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Rhagair gan y Cyng. Mark Whitcutt, Dirprwy Arweinydd a’r Aelod 

Cabinet dros Asedau, Cydraddoldeb a Datblygu Aelodau  
Amrywiaeth yw un o gryfderau mawr Casnewydd. Mae gan y ddinas hanes hir a balch o oddefgarwch 

a pharch, ac rwy’n falch o ddweud bod yr adroddiad hwn yn dangos ein bod yn parhau i ddilyn yn y 

traddodiad hwnnw. Yn wir, mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r cynnydd yr ydym wedi ei wneud yn 

erbyn yr Amcanion Cydraddoldeb a gytunwyd gennym yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn ôl yn 

2016.  

Rwyf hefyd yn falch o weld bod yr adroddiad hwn yn adlewyrchu’r gwaith gwych a wnawn gyda’n 

partneriaid ledled yr awdurdod lleol, ac mae ein cyfraniadau drwy’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth i 

sefydliadau partner nid yn unig yn cynorthwyo’r awdurdod i gyflawni ei ddyletswydd o ran 

cydraddoldeb, ond hefyd yn fodd o sicrhau adborth hanfodol i’n galluogi i gadw mewn cysylltiad â’r 

cymunedau a wasanaethwn.  

Mae wrth gwrs heriau o’n blaen. Mae pwysau ariannol parhaus yn golygu y bydd rhaid i’r awdurdod 

barhau i wneud penderfyniadau anodd yn y dyfodol, a bydd rhaid i ni sicrhau bod ein prosesau yn 

parhau i leihau anghydraddoldeb a gwella cyfle cyfartal i bawb.  

Fel y deilydd portffolio ar gyfer cydraddoldeb, edrychaf ymlaen at flwyddyn arall pan fyddwn yn 

parhau i gadarnhau enw da Casnewydd fel dinas lle mae cynhesrwydd ein croeso cymaint ag yw 

cryfder ein huchelgais.  

Rwy’n falch o weld bod data diweddar yr awdurdod ynglŷn â’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn 

dangos bod Cyngor Dinas Casnewydd nid yn unig yn un o’r awdurdodau mwyaf cyfartal yng Ngwent 

o ran cyflog dynion a menywod, ond hefyd ledled Cymru.  
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Cyflwyniad 
Ym Mawrth 2016, cyhoeddwyd Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd (CCS) gan Gyngor Dinas 

Casnewydd, yn nodi 9 Amcan Cydraddoldeb y byddai’r awdurdod yn mesur ei hun yn eu herbyn dros 

y pedair blynedd nesaf. Dewiswyd yr amcanion ar sail y gwaith a gyflawnwyd mewn Cynlluniau 

Cydraddoldeb a Chynlluniau Iaith Gymraeg cynharach. Cafodd y rhain wedyn eu diweddaru â ffyrdd 

newydd o weithio, a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i gynhyrchu Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol 2016 - 2020. 

Fel y nodir o fewn dyletswyddau penodol Gymreig y Ddeddf Cydraddoldeb (2010), rhaid i 

awdurdodau lleol gynhyrchu adroddiad blynyddol a’i gyhoeddi o fewn 12 mis i ddiwedd y flwyddyn 

ariannol.  Mae’r adroddiadau hyn yn amlinellu’r cynnydd y mae’r awdurdod wedi ei wneud dros 

gyfnod o 12 mis, yn erbyn yr Amcanion Cydraddoldeb Strategol a nodwyd yn ein Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol. Yn ogystal â rhoi’r crynodeb hwn, mae’r adroddiad yn cynnwys data ar 

gydraddoldeb ymhlith staff Cyngor Dinas Casnewydd, yn ein galluogi i weld pa mor gynrychioladol 

ydym o’r gymuned a wasanaethwn. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi pa mor bell yr ydym wedi 

teithio yn ystod ail flwyddyn y cynllun.  

Caiff y cynnydd a wnawn o ran y cynllun ei fonitro drwy gydol y flwyddyn gan ‘Grŵp Cydraddoldeb 

Strategol’ mewnol yr awdurdod. Caiff y grŵp ei gadeirio gan Ddirprwy Arweinydd y Cyngor, ac mae 

ei aelodau’n cynnwys cynrychiolaeth o’r Comisiynau Tegwch, Undebau Llafur, Aelodau Etholedig, 

Penaethiaid Gwasanaeth a swyddogion arweiniol er mwyn sicrhau bod ystod eang o bartneriaid yn 

ymgysylltu â’r broses drafod.  
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Cydraddoldeb yn y gymuned 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd hefyd yn cefnogi’r agenda cydraddoldeb drwy’r Cytundebau Lefel 

Gwasanaeth amrywiol sydd ganddo gyda mudiadau lleol. Mae’r partneriaid CLG perthnasol sy’n 

cefnogi’r agenda cydraddoldeb yn cynnwys:  

 Cymdeithas Alzheimer’s Cymru 

 Cyngor ar Bopeth Casnewydd  

 Cymdeithasau Mudiadau Gwirfoddol Gwent (CMGG) 

 SEWREC (Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru) 

 Shopmobility 

Cafodd y CLG yma eu cynllunio i sicrhau bod y mudiadau hyn nid yn unig yn cynnig gwasanaethau o 

safon mewn perthynas â phob un o nodweddion y Ddeddf Gydraddoldeb a ddiogelir, ond hefyd yn 

gwneud cyfraniad sylweddol tuag at ymrwymiadau ac amcanion cydraddoldeb yr awdurdod o fewn y 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol.  

Cymdeithas Alzheimer’s Cymru 
Nod Cymdeithas Alzheimer’s Cymru yw cynnig cymorth i unrhyw un sydd â dementia, neu sy’n poeni 

amdano. Mae’r project y mae CLG yr awdurdod yn ei gefnogi yn cael ei gynnal yn y gymuned leol, ac 

yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw â dementia, a’u gofalwyr, i gyfarfod â’i gilydd ac i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau fel sesiynau gwybodaeth, bingo, ymarferiadau hel atgofion, dawnsfeydd te, sgyrsiau 

gan grwpiau lleol, sesiynau canu a chelf ac ambell daith.   

CAB 
Mae Cyngor ar Bopeth Casnewydd yn rhoi cyngor am ddim sy’n annibynnol, yn gyfrinachol ac yn 

ddiduedd i bawb ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau. Mae’r sefydliad yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn 

hybu cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu.  Nod y gwasanaeth yw rhoi’r cyngor sydd ei angen ar 

bobl i ddelio â’u problemau, ac i wella’r polisïau a’r arferion sy’n effeithio ar eu bywydau. Mae CLG yr 

awdurdod yn helpu’r mudiad i roi gwasanaethau cynghori cyffredinol, dwyieithog â mynediad 

agored (cyngor wrth alw heibio, dros y ffôn neu dros e-bost), sy’n mynd law yn llaw â strwythurau 

cefnogi ychwanegol y sefydliad. Mae’r CLG hefyd yn cyfrannu at strwythur rheoli cyffredinol y 

sefydliad.   

Shopmobility 
Mae Shopmobility yn cynnig amrywiaeth o gymhorthion symud am ddim o’u canolfan ynghanol y 

ddinas. Eu nod yw galluogi unigolion â phroblemau symudedd i fwynhau canol y ddinas ar eu pennau 

eu hunain, gan hwyluso mwy o annibyniaeth. Mae’r CLG hefyd yn gallu siopwyr anabl i fynd i 

ganolfan siopa Ffordd y Brenin, drwy ddarparu nifer o fannau parcio dynodedig ym Maes Parcio 

Sgwâr y Farchnad.  

GAVO 
Sefydlwyd GAVO yn 1927 a dyma’r Cyngor Gwirfoddol Sirol mwyaf a mwyaf hirsefydlog yng 

Nghymru.  Gweledigaeth y sefydliad yw hybu cymdeithas lle mae cymunedau, unigolion, sefydliadau 

partner a’r trydydd sector yn cydweithio mewn diwylliant o gydraddoldeb, rhanberchnogaeth, 

cyfrifoldeb a chefnogaeth i adeiladu dyfodol cynaliadwy.  Mae’r CLG rhwng yr awdurdod a GAVO, yn 

helpu’r sefydliad i hwyluso trydydd sector cynaliadwy a ffyniannus yn y ddinas. Mae GAVO yn 
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cefnogi cyrff cyhoeddus drwy gymryd rhan weithgar ar y BGC (Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus) 

sydd â nod ar y cyd o wella llesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Casnewydd.  

 

 

 ‘Nawr, mwy nag ar unrhyw adeg, mae’n hanfodol bod pob aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus yng Nghasnewydd yn gweithio gyda’i gilydd er budd y gymuned leol. Mae CLG GAVO 

gyda Chyngor Dinas Casnewydd yn galluogi llais y gymuned a Sefydliadau Trydydd Sector lleol i gael 

ei glywed ar lefel strategol, ac yn eu galluogi i gyfrannu at gynllunio a chynnig gwasanaethau.  Mae 

sefydlu’r Bwrdd Partneriaeth Trydydd Sector yn ddiweddar fel is-bwyllgor o’r BGC yn sicrhau bod 

elusennau lleol, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol yn cael y cyfle i ymgysylltu ar yr un lefel 

ag aelodau eraill y BGC.’ 

Jane Shatford 

Rheolwr Datblygu’r Trydydd Sector - Casnewydd 

 

SEWREC 
Mae SEWREC (Cyngor Cydraddoldeb Hiliol De Ddwyrain Cymru) yn cynnig ystod eang o wasanaethau 

yn gweithio ar hyd amrywiaeth o nodweddion a ddiogelir. Mae’r CLG yn helpu’r sefydliad i gynnal 

gwasanaeth derbynfa mynediad agored sydd dros y 12 mis diwethaf wedi cefnogi 5254 o bobl i gael 

mynediad at asiantaethau cyhoeddus fel y Swyddfa Gartref, yr Adran Waith a Phensiynau, Canolfan 

Byd Gwaith ynghyd â gwasanaethau cyngor amrywiol.  Pan fo angen mae SEWREC hefyd yn rhoi 

cyngor ac yn ymgynghori â Chyngor Dinas Casnewydd i sicrhau bod barn grwpiau â’u statws wedi’i 

ddiogelu yn cael eu cynrychioli, a’u bod yn cyfranogi’n weithgar yn ymchwil, ymgynghoriadau ac 

adroddiadau blynyddol yr awdurdod. Maent hefyd yn cynnal rhestr gyfredol o grwpiau cymunedol 

perthnasol a’u manylion cyswllt.  

Yn hanfodol, mae’r CLG hefyd yn cefnogi gwasanaethau craidd y sefydliad na gefnogir fel arall gan 

gymhorthdal allanol, yn enwedig allu’r sefydliad i wneud cais am gymorthdaliadau a gwasanaethau 
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ychwanegol i’r sector wirfoddol, naill ai mewn partneriaeth, neu mewn partneriaeth ag eraill. Yn y 

flwyddyn ariannol 2017/18 denodd SEWREC werth £705 mil o fewnfuddsoddiad i’r ddinas.  

 

 “Mae gan SEWREC ethos cryf o bartneriaeth ac mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi bod yn bartner 

allweddol bob amser. Drwy’r bartneriaeth hon mae llif deuffordd o arbenigrwydd y mae’r ddau 

sefydliad yn elwa ohono, ac mae’n caniatáu’r ddau i gynnig cymorth mwy effeithiol i rai o aelodau 

mwyaf bregus ein cymuned.” 

