Gasnewydd ac
ailenwyd Felodrom Cenedlaethol Cymru yn
Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas yn
dyst i lwyddiannau’r beiciwr yn Tour de Frace a’r
Gemau Olympaidd.

•	Rhoddodd yr Ysgol Fusnes Dros Dro, a ddenodd
fwy na 120 o bobl, gyngor ac awgrymiadau i
entrepreneuriaid y dyfodol ar sut i sefydlu busnes.
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Hydref 2018

Ionawr 2019

•	Mewn cydweithrediad â Tiny Rebel, cafwyd gwledd
i drigolion ac ymwelwyr yn yr Ŵyl Bwyd a Diod
flynyddol.

•	Cynnau’r fflam fel rhan o’r paratoadau ar gyfer cynnal
Gemau Trawsblaniad Prydain ym mis Gorffennaf
2019.

•	Fel rhan o Gynnig Gofal Plant Cymru, cafodd y
cynnig o 30 awr o ofal plant am ddim i blant 3 a 4
oed ei roi ar gael i bob teulu yng Nghasnewydd.

•	Mabwysiadu’r Siarter Clefyd Niwronau Motor i
gefnogi pobl leol sy’n byw gyda’r clefyd angheuol
a’u gofalwyr

Tachwedd 2018

Chwefror 2019

•	I gefnogi’r lluoedd arfog a phobl bwysig leol,
cynhaliwyd digwyddiadau ar draws y ddinas i nodi
100 mlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

•	Mabwysiadu Strategaeth Ddigartrefedd Gwent a
luniwyd ar y cyd â chynghorau cyfagos ac elusennau.

•	Fel rhan o waith rheoleiddio parhaus, cymerwyd
camau gorfodi yn erbyn gyrrwr tacsi am smygu,
cadwyn o dafarnau am fethiannau hylendid (dirwy o
£152,000) a landlordiaid a gafodd eu dirwyo am dorri
rheoliadau tai.

•	Dechreuwyd gwaith i ddatblygu Hyb Cymdogaeth
cyntaf Casnewydd yn Ringland.

Mawrth 2019

Rhagfyr 2018

•	Dechreuwyd y broses o gyflwyno biniau llai i helpu
i gyflawni ymrwymiad y cyngor i wella cyfraddau
ailgylchu.

•	Lansiwyd ymgyrch i recriwtio mwy o ofalwyr maeth ar
gyfer plant a phobl ifanc y mae angen cartref diogel
arnynt.

•	Addawyd cefnogaeth i Spring Clean Cymru ar y cyd
â Cadwch Gymru’n Daclus i wella glendid mannau
agored, parciau, traethau a strydoedd.

•	Hyrwyddo’r paratoadau ar gyfer Gorfodi Parcio Sifil a
gwella marciau ffordd ac arwyddion ledled y ddinas.
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Dweud Eich Dweud
Rydym yn croesawu eich barn ar yr adroddiad hwn, ein
cynlluniau ar gyfer y dyfodol ac ar sut y gwnaethom
lynedd. Byddwn hefyd yn hoffi gwybod sut rydych chi,
eich teulu a’ch cymuned wedi cael eich effeithio gan ein
gwaith I wella’r gwasanaethau rydym yn ei chyflawni.
Cysylltwch trwy:

Wefan cyngor Dinas Casnewydd: www.newport.gov.uk/cy
	Lawrlwythwch yr ap My Newport ar eich dyfais ffôn smart.
Ar gael ar ddyfeisiau Apple ac Android.
Trydar - @NewportCouncil
Facebook - http://www.facebook.com/NewportCityCouncil
E-bost: info@NewportCouncil
Ffôn – (01633) 656 656 rhwng 8.00yb a 6.00yh o dydd Lluni dydd Gwener
Tecst – ac yna eich neges i 60777
Minicom – (01633) 656 657
Ysgrifennwch – Gyngor Dinas Casnewydd
Y. Ganolfan Ddinesig
Heol Godrey
Casnewydd
NP20 4UR
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