David Phillips 

Prif Swyddog Gweithredol 
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Amcanion Cydraddoldeb 
Nodau lles ac Amcanion Cydraddoldeb Cyngor Dinas Casnewydd 

Cymru sy’n fwy cyfartal 

1 Amrywiaeth yn y gweithle – Ymgysylltu â Chyflogeion  
Bydd gweithlu’r Cyngor yn cynrychioli’r boblogaeth a wasanaethwn ac mae ganddo ran 
mewn penderfyniadau sy’n effeithio arno   

2 Ymgysylltu a chyfranogiad democrataidd 
Byddwn yn cynnwys pobl wrth ddatblygu gwasanaethau’r Cyngor sy’n effeithio arnynt, ac 
yn seilio penderfyniadau’r Cyngor ar yr hyn sydd angen arnynt 

3 Gwella Mynediad at Wasanaethau 
Gall pobl gael mynediad at bob un o wasanaethau a gweithgareddau’r Cyngor, yn 
gorfforol ac o ran cyfathrebu  

4 Trechu Tlodi   
Byddwn yn gweithio i leihau tlodi, yn arbennig tlodi parhaus ymhlith y mwyaf tlawd o’n 
pobl a’n cymunedau, ac i leihau’r tebygolrwydd y bydd rhywun yn dod yn dlawd.  

Cymru o gymunedau cydlynus 

5 Cymunedau Cydlynol a Threchu Trosedd Casineb  
Bod pobl yn teimlo eu bod yn rhan o gymdeithas Casnewydd ac yn byw eu bywydau yn 
rhydd o gam-drin ac aflonyddu.  

6 Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
Bod y Cyngor a’i bartneriaid yn cefnogi pobl sy’n dioddef cam-drin domestig neu’n dyst 
iddo, yn eu sefyllfa bresennol, a thrwy unrhyw newidiadau y maent am eu gwneud.  

7 Digartrefedd 
Creu amgylchedd diogel, cefnogol ac anfeirniadol sy’n galluogi pobl ddigartref a rhai ar 
ymylon cymdeithas i gyflawni eu potensial 

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

8 Cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg 
Byddwn yn hybu ein gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog ac yn cynyddu defnydd o’r 
Gymraeg yng Nghasnewydd 

9 Cydymffurfiaeth Gorfforaethol 
Arweinyddiaeth strategol, trefniadau llywodraethu, sicrhau bod safonau’n uchel ac yn 
gyson ledled y cyngor a phob maes o gyfrifoldeb.  
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Amcan Cydraddoldeb 1: Amrywiaeth yn y gwithle 

Amrywiaeth yn y gweithle – Ymgysylltu â Chyflogeion 

Cymru sy’n fwy cyfartal 

Bydd gweithlu’r Cyngor yn cynrychioli’r boblogaeth a wasanaethwn ac mae ganddo ran 

mewn penderfyniadau sy’n effeithio arno   

Cam gweithredu 1 Datblygu Templed Cynllunio i’r Gweithlu  

Cam gweithredu 2 Creu bwrdd gwaith data’r gweithlu i gymharu’r gweithlu â 
phoblogaeth Casnewydd a datblygu strategaeth i fynd i’r afael ag 
unrhyw wahaniaethau 

Cam gweithredu 3 Nodi mudiadau partner y gellir gweithio â hwy i gynrychioli pobl 
gwahanol 

Cam gweithredu 4 Ymgysylltu â staff ar faterion sy’n effeithio arnynt 

Crynodeb 

Dros y 12 mis diwethaf mae’r awdurdod wedi gwella’r ffordd y mae’n deall ac yn ymgysylltu â’i 

gyflogeion, cam pwysig wrth wella’r ffordd y mae’n cyflawni ei ddyletswyddau penodol dan y Ddeddf 

Cydraddoldeb.     

Mae’r Templed Cynllunio’r Gweithlu nawr wedi’i sefydlu fel rhan greiddiol o gynllunio 

gwasanaethau, gan ddefnyddio data’r gweithlu i sicrhau bod ein penderfyniadau bob amser yn 

strategol ac wedi’u harwain gan ddata. Mae ein bwrdd gwaith data nawr yn rhoi gwybodaeth 

gyfredol ar broffiliau staff, yn eu galluogi i nodi ymyriadau wedi’u targedu, i sicrhau bod y gweithlu’n 

dod yn fwy cynrychioliadol o’r boblogaeth a wasanaethwn. Bydd ein perthnasau cadarnhaol a 

chydweithredol gyda sefydliadau partner yn parhau i gefnogi hyn.    

Yn ychwanegol at hyn, mae’r ffaith fod Cynllun Pobl 2013-2017 wedi dod i ben wedi galluogi’r adran 

AD i ail-ganolbwyntio ar wneud cydraddoldeb yn uchelgais dros y pum mlynedd nesaf mewn 

Strategaeth newydd o’r enw Pobl a Diwylliant. Mae strategaeth newydd yr awdurdod yn amlinellu 

nodau ac amcanion y Cyngor wrth ddatblygu a chefnogi’r gweithlu, ac yn cynnwys thema 

ymrwymedig o ymgysylltu â chyflogeion. Bydd hyn yn sicrhau bod yr awdurdod nid yn unig yn 

ymgysylltu’n effeithiol â staff, ond hefyd yn gwella’r ffyrdd mae’n cefnogi datblygiad proffesiynol.  

Cam gweithredu 1 

Mae’r Templed Cynllunio’r Gweithlu nawr wedi’i sefydlu fel rhan ganolog o gynllunio gwasanaethau, 

gan defnyddio data ar y gweithlu a gasglwyd dros y flwyddyn.  Gosodir camau gweithredu i sicrhau 

bod adrannau gwahanol yn mynd i’r afael ac yn ymgysylltu â materion sy’n ymwneud ag amcanion a 

thargedau cyllidol eu hadrannau. Rydym nawr wrthi’n uwchlwytho’r templed i’r bwrdd gwaith 

gwybodaeth ar reoli perfformiad i reolwyr gael gweld y wybodaeth fwyaf diweddar yn gyflym ac yn 

hawdd. Rydym yn rhagweld y bydd y dyluniad ffeithlun newydd yn cyflwyno’r data mewn ffordd 

hawdd ei defnyddio.  

Cam gweithredu 2 

Mae’r bwrdd gwaith ar ddata’r gweithlu nawr wedi’i sefydlu a chaiff ei adolygu’n flynyddol law yn 

llaw â’r Templed Cynllunio’r Gweithlu fel rhan o gynllunio blynyddol y gwasanaeth.  Mae’r data’n 

galluogi adrannau gwahanol i nodi ymyriadau wedi’u targedu, gan sicrhau bod y gweithlu’n parhau i 

gynrychioli’r boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu.  
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Rydym wedi cyflwyno Cynllun Prentisiaeth mewn ymdrech i gynyddu niferoedd y bobl ifanc y mae’r 

Cyngor yn eu cyflogi, ac rydym yn ystyried cyflwyno Cynllun i Raddedigion a rhaglen o gyfleoedd 

profiad gwaith i fyfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig neu leiafrifoedd ethnig.  

Drwy gyfrwng y Strategaeth Pobl a Diwylliant gallwn nawr edrych ar y rhannau o’r boblogaeth sy’n 

cael eu gor-gynrychioli, neu eu tan-gynrychioli, ac ymyrryd yn briodol ac mewn ffordd wedi’i dargedu 

i sicrhau bod y gweithlu’n fwy cynrychioliadol o’r boblogaeth.  

Cam gweithredu 3 

Mae eisoes yn nodwedd o’n cynllun gweithlu, ac mae perthnasoedd cryf wedi’u creu gyda’n 

sefydliadau partner i sicrhau bod grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli, yn cael eu cynrychioli’n 

well.    Rydym yn edrych i greu perthnasau newydd allai wella ein gallu i ddenu a recriwtio o grwpiau 

cymunedol amrywiol, ond nid yw’r cam gweithredu hwn wedi’i archwilio’n llwyr a bydd yn faes y 

byddwn ni’n canolbwynt arno yn y blynyddoedd nesaf.   

Cam gweithredu 4 

Fel gyda chynllunio’r gweithlu, mae gan Strategaeth Pobl a Diwylliant 2018-2022 thema benodol ar 

ymgysylltu â chyflogeion a bwriadwn: 

1. Gwella ymgysylltu drwy greu diwylliant o wrando sy’n croesawu adborth drwy’r sefydliad 

2. Helpu rheolwyr i ddatblygu timau cysylltiedig  

3. Cyfrannu at wneud cyflogeion i deimlo’n fwy cysylltiedig ac yn wybodus  

4. Helpu cyflogeion i weld y cysylltiad rhwng eu swydd a gweledigaeth y sefydliad  

5. Gwella lefelau o ymddiriedaeth ar draws y sefydliad  

Rydym wedi dechrau cyflwyno dull cyhoeddi ar-lein fydd yn ein galluogi i greu a rhannu dogfennau 

electronig rhyngweithiol â’r staff. Lansion ni’r cylchlythyr misol cyntaf News Port, ac rydym ar fin 

lansio cylchlythyr wythnosol ar ei newydd wedd i dod â’r diweddaraf i’r gweithlu o ran newyddion a 

digwyddiadau. Am y tro cyntaf gallwn gyfathrebu â staff nad oes ganddynt gyfrifiadur gwaith ac sy’n 

gweithio allan yn ein cymunedau, felly mae modd iddyn nhw weld  gwybodaeth i gyflogeion yr un 

mor gyflym â gweithwyr yn ein swyddfeydd.   

Mae’r Prif Weithredwr wedi ymrwymo i gynnal sioeau teithiol blynyddol ymhob adran yn eu lle 

gwaith. Yn 2017 cynhaliodd 8 sesiwn ynglŷn â gwerthoedd newydd y Cyngor, ac mae sesiynau a 

dyddiadau 2018 wedi’u trefnu’n barod.  

Mae dyddiad cynhadledd staff 2018 wedi’i bennu ac wrthi’n cael ei drefnu. Cynhaliwyd grwpiau 

ffocws misol a bydd adolygiad yn digwydd o ddulliau ymgysylltu eraill fel y cynllun presennol i roi 

cyfle i gyflogeion roi awgrymiadau.  

Dangosodd arolwg staff 2017/18 fod mwy o bobl wedi ymateb mewn pum adran o’i gymharu â 

2016/17, ond mae gwaith i’w wneud o hyd ar godi’r nifer sy’n ymateb. Rydym ar fin cyhoeddi arolwg 

staff 2018/19 ac rydym wedi ymrwymo i wneud hyn yn flynyddol.  
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Amcan Cydraddoldeb 2: Ymgysylltiad 

  Ymgysylltu a chyfranogiad democrataidd 

Cymru sy’n fwy cyfartal 

Byddwn yn cynnwys pobl wrth ddatblygu gwasanaethau’r Cyngor sy’n effeithio arnynt, ac yn seilio 
penderfyniadau’r Cyngor ar yr hyn sydd angen arnynt 

Cam 
gweithredu 1 
 

Adeiladu ar y seiliau a sefydlwyd yn yr asesiad Llesiant i ddatblygu ac ymgynghori 
ar Gynllun Llesiant i Gasnewydd.   

Cam 
gweithredu 2 
 

Casglu data a gwybodaeth drwy amrywiaeth o ddulliau i gefnogi’r Dadansoddiad 
Sefyllfa sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Cam 
gweithredu 3 
 

Gwnaed Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a Thegwch ar newidiadau polisi, 
projectau ac ati, a’u cyhoeddi ar wefan y cyngor.  

Cam 
gweithredu 4 
 

Sicrhau Cyngor Ieuenctid effeithiol ymgysylltiedig sy’n gallu cyrraedd y rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau 

Cam 
gweithredu 5 
 

Gweithio gyda Fforwm Iaith Casnewydd i ddatblygu strategaeth i gynyddu’r 
defnydd o’r Gymraeg yng Nghasnewydd  

Crynodeb 

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r Tîm Polisi, Partneriaeth ac Ymglymiad wedi arwain yn 

gorfforaethol ar ymgynghori ac ymgysylltu. Mae’r tîm wedi gweithio i ymgysylltu â phobl Casnewydd 

ar yr Asesiad Llesiant, yr Ymgynghoriad ar y Gyllideb, y Strategaeth Iaith Gymraeg 5 mlynedd a 

Phanel y Dinasyddion. Mae hyn yn ychwanegol i waith ymgynghorol a wnaed gan adrannau eraill 

sy’n rhan o’u gwaith arferol o gynnig gwasanaethau. 

Mae’r Grŵp Cydraddoldeb Strategol wedi cydnabod bod y broses ymgysylltu wedi gwella a bod rôl 

gan aelodau etholedig i gefnogi’r gwaith hwn, pan fyddan nhw’n ymgynghori â’r etholwyr.  

Cam gweithredu 1 

O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol mae gennym ddyletswydd statudol i gynnwys pobl 

sydd am gyflawni nodau llesiant a sicrhau bod y bobl yr ydym yn ymgynghori â hwy yn adlewyrchu 

amrywiaeth y boblogaeth.  

Mae’r awdurdod wedi adeiladu ar y gwaith wnaed fel rhan o’r Asesiad Lles, ac wedi cytuno nawr ar 

Gynllun Llesiant i Gasnewydd a gyhoeddir yn gynnar yn 2018/19. Mae’r cynllun yn seiliedig nid yn 

unig ar y gwaith a wnaed yn yr Asesiad Lles, ond hefyd ar ymgynghoriad statudol ychwanegol dros 12 

wythnos rhwng Tachwedd 2017 a Chwefror 2018. Yn ystod yr ymgynghoriad, bu CDC yn ymgysylltu â 

thrigolion drwy gyfrwng asiantaethau partner a digwyddiadau cymunedol, gan dargedu grwpiau 

penodol â nodweddion a ddiogelir drwy waith allgymorth cadarnhaol, a chan ddefnyddio ieithoedd 

cymunedol.   

Y gobaith yw y bydd y data meintiol ac ansoddol a gasglwyd o fewn y Cynllun Llesiant yn cael ei 

ddefnyddio ac yn dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn cynnig gwasanaethau yn fwy eang.  
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Cam gweithredu 2 

Cwblhawyd yr Asesiad Llesiant Lleol, a rhoddodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sêl bendith 

arno yn Ebrill 2017.   

Mae’r Asesiad Llesiant Lleol hwn yn cynnwys ystod o ddata meintiol ac ansoddol yn dadansoddi 

llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol y boblogaeth a’r ardal.   

Yn sail i’r broses hon oedd rhaglen ymgysylltu eang â’r cyhoedd a gynhaliwyd dros chwe mis yn 2016. 

Defnyddiwyd y wybodaeth i greu’r Cynllun Llesiant, a fydd yn cael ei gytuno arno yn 2018.  

Cam gweithredu 3 

Datblygwyd canllawiau gwell ar Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (AEDChau) i’w rhoi 

i’r staff. Bydd y canllawiau hyn yn sicrhau bod gofynion statudol ac ystyriaethau polisi eraill fel 

Safonau’r Gymraeg, Tegwch a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael eu hadlewyrchu’n 

briodol yn ein prosesau gwneud penderfyniadau. Bydd cyhoeddi’r canllawiau hyn yn cael ei hybu’n 

helaeth i’n staff, gan gyfathrebu ein hymrwymiadau statudol a’n hymrwymiad ehangach i 

dryloywder.  

I hwyluso hyn, rydym wedi creu cyfeiriad e-bost i staff ei ddefnyddio i anfon eu hasesiadau effaith 

gorffenedig. Byddwn felly yn cadw pob AEDCh yn ganolog, gan wella’r ffordd yr ydym yn asesu’r 

ymgysylltu gyda’r broses AEDCh.  

Cam gweithredu 4 

Fforwm sy’n cael ei arwain gan bobl ifanc yw Fforwm Ieuenctid Casnewydd, sy’n cynnwys pobl ifanc 

o 11 i 25 oed.  Mae FFIC yn un dull o gyfranogi er mwyn hwyluso, ymrymuso a rhoi llwyfan i bobl 

ifanc gael llais a dylanwad ar y penderfyniadau a’r meysydd sy’n effeithio ar eu bywydau.  Mae hefyd 

yn canolbwyntio ar adeiladu sgiliau – o ran bywyd personol a galwedigaethol, hyder, a chreu 

cyfeillgarwch fel rhan o adeiladu gwytnwch personol ac sy’n mynd i’r afael â chynhwysiant 

cymdeithasol ymhlith pobl ifanc.  

Mae creu’r Cyngor Ieuenctid yn un ffordd y mae Cyngor Dinas Casnewydd yn bodloni ei ddyletswydd 

o dan Fesur Pobl Ifanc (Cymru) 2011 Llywodraeth Cymru. Mae’r mesur yn ymgorffori Erthygl 12 o 

Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac yn amlinellu’r cyfrifoldeb sydd 

ar gyrff y sector gyhoeddus i ystyried lleisiau pobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau.   

Gall pobl ifanc o bob ardal a chefndir fod yn aelod o FFIC ac mae’n denu aelodau newydd o hyd. Pobl 

ifanc sy’n ei arwain ac mae’n ceisio creu amgylchedd cynhwysol, sy’n gefnogol yn gymdeithasol, ac 

sy’n hwyl.  

Mae FFIC yn y broses o ailadeiladu ei aelodaeth a’i gapasiti ar gyfer 2018-2019, a’r bwriad yw creu 

rolau etholedig, a chreu ei weledigaeth a’i werthoedd ei hun, gyda Chynllun Gweithredu yn rhestru 

ei flaenoriaethau.  Er mai dyddiau cynnar yw hi, mae’r themâu sy’n cael blaenoriaeth hyd yn hyn yn 

cynnwys: 

 y bwlch cyflog rhwng y rhywiau 

 tlodi   

 pleidlais i rai dros 16 mlwydd oed 

 cyfleoedd hamdden hygyrch a chreadigol lle mae pobl ifanc yn defnyddio a dysgu sgiliau  
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 trafnidiaeth a lleihau ôl troed carbon cymdeithas 

 iechyd meddwl, gofal iechyd a materion gofalwyr ifanc  

Mae gwaith FFIC hefyd yn golygu sicrhau bod pobl ifanc yn cyfrannu at ymgynghoriadau ac 

adolygiadau gwasanaeth a pholisi, gan roi cynrychiolaeth i bobl ifanc ar gyrff cenedlaethol a lleol sy’n 

gwneud penderfyniadau, a darparu gweithlu a gwirfoddolwyr i brojectau cymunedol.  

Cam gweithredu 5  

Ym mis Mawrth 2017 cyhoeddodd Cyngor Dinas Casnewydd ei Strategaeth Iaith Gymraeg 5 

Mlynedd. Mae’r strategaeth nid yn unig yn cynnwys targed o ran codi nifer y disgyblion sy’n 

mynychu addysg cyfrwng Cymraeg yn y ddinas, ond hefyd yn amlinellu ystod eang o ymrwymiadau 

gan yr awdurdod i hybu’r iaith Gymraeg o fewn y gweithlu a’r gymuned ehangach. Mae’r 

ymrwymiadau hyn yn cynnwys: cynyddu nifer y lleoedd gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn y 

ddinas, hybu ymgysylltiad â’r iaith ymhlith cymunedau lleiafrifol, a gweithio gyda’r sector preifat i 

wneud y Gymraeg yn fwy gweledol o fewn y ddinas. 
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Amcan Cydraddoldeb 3: Gwella Mynediad 

Gwella Mynediad at Wasanaethau 

Cymru sy’n fwy cyfartal 

Gall pobl gael mynediad at bob un o wasanaethau a gweithgareddau’r Cyngor, yn gorfforol ac o 
ran cyfathrebu  

Cam 
gweithredu 1 

Archwilio adeiladau’r cyngor o ran hygyrchedd 

Cam 
gweithredu 2 

Datblygu Strategaeth Hygyrchedd o ran ysgolion  

Cam 
gweithredu 3 

Datblygu a chynnal gwasanaeth cyfieithu, a chyfieithu ar y pryd Saesneg-Cymraeg 
i’r cyngor, a threfniadau ar gyfer ieithoedd a fformatau eraill 

Cam 
gweithredu 4 

Datblygu canllawiau ar safonau deunyddiau hygyrch a dwyieithog mewn 
marchnata, cyhoeddusrwydd a gwybodaeth i gwsmeriaid 

Cam 
gweithredu 5 

Monitro lefelau boddhad / nifer y cwynion am hygyrchedd, yn gorfforol, o ran 
cyfathrebu a’r iaith Gymraeg 

Cam 
gweithredu 6 

Hyfforddi staff rheng flaen yn y ganolfan gyswllt a’r Stondin Wybodaeth mewn 
cyfathrebu hygyrch, gwasanaeth i gwsmeriaid, ymwybyddiaeth o anabledd, rheoli 
gwrthdaro ac ati.  

Cam 
gweithredu 7 

Sicrhau bod gwefan cynhwysiant digidol y Cyngor yn cydymffurfio â safon W3 ar 
lefel AA a’i fod yn ddwyieithog  

Crynodeb 

Mae dros 73,000 o bobl yn ymweld â’r Ganolfan Ddinesig a’r Stondin Wybodaeth yn flynyddol, i 

ddefnyddio nifer o wasanaethau gan gynnwys cyngor ar dai, y dreth gyngor a thrwyddedu. Mae’r 

Ganolfan Gyswllt yn delio â dros 300,000 o alwadau’n flynyddol, a gwefan CDC yn derbyn 1.6 miliwn 

hit y flwyddyn.  

Dros y 12 mis diwethaf, mae’r awdurdod wedi parhau i wella’r ffordd y mae pobl yn defnyddio 

gwasanaethau CDC.  Bydd Cynllun Rheoli Asedau Strategol yr Awdurdod yn amlinellu cynlluniau yn y 

dyfodol i adnewyddu ystâd y cyngor a’i gynnal a’i gadw’n barhaus.  

Cam gweithredu 1 

Cafodd grŵp mewnol – Strategaeth Ddinesig a Rheoli Asedau – ei ffurfio i adolygu’r defnydd o 

adeiladau y mae CDC yn berchen arnynt.  Y disgwyl yw y bydd yr adolygiad yn un parhaus, a bydd y 

rhaglen waith ar hygyrchedd yn digwydd yn ddiweddarach.  

Cam gweithredu 2 

Nod strategaeth hygyrchedd Cyngor Dinas Casnewydd yw rhoi cyfle i blant sydd eisoes yn mynychu 

ysgol gynradd hygyrch, i fynychu ysgol uwchradd hygyrch gyda’u cyfoedion. Dull y Cyngor o wella 

hygyrchedd yn ein hysgolion yw gwneud addasiadau rhesymol yn ôl yr angen, pan fo’r galw’n codi.  

Yn ychwanegol, mae pob adeilad ysgol newydd wedi’i gynllunio i fod yn hygyrch i ddisgyblion ag 

anableddau, yn unol â chanllawiau’r Bwletin Adeiladu.  Pan wneir gwaith adfer neu adnewyddu, mae 

gwella hygyrchedd yn rhan o’r cynllun lle bo hynny’n bosibl.  

Yn 2017-18, cwblhawyd gwaith gwella mewn dwy ysgol uwchradd i ddarparu blociau addysgu 

newydd a hygyrch.  Disodlwyd ystafelloedd dosbarth yr oedd modd eu tynnu i lawr, gydag 
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estyniadau newydd hygyrch mewn dwy ysgol gynradd.  Yn un o’r ysgolion hyn, rhoddwyd lifftiau 

hygyrch i mewn i sicrhau bod modd mynd â chadair olwyn i bobman yn yr adeilad.     

Rydym wedi agor Ysgol Gynradd newydd a chwbl hygyrch yn ardal y Tŷ-du, ac mae gwaith hefyd 

wedi dechrau i ail-osod cyfleusterau’n llwyr yn Ysgol Gynradd Lodge Hill yng Nghaerllion, fydd yn 

darparu adeilad ysgol newydd fydd yn llwyr gydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.  

Rhoddwyd rhagor o ganllawiau a chymorth i’n hysgolion mewn perthynas â’u Cynlluniau Hygyrchedd 

Ysgolion ac mae adroddiad dilynol y Comisiynydd Plant ar hygyrchedd wedi’i rannu gyda phob ysgol.  

Yn 2018-19 mae’r Cyngor yn ymgysylltu â rhanddeiliaid i ddatblygu strategaeth hygyrchedd newydd 

ar gyfer ysgolion y byddwn yn ymgynghori’n llawn arni ac yn ei chyhoeddi o fewn y flwyddyn.  

Cam gweithredu 3 

Parhaodd yr Awdurdod i gynnal ei wasanaethau cyfieithu ar dros y flwyddyn ariannol 2017/18. 

Roedd hyn ar gael i bob aelod o staff y cyngor oedd angen cyfieithu dogfennau’n broffesiynol.  

Ym mlwyddyn ariannol 2018/19, mae’r awdurdod wedi mynd ati i sefydlu CLG gyda Chyngor 

Caerdydd, fydd yn golygu bod holl waith cyfieithu’r awdurdod yn cael ei wneud gan un gwasanaeth. 

Bydd y CLG nid yn unig yn symleiddio’r broses i staff gael gafael ar gyfieithiadau, ond hefyd yn 

helpu’r awdurdod i symud at broses gyfieithu mwy cynaliadwy, lle mae’r cyfrifoldeb am gyfieithu 

wedi’i ddatganoli ar draws yr awdurdod.  Bydd y gost o gyfieithu yn aros o fewn cyllideb ganolog.  

Cam gweithredu 4 

Yn ystod blwyddyn ariannol blaenorol, comisiynodd yr awdurdod gyfres o ganllawiau a deunyddiau 

hybu mewnol yn esbonio sut y dylai staff ddefnyddio’r Gymraeg wrth farchnata a gwneud gwaith 

hybu ar ran y Cyngor.  

Er bod y deunyddiau a gomisiynwyd wedi bod yn llwyddiannus, bydd angen eu hadnewyddu rywfaint 

yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Bydd angen ail-ddylunio’r deunyddiau presennol a chyflwyno 

negeseuon newydd mewn ymateb i ail-ddehongli’r safonau.   

Mewn trefniadau llywodraethu mewnol ynglŷn â’r iaith Gymraeg hefyd wedi esblygu dros y 

flwyddyn. Mae’r Grŵp Gweithredu ar yr Iaith Gymraeg yn dal i chwarae rôl ganolog o ran 

llywodraethiant yr iaith, ond mae sawl grŵp gorchwyl-a-gorffen wedi esblygu i ddelio â materion 

sydd wedi codi yn ymwneud yn benodol â gwasanaethau. Mae’n adlewyrchu’r camau y mae’r 

awdurdod wedi eu cymryd, o weithredu safonau’n gyffredinol, i dargedu’n fwy strategol.     

Cam gweithredu 5  

Gwasanaeth delio â 
chwynion 

Nifer y cwynion cam un a dderbyniwyd:  284 
Nifer y cwynion cam 2: 24  
Cyfeiriwyd 6 chwyn at yr Ombwdsmon ac argymhellwyd y dylid 
cytuno ar un yn lleol 

Nifer y cwynion gyda 
chanlyniadau 
derbyniol 

Caiff adroddiad blynyddol ei gyflwyno i’r Cabinet ym Medi 2017 
Cafodd 164 cwyn eu gwrthod 
Cafodd 24 cwyn eu derbyn yn rhannol 
Cafodd 71 cwyn eu derbyn 
Cafodd 19 cwyn eu cau am nad oeddent yn gwynion  
Cafodd y lleill eu canslo gan yr asiant/cwsmer 
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Y Gymraeg  
Yn y flwyddyn ariannol 17/18 derbyniwyd un gwyn drwy ein system Rheoli Gwasanaethau 

Cwsmeriaid ynglŷn â safonau cynnig gwasanaethau yn y Gymraeg, safonau gweithredol neu safonau 

gwneud polisïau. Fodd bynnag, derbyniwyd 11 o gwynion yn uniongyrchol gan swyddogion y 

Gymraeg; roedd un o’r rhain yn gysylltiedig â safonau llunio polisi ac yn ymwneud â nifer y staff oedd 

ar gael ar ein llinell ffôn Gymraeg ac roedd y llall yn ymwneud â gorchuddio arwydd Cymraeg yn ein 

meysydd parcio.  Caiff adroddiad blynyddol ar ddata cwynion gan gwsmeriaid ei gyflwyno i’r Cabinet 

ym Medi 2018. Rydym yn cydnabod yr angen i ddatblygu ymhellach y ffordd yr ydym yn cofnodi 

cwynion ynglŷn â’r Gymraeg.  

Dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf mae CDC wedi ymdrin â 4 cwyn gan swyddfa Comisiynydd y 

Gymraeg ynghylch diffyg cydymffurfio â’r safonau. Roedd y cwynion hyn yn ymwneud â’r methiant i 

gydymffurfio â’r safonau canlynol:  

Safon 47: Methu â chynhyrchu dogfen ar gyfer defnydd cyhoeddus  

Safon 52: Methu â chynnal gwefannau dwyieithog   

Safon 55: Methu â nodi’n glir fod gwefan ar gael yn Gymraeg  

Safon 61: Methu â chodi arwyddion sy’n cydymffurfio  

Safon 88 – 97: Methu â rhoi ystyriaeth lawn i’r effaith ar y Gymraeg wrth lunio polisi  

Ystyrir y cwynion hyn hefyd yn ein hadroddiad blynyddol ar y Gymraeg.  

Cydraddoldeb  

 Roedd 60 cwyn a dderbyniwyd yn ymwneud â diffyg ymateb, amserau aros am wasanaethau 

neu rwystrau i ddefnyddio gwasanaethau.  

 Roedd 16 o’r cwynion hyn yn ymwneud ag amseroedd aros yng Nghanolfan Gyswllt y Ddinas.  

 Roedd 37 o’r cwynion yn ymwneud â diffyg ymateb i ymholiadau, neu geisiadau i 
wasanaethau eraill gan gynnwys Tai, Cynllunio, Iechyd yr Amgylchedd, Cludiant Ysgolion, 
Budd-dal Tai a Strydlun. 

 Roedd 1 gwyn yn ymwneud â mynediad i ganolfan gymunedol 

 Roedd 2 gwyn yn ymwneud â’r Gymraeg 

 Roedd 1 gwyn yn ymwneud â chasgliadau sbwriel o flaen y tŷ  

 Roedd 1 gwyn yn ymwneud â diffyg cwrbyn isel 

 Roedd 2 gwyn yn ymwneud â mannau parcio i bobl anabl 

Cam gweithredu 6 

Mae staff rheng flaen wedi derbyn yr hyfforddiant canlynol:- 

Cwrs Hyfforddi Mynychwyr 

Cydraddoldeb - Cyflwyniad 34 

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth 23 

Ymwybyddiaeth Deall Dementia 3 

Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg 10 

Sesiynau Blasu’r Gymraeg:  8 
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Rydym hefyd wedi ymgysylltu â’n Cymuned Fyddar i wella’r ffordd yr ydym yn eu cefnogi drwy roi 

Hyfforddiant ar Ymwybyddiaeth o Fyddardod ac Iaith Arwyddion Prydain Sylfaenol i’n staff. 

Cam gweithredu 7 

Mae cynnydd mawr wedi ei wneud ar gyfieithu’r wefan dros y 12 mis diwethaf, gyda thua 80% o’i 

chynnwys, sef dros 100,000 o eiriau wedi eu cyfieithu. Mewn ymateb i gŵyn gan aelod o’r cyhoedd 

drwy swyddfa’r Comisiynydd Iaith, mae’r awdurdod yn bwriadu gwella’r polisi o gynnal y wefan yn 

ddwyieithog, gan roi gweithdrefnau yn eu lle ym mhensaernïaeth y wefan bresennol i sicrhau bod 

cynnwys yn y dyfodol yn cael ei gyfieithu wrth iddo gael ei greu.   
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Amcan Cydraddoldeb 4: Trechu Tlodi 

  Trechu Tlodi   

Cymru sy’n fwy cyfartal 

Byddwn yn gweithio i leihau tlodi, yn arbennig tlodi parhaus ymhlith y mwyaf tlawd o’n pobl a’n 
cymunedau, ac i leihau’r tebygolrwydd y bydd rhywun yn mynd yn dlawd.  

Cam 
gweithredu 1 
 

Sicrhau bod gan blant y dechrau gorau mewn bywyd drwy gynnig cynllun 
Dechrau'n Deg, gofal plant fforddiadwy o safon a chefnogaeth wrth bontio i 
addysg, a thrwy gamau pontio addysgol eraill.   

Cam 
gweithredu 2 
 

Canolbwyntio ar yr arwyddion cynnar o angen ymhlith plant a phobl ifanc fel eu 
bod yn gallu cyflawni eu potensial (cyflawniad plant sy’n hawlio Prydau Ysgol Am 
Ddim, Plant sy'n Derbyn Gofal ac ati) 

Cam 
gweithredu 3 
 

Gweithredu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid fel bod pobl ifanc yn 
cael cynnig y gefnogaeth briodol wrth adael ysgol.  

Cam 
gweithredu 4 
 

Darparu’r Academi Dysgu wrth Weithio, Cymunedau yn Gyntaf, Communities 4 
Work a Theuluoedd yn Gyntaf (Project Sgiliau Teuluoedd) i wella sgiliau pobl, dileu 
rhwystrau i gyflogaeth a chodi dyheadau.  

Cam 
gweithredu 5 

Gwaith wedi’i dargedu yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig.   

Crynodeb 

Mae Trechu Tlodi yn elfen allweddol o’n Cynllun Integredig Sengl (CIP) ac yn berthnasol i bob un o 

themâu CIP. Nid yw amddifadedd tlodi yng Nghasnewydd yn unffurf ar draws y ddinas, ac mae 

gennym bocedi o amddifadedd a chyfoeth.  Mae’n bwysig nodi bod 24% o blant y ddinas yn byw 

mewn cartrefi sy’n ennill llai na’r incwm canolrif a bod angen ystyried hyn wrth ddatblygu mentrau 

trechu tlodi.  

Mae llai o bobl heb waith yng Nghasnewydd, ac mae llai hefyd o bobl yn economaidd weithgar yn y 

ddinas. Mae’r gyflog wythnosol yng Nghasnewydd yn is na’r cyfartaledd Cymreig, ac yn is nag yr 

oedd gydag Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is Casnewydd yn cael eu gor-gynrychioli yn yr 

ardaloedd mwyaf difrientiedig.  

Cam gweithredu 1 

Mae Dechrau'n Deg yng Nghasnewydd yn derbyn arian i weithio gyda 2500 o blant a’u teuluoedd 

bob blwyddyn. Yn ychwanegol, mae 650 o blant yn derbyn 12.5 awr o ofal plant rhan amser am ddim 

mewn 19 o leoliadau gofal plant ledled ardaloedd Dechrau'n Deg. Datblygwyd Dechrau'n Deg drwy 

gyllid allanol Llywodraeth Cymru o fewn ardal Maendy.  

Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi teuluoedd agored i niwed drwy fenter bydwragedd Dechrau'n Deg 

a’r Rhaglen Iechyd Meddwl Amenedigol. Mae’r projectau hyn wedi bod yn llwyddiannus yn 

ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd yng Nghasnewydd. Mae’r project hefyd wedi gallu 

cynyddu’r lefel o arolygu sydd ar gael i staff drwy greu swydd ddiogelu arweiniol newydd.  

Cam gweithredu 2 

Mae nifer o raglenni sgiliau a dysgu yn cael eu cynnig ar hyn o bryd i helpu grwpiau lluosog gan 

gynnwys y rhai hynny sydd â rhwystrau cymhleth i ddysgu. Cefnogwyd hyn wrth i ysgolion, y 

gwasanaeth addysg, Dechrau'n Deg a darparwyr addysg weithio’n agos gyda’i gilydd.  CDC yw’r 
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awdurdod arweiniol o hyd o ran arfer wedi’i ganoli ar yr unigolyn, yn unol â diwygiadau addysg 

ehangach.   

Mae ysgolion yng Nghasnewydd hefyd yn cadw llygad ar ddisgyblion sy’n gymwys i dderbyn Prydau 

Ysgol am Ddim (PYADd) o dro i dro, ac mae ysgolion uwchradd yn buddsoddi adnoddau yn y grŵp 

hwnnw.  

Mae’r awdurdod hefyd yn arloesi gyda’r dull ‘Un Plentyn, Un Cynllun’ sy’n cydgrynhoi nifer o 

gynlluniau datblygu unigol i un cynllun cyfansawdd sy’n ystyried eu holl anghenion dysgu. Mae’n 

dadlau dros gael dull hyblyg sy’n gallu ymateb yn gyflym i’r anghenion cyfnewidiol sy’n digwydd 

mewn ardaloedd o amddifadedd.  

Cam gweithredu 3 

Mae Casnewydd wedi cael effaith sylweddol ar nifer y bobl ifanc NEET (Nad ydynt mewn Addysg, 

Cyflogaeth na Hyfforddiant) dros y saith mlynedd diwethaf.  Yn 2011 roedd nifer y bobl ifanc oedd yn 

gadael Blwyddyn 11 ac yn dod yn NEET yng Nghasnewydd yn 6.7%. Erbyn 2014 roeddwn wedi 

gostwng y ffigwr hwn i 4.7%, erbyn 2015 roedd yn 3.1%, erbyn 2016 yn 1.7% ac erbyn 2017 roedd 

wedi gostwng i’w lefel isaf erioed o 1.3%; lleihad o 80% dros saith mlynedd.   

Mae Casnewydd nawr yn gydradd 8fed o’r 22 Awdurdod Lleol, ac o dan y cyfartaledd Cymreig am yr 

eildro.  

Mae’r camau a gymerwyd yn cynnwys:- 

 Parhau a chefnogi Partneriaeth NEET dan 16 oed er mwyn canolbwyntio ar atal.   

 Mae’r Rhwydwaith Darpariaeth Dysgu yn sicrhau bod cyfleoedd dysgu yn bodloni’r 

anghenion a bod lleoliadau ar gael ar yr adegau cywir.  

 Dyrannu Arweinydd drwy’r Grŵp Ymarferwyr 16-18  

 Cydlynu timau mewnol yng Nghyngor Dinas Casnewydd i gefnogi ymgysylltu â phobl ifanc 

nad ydynt yn cael eu ‘hadnabod’ gan y system.  

 Y Bartneriaeth NEET Ôl-16 sy’n canolbwyntio ar rannu gwybodaeth a darpariaeth, ac ar 

ddatblygu cyfleoedd a digwyddiadau cyflogaeth/dysgu penodol.  

 Gwaith dwys gyda darparwyr addysg a dysgu pellach i sicrhau bod darpariaeth briodol yn ei 

lle ar adegau pontio ar ôl gadael addysg orfodol.  

Cam gweithredu 4 

Yn ystod blwyddyn ariannol 2017-18, parhaodd yr Academi Dysgu wrth Weithio i gynnig dwy raglen 

wedi’u hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yn creu llwybrau at waith, addysg a hyfforddiant er 

mwyn lleihau nifer y bobl ifanc oedd wedi ymddieithrio. Sef:  

• Inspire 2 Work – sy’n targedu pobl ifanc sy’n pontio o addysg ysgol i ddysgu pellach neu 

gyflogaeth.  

• Inspire 2 Achieve - sy’n targedu pobl ifanc mewn addysg llawn amser 7 - 11 oed sydd 

wedi’u nodi fel rhai mewn perygl o fod yng nghategori NEET  

CDC yw’r sefydliad sy’n arwain y gwaith o reoli’r rhaglen yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru, gan 

weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, colegau addysg bellach a landlordiaid cymdeithasol 

cofrestredig. 
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Mae’r Academi Dysgu wrth Weithio wedi creu clybiau swyddi, cyrsiau hyfforddi a darpariaethau 

hyfforddi 13 wythnos pwrpasol i fodloni anghenion pobl ifanc sydd ond yn chwilio am waith. Mae’r 

rhaglenni hyn wedi targedi pobl ifanc 16–24 oed yn benodol.  

Mae’r ddarpariaeth Teuluoedd yn Gyntaf a gynigir gan Wasanaethau Ieuenctid CDC yn gweithio 

mewn partneriaeth â rhaglen Inspire 2 Achieve Cronfa Gymdeithasol Ewrop i gynnig amrywiaeth o 

ddarpariaeth sy’n ceisio lleihau effaith tlodi ar ganlyniadau addysgol. Mae hyn yn cynnwys 

ymyriadau gyda phobl ifanc i wella presenoldeb a chyrhaeddiad ac ymyriadau gyda theuluoedd 

ehangach i sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu cefnogi i gyflawni.   

Cam gweithredu 5 

Parhaodd Grŵp Cyflogadwyedd a Sgiliau a sefydlwyd yn 2016-17 i barhau i gyfarfod yn 17-18. Mae 

prif randdeiliaid y ddinas yn aelodau o’r grŵp. Partneriaid y grŵp yw Coleg Gwent, Prifysgol De 

Cymru, CDC, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, Cartrefi Dinas Casnewydd, Pobl, 

Canolfan Byd Gwaith, Working Links a Gyrfa Cymru. Mae’r bartneriaeth yn anelu i gyflawni’r 

blaenoriaethau a amlinellir yn y Cynllun Integredig Sengl yn ymwneud â’r economi a sgiliau, gan 

gefnogi pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n annog datblygu sgiliau, dysgu a 

chyflogadwyedd.   

Mae Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg a Chymunedau yn Gyntaf hefyd yn gweithio ar y cyd i 

ymgysylltu â chymunedau a chynnig ystod o wasanaethau cydlynol sy’n cefnogi pobl i ddod o hyd i 

waith.  

Mae’r cyllid ar gyfer darparu Sgiliau Hanfodol fel rhan o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned yn dal i gael 

ei ddiogelu, ac mae rhaglen o gyrsiau yn y meysydd hyn ar gael i oedolion sydd eu hangen.    

Drwy gydol 2017-18 mae Academi Dysgu Wrth Weithio Cyngor Dinas Casnewydd wedi gweithio â 

phartneriaid i greu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth ac i helpu pobl i fynd i mewn i waith. Mae’r 

mentrau’n cynnwys: 

1. Ffair Swyddi Casnewydd – Daeth dros 4,000 i’r Ffair Swyddi lle roedd 500 o swyddi 

gwag ar gael.  Cynhaliwyd y digwyddiad mewn partneriaeth â Chanolfan Byd Gwaith, 

Gyrfa Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd a Friars Walk. 

2. Y Rhaglen Budd Cymunedol sydd wedi creu nifer o gyfleoedd o ran cyflogaeth, 

prentisiaethau a lleoliadau.  
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Amcan Cydraddoldeb 5: Cymunedau Cydlynol 

  Cymunedau Cydlynol a Threchu Trosedd Casineb 

Cymru o gymunedau cydlynol 

Mae pobl yn teimlo eu bod yn perthyn i’r ddinas ac yn ddiogel 

Cam 
gweithredu 1 
 

Byddwn yn annog ac yn cefnogi mentrau fydd yn rhoi cyfleoedd i godi 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddiwylliannau amrywiol yng Nghasnewydd.  

Cam 
gweithredu 2 
 

Parhau i gefnogi’r Fforwm Trosedd Casineb er mwyn codi ymwybyddiaeth o 
droseddau o’r fath, cynyddu’r achosion sy’n cael eu hadrodd a chynnig ymateb 
aml-asiantaeth i achosion o berygl mawr.  

Cam 
gweithredu 3 
 

Byddwn yn cydlynu dull o weithio mewn partneriaeth wrth adrodd am achosion o 
fwlio mewn ysgolion sy’n seiliedig ar ragfarn, a’i drechu, a byddwn am chwarae 
rhan ragweithiol wrth herio rhagfarn.   

Cam 
gweithredu 4 
 

Byddwn yn annog cyfleoedd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o fewnfudo a 
chynnwys ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mudwyr gan ganolbwyntio ar brofiadau 
cyffredin pob un o drigolion Casnewydd beth bynnag eu statws fel mewnfudwyr 
neu eu hethnigrwydd.  

Crynodeb 

Dros y 12 mis diwethaf, mae CDC wedi gweithredu blaenoriaethau rhaglen Cydlyniant Cymunedol 
Llywodraeth Cymru 2017- 2020 fel rhan o’r rhaglen waith Cymunedau Cydlynol. Rydym i gyd yn rhan 
o gydlyniad cymunedol, a’r ffordd yr ydym yn uniaethu ag eraill sy’n wahanol. Nid yw’n ymwneud yn 
unig â sut mae pobl o grwpiau ethnig, crefyddau neu genhedloedd gwahanol yn uniaethu â’i gilydd 
ac yn cyd-dynnu, ond mae hyn yn rhan allweddol.  Mae hefyd yn golygu gweithio i ddileu’r rhwystrau 
i gynhwysiant yn ein cymdeithas a achosir gan anghyfartaledd, neu arwahanrwydd ac unigrwydd 
ymhlith pobl hŷn; neu rwystrau sy’n atal pobl anabl rhag cael eu cynnwys.  Ffocws y cynllun newydd 
yw gwaith ataliol ‘yn erbyn y llif’ i greu goddefgarwch a pherthnasoedd da, mynd i’r afael ag 
anghyfartaledd cynhenid, a chefnogi pobl i deimlo’n llai ofnus a drwgdybus.    

Mae gweithio’n effeithiol ar atal yn hanfodol er mwyn rhwystro problemau sy’n mynd ‘gyda’r llif’ o 
ran tensiwn cymunedol, gwahaniaethu, trosedd casineb a bod yn agored i radicaleiddio. 
 
Mae’r gwaith hwn hefyd yn cael ei fonitro drwy’r grŵp thema ‘Diogel a Chydlynol’ ar ran y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Cam Gweithredu 1 

Mae Casnewydd yn gartref i boblogaeth amrywiol ac fel awdurdod credwn ei bod yn bwysig annog a 

chefnogi mentrau sy’n cynnig cyfleoedd i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth.  

Dros gyfnod y strategaeth byddwn yn edrych i wella’r amrywiaeth o ddigwyddiadau y byddwn yn eu 

cefnogi fel ein bod yn adlewyrchu’n well y cymunedau a wasanaethwn.  Mae rhestr isod o’r 

digwyddiadau y mae’r awdurdod wedi eu cefnogi dros y 12 mis diwethaf.  

 Offeren Ddinesig: Ebrill 

 Gorymdaith a Gwasanaeth Coffa D-Day: Mehefin 

 Gŵyl Maendy: Gorffennaf 

 Ras Gyfnewid Baton Gemau’r Gymanwlad: Medi 

 Chwifio’r Faner ar gyfer Diwrnod y Llynges Fasnachol: Medi 

 Gŵyl Fwyd Casnewydd Hydref 
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 Gorymdaith ac Ail-greu’r Siartwyr i Blant: Tachwedd 

 Gorymdaith a Gwasanaeth y Llynges Fasnachol Tachwedd 

 Gorymdaith a Gwasanaeth y Cofio: Tachwedd 

 Cynnau Goleuadau’r Nadolig: Tachwedd 

 Gwasanaeth Cofio'r Holocost Ionawr 

 Chwifio’r Faner dros y Gymanwlad: Mawrth 

Cam gweithredu 2 

Mae gan Fforwm Trosedd Casineb Gwent aelodau o asiantaethau gwahanol o Gasnewydd a Sir 

Fynwy. Rôl y fforwm yw trafod ystadegau a thueddiadau mewn Troseddau Casineb, ynghyd â 

phryderon eraill, a’i brif ffocws yw codi ymwybyddiaeth of Droseddau Casineb ac adrodd amdanynt 

yn amlach.  Mae cyfleuster adrodd trydydd parti ar gael i gefnogi’r rhai hynny sy’n teimlo bod 

cysylltu â’r heddlu yn heriol.  

 Dros y blynyddoedd diwethaf mae nifer y Troseddau Casineb wedi bod yn weddol sefydlog, ond 

mae wedi codi yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Gwelwyd cynnydd sydyn yn y ffigyrau yn y cyfnod hyd 

at refferendwm yr UE ac wedi hynny, ac ar ôl digwyddiadau terfysgol yn y DU a thramor.  

Er bod cysylltiad rhwng y cynnydd mewn achosion a’r digwyddiadau, mae’r gwaith parhaus gan 

asiantaethau allweddol wrth hybu’r ffyrdd o adrodd am achosion, hefyd wedi annog dioddefwyr i 

adrodd am ddigwyddiadau y byddent wedi eu derbyn yn draddodiadol fel ‘rhan o fywyd pob dydd’.  

Buom yn cydweithio gyda thimau cyfathrebu partneriaid eraill yn y sector gyhoeddus i sicrhau bod 

neges gyson yn cael ei rhannu ynglŷn â ‘’dim goddefgarwch i gasineb” a rhannu gwybodaeth gywir 

am densiynau cymunedol – yn enwedig pan fo’n codi wedi digwyddiad terfysgol.  

Mae grŵp delio ag achosion aml-asiantaeth a gydlinir gan Heddlu Gwent yn parhau i reoli achosion 

risg uchel, ac yn 2018/19 rydym yn archwilio cyfleoedd i wella rhannu gwybodaeth drwy ddefnyddio 

llwyfan TGCh cyffredin.  

Fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb fe hwyluson ni’r gwaith o gynnal gweithdai 

mewn ysgolion a chymunedau yng Nghasnewydd o’r enw “Datrys nid Dadlau”, oedd yn 

canolbwyntio ar argyfwng y Dwyrain Canol a thrafodwyd materion dyrys fel gwrth-semitiaeth ac 

Islamoffobia.  

Hefyd, mabwysiadodd y Grŵp Cydraddoldeb Strategol ddiffiniad yr IHRA o Wrth-semitiaeth yn 

Hydref 2017. 

Cam gweithredu 3 

Mae’r Grŵp Llesiant Addysg wedi parhau i ddatblygu a chyfarfod bob tymor. . Rôl y grŵp yw adolygu 

data ar ddigwyddiadau’n ymwneud â nodweddion a ddiogelir ynghyd â chynnydd ysgolion drwy’r 

Gwobrau Ysgolion Iach, cyfranogiad a datblygu mentroedd i gefnogi llesiant ledled yr ysgol gyfan.  

Y nodweddion a ddiogelir sydd â’r nifer fwyaf o ddigwyddiadau yw’r rhai hynny’n ymwneud â hil, 

rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Rhoddir cefnogaeth i ysgolion fynd i’r afael â’r materion hyn. Mae hyn 

yn cynnwys cefnogaeth i GEMS, Stonewall, gweithdai Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth a chyfiawnder 

adferol.  Mae mentrau eraill yn cynnwys gweithdai gwrth-fwlio a gyflwynwyd gan Crucial Crew, 
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Positive Structured Playtime drwy Ysgolion Iach, ac ysgolion i blant ag Anhwylderau ar y Sbectrwm 

Awtistig. 

Mae gwaith yn mynd rhagddo ynglŷn â phresenoldeb ac allgau yn sgil bwlio, ac mae hyn yn cael ei 

adrodd i’r grŵp ‘Pob Plentyn’ gan mai diffiniad ESTYN ar gyfer llesiant yw ‘presenoldeb yn yr ysgol’. 

Mae’r gwaith hyn wedi cael ei nodi fel arfer da o ran Cydlyniad Cymunedol ac mae awdurdodau lleol 

eraill yn cael eu hannog i ddatblygu modelau tebyg o weithio.  

Cam gweithredu 4 

Rydym wedi ymateb i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ynglŷn â’r nifer o bobl sy’n ceisio lloches, a lle 

bo’n briodol, nifer y categorïau penodol o bobl sy’n ceisio lloches. Trefnasom gyfarfodydd o’r 

Fforwm Ymfudo - yn mynychu bydd cymysgedd o fudiadau statudol, gwirfoddol a sector breifat o 

ardal Casnewydd a thu hwnt.  Rydym wedi rhannu gwybodaeth am amrywiaeth eang o 

ddigwyddiadau yn ardal Casnewydd ac ymgynghoriadau CDC gyda chynrychiolwyr o fudiadau 

statudol a gwirfoddol, a thrigolion unigol yng Nghasnewydd. Trefnasom sesiynau codi 

ymwybyddiaeth ar gyfer staff rheng flaen CDC a staff Dechrau'n Deg, a chyhoeddwyd taflen 

wybodaeth am wasanaethau ffoaduriaid yng Nghasnewydd.  

Mae Casnewydd yn parhau i fodloni ei ymrwymiadau fel Ardal Gwasgaru ac mae wedi parhau i 

ymdrechu’n fawr i sicrhau bod llety i geiswyr lloches o’r un safon o ran diogelwch a gwaith cynnal a 

chadw ag unrhyw lety arall. Mae hefyd wedi bod yn gweithio i sicrhau meini prawf o ran faint o 

geiswyr lloches ddylai fod yn rhannu ystafell.   

Mae Casnewydd hefyd yn cymryd rhan yn y Rhaglen Adleoli Syriaidd ac wedi ymrwymo i adleoli 50 o 

deuluoedd yn ystod oes y rhaglen (h.y. 5 mlynedd). Hyd yn hyn rydym wedi cyflawni 20% o’n 

haddewid ac maent yn parhau i gael eu cefnogi gan y tîm Adleoli Pobl Sy'n Agored i Niwed.  Ariennir 

y rhaglen yn llawn gan y Swyddfa Gartref. 
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Amcan Cydraddoldeb 6: Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

  Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

Cymru o gymunedau cydlynol 

Bod y Cyngor a’i bartneriaid yn cefnogi pobl sy’n dioddef cam-drin domestig neu’n dyst iddo, yn eu 
sefyllfa bresennol, a thrwy unrhyw newidiadau y maent am eu gwneud.  

Cam 
gweithredu 1 

Datblygu’r Uned Cam-drin Domestig (CD) aml-asiantaeth ymhellach  

Cam 
gweithredu 2 

Ymestyn hyfforddiant ‘Gofyn a Gweithredu’  

Cam 
gweithredu 3 

Cefnogi datblygu a chynnig strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) ar gyfer Gwent 

Crynodeb  

Mae cam-drin domestig yn her fawr i’n gwasanaethau cyhoeddus. Mae’n gosod gofynion sylweddol, 

drudfawr a chynyddol o ddydd i ddydd ar awdurdodau lleol, yr heddlu, iechyd, tai a gwasanaethau 

cymorth eraill.  

Yn ychwanegol at gostau ariannol cam-drin domestig, mae canlyniadau hir-dymor i ddinasyddion 

sy’n ei brofi, ei dystio neu’n ei achosi. Ar ôl cynnal nifer o adolygiadau lleol o gynllunio strategol a 

gweithredol, a chynnig gwasanaethau cam-drin domestig ledled Gwent, nodwyd bod datblygu dull 

rhanbarthol eglur ac atebol yn flaenoriaeth. Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi gweithio mewn 

partneriaeth gyda thîm VAWDASV Gwent ac yn canolbwyntio ein hymdrechion ar adleoli’r Uned 

Cam-drin Domestig o’r Ganolfan Wybodaeth i’r Llyfrgell Ganolog. 

Cam gweithredu 1  

Mae’r Uned Cam-drin Domestig yn parhau i weithredu fel hyb aml-asiantaeth sy’n cynnig siop un-

stop i ddioddefwyr. Yn ychwanegol at gynnig safle ar gyfer cyfarfodydd wythnosol Cynadleddau 

Asesu Risg Aml-Asiantaeth (MARAC), mae agosrwydd gwasanaethau Cam-drin Domestig i dimau 

perthnasol y Cyngor e.e. cyngor ar dai, budd-daliadau a gwasanaethau cymdeithasol wedi golygu 

bod cynlluniau cefnogi wedi cael eu datblygu yn gynt. Ar yn o bryd lleolir yr uned mewn adeilad sy’n 

cynnig nifer o wasanaethau gwahanol, ac mae hyn yn sicrhau bod dioddefwyr yn gallu aros yn ddi-

enw. Ymhlith y sefydliadau yn yr Uned Cam-drin Domestig aml-asiantaeth mae Cymorth i Fenywod, 

Llamau a BAWSO. Yn 17-18 symudodd yr uned o’r Ganolfan Wybodaeth i’r Llyfrgell Ganolog.  

Dros y flwyddyn ariannol roedd 4215 achos o gam-drin domestig yng Nghasnewydd, sy’n 31.6% o’r 

holl achosion (13,343) yng Ngwent.  Cydlynodd CDC 27 cyfarfod o MARAC – cynhelir y rhain bob yn 

ail wythnos ymhob ardal llywodraeth leol yng Ngwent.  

Cam gweithredu 2 

Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi gweithio’n agos gyda grŵp gweithredu ‘Gofyn a Gweithredu’ 

VAWDASV i gefnogi ymestyn hyfforddiant ‘Gofyn a Gweithredu’. 

Mae’r pecyn e-ddysgu yn cael ei ymestyn i bob un o awdurdodau lleol perthnasol Gwent. Fodd 

bynnag, cafwyd nifer o drafferthion gyda chael mynediad i’r system, sydd wedi effeithio ar ei 

gynnydd. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ddatrys y problemau mynediad, ac mae nifer y staff sy’n 

cwblhau’r e-ddysgu yn dal i dyfu. Comisiynwyd adnodd Wyneb yn Wyneb a bydd hyn ar gael i staff 
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sydd heb fynediad at gyfrifiadur. Ar 30 Mawrth 2018 roedd 27% o’r gweithlu wedi cwblhau’r 

hyfforddiant Grŵp 1.  

Rydym hefyd wedi parhau i gynyddu nifer y staff hyfforddedig ar gyfer Grŵp 2 a 3.  

Cam gweithredu 3 

Mae’r gwaith canlynol wedi cyfrannu at ddatblygu’r Strategaeth VAWDASV Rhanbarthol: 
 

1. Comisiynu Asesiad Anghenion Cymorth i Fenywod yng Nghymru 
2. Cysylltu ag Asesiad Anghenion y Boblogaeth y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant  
3. 5 Cynllun Llesiant ledled Gwent fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  
4. Asesiad Strategol Gwent Ddiogelach 

 
Mae gan y strategaeth 6 blaenoriaeth a bydd y tîm yn rhoi’r diweddaraf yn flynyddol i’r Grŵp 
Cydraddoldeb Strategol (GCS).  
 

1. Codi ymwybyddiaeth a herio agweddau tuag at drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig 
a Thrais Rhywiol LEDLED Gwent.  

2. Codi ymwybyddiaeth ymhlith plant a phobl ifanc am bwysigrwydd perthnasoedd diogel, 
cydradd ac iach a bod ymddygiad bygythiol yn anghywir bob amser 

3. Rhoi mwy o bwyslais ar ddwyn tragmwyddwyr i gyfrif a rhoi cyfleoedd iddynt newid eu 
hymddygiad mewn perthynas â diogelwch dioddefwyr.   

4. Rhoi blaenoriaeth i atal ac ymyrryd yn gynnar 
5. Hyfforddi gweithwyr proffesiynol i ymateb yn effeithiol, yn amserol ac yn briodol i 

ddioddefwyr a goroeswyr 
6. Rhoi mynediad cyfartal i ddioddefwyr at wasanaethau o safon gydag adnoddau priodol, 

wedi’u seilio ar angen, ar sail cryfder, yn ymateb i ba bynnag ryw, ledled y rhanbarth.  
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Amcan Cydraddoldeb 7: Digartrefedd 

Digartrefedd  

Cymru o gymunedau cydlynus 

Creu amgylchedd diogel, cefnogol ac anfarnol sy’n galluogi pobl ddigartref a rhai ar ymylon 
cymdeithas i gyflawni eu potensial 

Cam 
gweithredu 1 
 

I weithredu rhaglen gymhorthdal Cefnogi Pobl a ariennir gan Lywodraeth Cymru i 
gynorthwyo a chefnogi pobl sydd o bosib yn agored i niwed ac ar ymylon 
cymdeithas i fyw’n annibynnol o fewn y gymuned 

Cam 
gweithredu 2 

Atal digartrefedd lle bo hynny’n bosibl  
 

Cam 
gweithredu 3 

Adeiladu gwydnwch pobl i ddelio â siociau, straen ac ansicrwydd yn eu bywydau 

Cam 
gweithredu 4 
 

Cefnogi pobl i ddatblygu sgiliau i fyw bywyd yn ffyniannus ac annibynnol  
 

Crynodeb  

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi parhau i weithio i daclo digartrefedd yn y ddinas yn wyneb 

amgylchiadau economaidd heriol a galw cynyddol. Mae’r tirwedd sy’n gefndir i ddigartrefedd yn 

newid yn barhaus ac mae’r awdurdod yn y broses o weithredu nifer o wasanaethau newydd mewn 

ymateb i’r realiti hwn. Drwy gydol oes y strategaeth hon bydd yr awdurdod yn ceisio defnyddio dull 

mwy rhanbarthol o daclo digartrefedd.  

Cam gweithredu 1 

 
Dros y 12 mis diwethaf cynigiodd Tîm Cefnogi Pobl yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol gynlluniau 
hen a newydd ar lefel a rhanbarthol. Cefnogodd y tîm dros 4,000 o atgyfeiriadau at ei wasanaethau 
llety a chymorth yn ôl yr angen yn 2017/18, cynnydd o dros 8% dros y flwyddyn flaenorol. Mae 
rhaglenni eraill yn cynnwys:  

1. Sicrhaodd y cynllun Cymorth Cynhwysiant Ariannol dros £200,000 o fudd-daliadau a 

chymorthdaliadau lles blynyddol ychwanegol i’w hatgyfeirio yn 2017/18 

2. Mae’r Project Sipsiwn a Theithwyr ar draws awdurdodau Casnewydd, Torfaen a Blaenau 

Gwent yn parhau i ddarparu gwasanaeth cymorth gwerthfawr i gymunedau sipsiwn a 

theithwyr Gwent, yn enwedig wrth i safleoedd newydd a gwell gael eu datblygu. Enillodd y 

cynllun y wobr “Cynyddu Cydraddoldeb mewn Tai” yng ngwobrau blynyddol y Sefydliad 

Siartredig Tai yn 2017. Cyrhaeddodd y cynllun hefyd restr fer Gwobrau Amrywiaeth 

24Housing 2018 yn y categori “Cynllun Amrywiaeth Gorau” a chafodd ganmoliaeth uchel yng 

ngwobrau blynyddol Cymorth Cymru yn 2017. Mae Sipsiwn a Theithwyr yng Nghasnewydd 

yn cael eu cynrychioli ar lefel genedlaethol gan fod y Swyddog Arweiniol Sipsiwn a Theithwyr 

ar gyfer y project yn aelod o nifer o baneli cenedlaethol, gan gynnwys; y Sefydliad Siartredig 

Tai, Housing Futures Cymru (panel ymgynghorol Llywodraeth Cymru ar dai) a’r Grŵp 

Trawsbleidiol ar Sipsiwn a Theithwyr.  

3. Yn 2017/18 cynyddodd Cefnogi Pobl gyllid ar gyfer cefnogi ffoaduriaid a bellach mae dau 

weithiwr cymorth llawn amser yn cael eu cyflogi, yn gweithio yn SEWREC. (Cyngor 

Cydraddoldeb Hiliol De-ddwyrain Cymru)  
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4. Cafodd y Cynllun Cefnogi Mudwyr, a ganolir yn SEWREC, hefyd ei ymestyn am flwyddyn arall 

drwy 2017/18.  

5. Cafodd y gyllideb ar gyfer cyfieithu a chyfieithu ar y pryd gyda Language Line ei ymestyn 

ymhellach, yn unol â chyflwyno rhagor o wasanaethau. 

6. Bu cynllun Tŷ Eirlys, sy’n cynnig unedau llety hunan-gynhaliol â chymorth i 13 o bobl ag 

anableddau dysgu, yn gweithredu’n llwyddiannus drwy gydol 2017/18. Mae cynrychiolwyr o 

nifer o awdurdodau lleol eraill wedi ymweld â’r cynllun, sy’n cael ei weld fel model o arfer da 

i bobl sy’n symud i fyw’n fwy annibynnol.  Dechreuodd nifer o gynlluniau newydd gael eu 

datblygu yn ystod y flwyddyn, er mwyn ymestyn y model ymhellach.  

7. Rhoddwyd oriau ychwanegol o gymorth yn 2017/18 i gynllun Cymorth Arbenigol i Bobl Hŷn y 

fenter Gofal a Thrwsio, er mwyn rhoi cymorth arbenigol i bobl â nam ar eu golwg.  

Cam gweithredu 2 
Mae gwaith gweithredol yn mynd rhagddo i atal digartrefedd, gyda’r Cyngor yn gwneud hynny 
mewn 57% o achosion lle mae unigolion yn ymddangos fel eu bod mewn perygl o ddod yn ddigartref 
o fewn 56 diwrnod.  
Aeth 1999 o unigolion i’r Cyngor yn ystod y flwyddyn ariannol gron yn gofyn am gymorth gan eu bod 
naill ai yn ddigartref, neu mewn perygl o ddod yn digartref o fewn 56 diwrnod.  Mae galwadau ar y 
gwasanaeth yn parhau’n weddol gyson, ac yn ôl y rhagfynegiadau a amcangyfrifwyd ar ddechrau’r 
flwyddyn.  Fodd bynnag mae costau cynyddol yn gysylltiedig ag atal digartrefedd ac mae hyn yn cael 
ei fonitro’n ofalus. Mae dewisiadau eraill yn cael eu hystyried, er mwyn parhau i gynnig llety i 
deuluoedd neu gael gafael ar lety amgen lle bo hynny’n fwy priodol.  
Bydd gwaith gweithredol yn parhau i gael ei gynnig, ac ochr yn ochr â hyn mae’r camau canlynol yn 
cael eu cymryd i fynd i’r afael â digartrefedd.  

• Mae adolygiad o ddigartrefedd wedi dechrau, ac yn mynd rhagddo i’r flwyddyn ariannol 
nesaf, gyda’r bwriad o gael strategaeth ddigartrefedd erbyn Hydref 2018. Bydd hyn yn 
ymgorffori dull a strategaeth ranbarthol er mwyn cynnig y gwasanaeth gorau a gwneud y 
mwyaf o adnoddau prin.  

• Adolygu polisi dyrannu Dewisiadau Cartref Casnewydd i’w ddechrau ym mis Mehefin 2018 
• Mae Swyddog Project Llwybrau yn ei le ac yn datblygu gwaith yn ymwneud â phobl ifanc, tai 

a dewisiadau llety.  
• Parhau i gynnig gwasanaethau gweithredol yn rhagweithiol gyda phartneriaid er mwyn 

ceisio atal digartrefedd  
• Datblygu a chynnig cefnogaeth a gwasanaethau i fynd i’r afael â chysgu ar y stryd 
• Datblygu lloches dros nos drwy gydol y flwyddyn  
• Darparwyd adnoddau ychwanegol i ateb y cynnydd yn y gwasanaeth – arweiniodd hyn at 

greu 4 swydd newydd yn yr Uned Anghenion Tai.  
• Darparwyd adnoddau ychwanegol i waith atal digartrefedd ac mae’r polisi/proses cronfa atal 

i’w adolygu ym mis Medi 2018 

Camau gweithredu 3 ac 4 

Yn ychwanegol i’r datblygiadau uchod, mae gwasanaethau Cymorth i Denantiaid a ddarperir gan 

TASA o fewn y Cyngor wedi cael eu hailffocysu er mwyn cynnig gwaith ymyrryd mewn argyfyngau i 

deuluoedd sydd mewn perygl o fynd yn ddigartref. Mae’r rhain yn gweithio ochr yn ochr â staff o 

fewn Uned Anghenion Tai’r Cyngor er mwyn atal digartrefedd yn ogystal â chysylltu â gwasanaethau 

cefnogi eraill sydd ar gael.  
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Hefyd dechreuwyd cynllun peilot o fewn Tîm Cyswllt Cyntaf Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion 

y Cyngor yn 2017/18 i gefnogi atgyfeiriadau drwy osod gweithiwr cymorth yn y tîm i ganolbwyntio ar 

faterion cymorth tai brys.   

Mae cyllid craidd gan Cefnogi Pobl yn galluogi nifer o asiantaethau trydydd sector lleol i godi arian ar 

gyfer gwasanaethau ychwanegol, gan gynnwys Learning 4 Life Llamau (sgiliau cyn-alwedigaethol), 

project CRE8 Solas Cymru (sgiliau i baratoi am waith) a Rhaglen Rhyddid Cymorth i Fenywod 

Casnewydd (adeiladu gwydnwch).  

Rhoir blaenoriaeth bellach i atgyfeiriadau i Broject Goleudy’r Cyngor, er mwyn delio ag atgyfeiriadau 

argyfwng/brys mor gyflym ac effeithlon â phosibl.  
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Amcan Cydraddoldeb 8: Yr Iaith Gymraeg 

Cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg 

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

Amcan a chanlyniad  Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu  
Byddwn yn hybu ein gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog ac yn cynyddu 
defnydd o’r Gymraeg yng Nghasnewydd  

Cam gweithredu 1  Cynnal ymgyrch cyhoeddusrwydd i hybu Safonau’r Gymraeg, a rolau a 
chyfrifoldebau staff, Aelodau a’r cyhoedd  

Cam gweithredu 2  Gwneud y defnydd gorau o systemau’r cyngor i hwyluso dewis iaith  

Cam gweithredu 3  Ymgysylltu â phartneriaid i hwyluso defnydd pobl o’r Gymraeg yng 
Nghasnewydd  

Cam gweithredu 4  Datblygu gwasanaeth cyfieithu ar gyfer cyflogeion Cyngor Dinas 
Casnewydd, a hwyluso datblygiad sgiliau’r Gymraeg y gweithwyr yn y 
gweithle  

Crynodeb 

O dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae’n ofynnol i Gyngor Dinas Casnewydd gydymffurfio â   

Safonau'r Gymraeg a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae’n rhaid i’r 

awdurdod gydymffurfio â 174 o safonau sy’n amlinellu’r gwasanaethau y mae’n rhaid iddo eu cynnig. 

Daeth y rhan fwyaf o’r safonau i rym ar 30 Mawrth 2016 gyda’r rhan fwyaf o’r lleill yn dod i rym ar 30 

Medi 2016.   

Yn y flwyddyn ariannol 2017-18 parhaodd yr  awdurdod i wneud cynnydd da tuag at gydymffurfio â 

Safonau’r Gymraeg. Mae’r agenda’n dal i elwa o’r gyllideb benodol a ddyrannwyd iddi ym mlwyddyn 

ariannol 2015-16, ac mae’r gwaith rheoli projectau a’r llywodraethu wedi esblygu i adlewyrchu’n 

well y cynnydd wnaed hyd yma.  

Mae’r awdurdod hefyd wedi gwneud camau cadarnhaol tuag at gyflawni’r amcanion yn ei 

Strategaeth pum mlynedd ar gyfer y Gymraeg, gyda chryn lwyddiant, er enghraifft drwy ddatblygu 

taflen well ar Fanteision Dwyieithrwydd. Bydd hyn yn helpu’r awdurdod i hybu’r Gymraeg drwy ardal 

y cyngor, a chydweithio mewn partneriaeth i hybu’r iaith ymhlith cymunedau lleiafrifol Casnewydd.   

Cam gweithredu 1 

Datblygwyd Strategaeth Gyfathrebu’r Gymraeg ar ddiwedd 2015 i esbonio swyddogaethau CDC o 

dan Safonau’r Gymraeg i gyflogeion, aelodau etholedig a’r cyhoedd. Mae’r deunyddiau sy’n 

ymwneud â’r strategaeth fel y fideos hybu corfforaethol, posteri, delweddau bwrdd gwaith, 

‘arwyddion pebyll’ gyda chyfarchion dwyieithog, dogfennau canllaw ar gynnig gwasanaethau a 

thudalennau’r rhyngrwyd, i gyd wedi bod yn llwyddiannus, ond mae’n debyg y bydd angen eu 

diweddaru’r flwyddyn nesaf.  

Yn ychwanegol at y deunyddiau hyn, mae cyfanswm o 175 o staff yr awdurdod lleol wedi cael 

hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith ers 2015-2018. Yn y flwyddyn sydd i ddod, bydd yr awdurdod yn 

ceisio cynyddu nifer y sesiynau sydd ar gael, gan y bydd y rhain yn cael eu cyflwyno gan Swyddog y 

Gymraeg a Chydraddoldebau. Bydd hyn yn rhoi mantais ychwanegol o ran sicrhau bod y sesiynau’n 

personoli’r agenda, a bod swyddogion y Gymraeg ar gael yn fwy i staff.      

 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20170321%20Hysbysiad%20Cydymffurfio44%20Cyngor%20Dinas%20Casnewydd%20(cy).pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/Welsh-in-Edication/Benefits-of-Bilingualism-v8-NoPG.pdf
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Mae gan gynrychiolwyr pob gwasanaeth hefyd rôl ffurfiol drwy Grŵp Gweithredu’r Gymraeg y 

Cyngor. Mae’r grŵp hwn yn helpu i hwyluso gweithredu’r safonau penodol yn adrannau gwahanol yr 

awdurdod.  

Mae hybu’r Gymraeg yn allanol wedi digwydd drwy gyfrwng Strategaeth 5 Mlynedd y Gymraeg, sydd 

eisoes wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran cyflawni’r amcanion sydd o’i mewn. Ymhlith y 

llwyddiannau dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf mae datblygu’r daflen Manteision Dwyieithrwydd. 

Hefyd y cydweithio mewn partneriaeth ar hybu’r Gymraeg ymhlith cymunedau lleiafrifol yng 

Nghasnewydd. 

Cam gweithredu 2 

Mae gennym nifer fawr o systemau sy’n cadw gwybodaeth ar bobl mewn perthynas â gwahanol 

wasanaethau, nifer o’r rhain yn fawr iawn, yn dal 250,000 o fanylion gwahanol. Lle gallwn gofnodi 

dewis iaith, rydym wedi addasu ein systemau, ac rydym yn parhau i ofyn i bobl beth yw eu dewis 

iaith er mwyn gwella ein gwasanaeth. Lle gallwn gynnig gwasanaethau yn newis iaith pobl fe wnawn 

hynny, er mewn nifer o achosion rydym yn parhau i gyfathrebu’n ddwyieithog. Mae hyn yn rhywbeth 

yr ydym am ei wella drwy weithredu system newydd Rheoli Perthnasau Cwsmeriaid yr awdurdod.  

Cam gweithredu 3 

Yn y flwyddyn ariannol 2017/18, adolygodd yr awdurdod nifer o’i Gytundebau Lefel Gwasanaeth 

(CLGau) gan sicrhau bod ei rwymedigaethau o ran y Gymraeg yn cael eu pasio ymlaen i’w 

bartneriaid.    Mae canllawiau mwy cyffredinol hefyd wrthi’n cael eu llunio drwy gyfrwng grŵp 

gorchwyl-a-gorffen penodol o fewn y grŵp gweithredu ar y Gymraeg.  

Drwy fodloni ei ymrwymiadau o dan Strategaeth 5 Mlynedd y Gymraeg, mae Cyngor Dinas 

Casnewydd wedi gweithio’n rhagweithiol gyda nifer o bartneriaid gwahanol. Yn ystod blwyddyn 

ariannol 2017-18, dechreuodd yr awdurdod ddatblygu ymgyrch i hybu Manteision Dwyieithrwydd. 

Datblygwyd taflen gychwynnol drwy weithio’n agos â Menter Iaith Casnewydd, tra bo’r gwaith o 

ymgysylltu gyda’r gymuned Ddu ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn digwydd law yn llaw â’r Fenter 

honno, Cymraeg i Oedolion a SEWREC (Cyngor Cydraddoldeb Hiliol De-ddwyrain Cymru). 

Cam gweithredu 4 

I hwyluso gweithio’n ddwyieithog, mae’r awdurdod wedi sefydlu gwasanaeth cyfieithu sydd ar agor i 

holl staff y cyngor, sy’n cael ei dalu amdano’n  ganolog. Yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod, bydd yr 

awdurdod yn symleiddio’r broses yma o gael gafael ar gyfieithydd, drwy greu CLG gyda Chyngor 

Caerdydd. Nid yn unig fydd y gwaith hwn yn cyflymu’r broses o gael gafael ar gyfieithydd, mae hefyd 

yn ddull mwy cynaliadwy o gyfieithu, gan y bydd y baich o weinyddu’r system hon yn cael ei 

rhannu’n decach drwy’r awdurdod.   

Bu gostyngiad bychan yn nifer y staff aeth i ddosbarthiadau’r Gymraeg o’i gymharu â’r flwyddyn 

ariannol ddiwethaf, gyda 9 o aelodau’r staff yn archebu lle ar gwrs blasu deuddydd, a 40 o staff yn 

archebu lle ar y cwrs blwyddyn o hyd. Dros y flwyddyn ariannol nesaf, bydd rhaid i’r awdurdod 

ystyried sut y gall gynyddu nifer y staff fydd yn mynd ar gyrsiau Cymraeg.   

http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/Welsh-in-Edication/Benefits-of-Bilingualism-v8-NoPG.pdf
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Amcan Cydraddoldeb 9: Cydymffuriaeth Gorfforaethol 

Cydymffurfiaeth Gorfforaethol 

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

Arweinyddiaeth strategol, trefniadau llywodraethu, sicrhau bod safonau’n uchel ac yn gyson 
ledled y cyngor a phob maes o gyfrifoldeb 

Cam gweithredu 1  Monitro perfformiad, gan gynnwys boddhad cwsmeriaid, drwy’r Grŵp 
Cydraddoldeb Strategol  

Cam gweithredu 2  Adrodd yn flynyddol ar gydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg i’r Cabinet a’r 
Uwch Dîm Rheoli, a chyhoeddi adroddiadau perthnasol ar wefan y cyngor.  

Cam gweithredu 3  Tudalennau’r We i gynnwys gwybodaeth berthnasol ar gydraddoldeb: 

 Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb 

 Adroddiadau Blynyddol ar Gydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg 

 Data ar boblogaeth a chyflogaeth o ran cydraddoldeb a’r Gymraeg 

Cam gweithredu 4  Cyflogeion y cyngor i gael cynnig yr holl hyfforddiant a chanllawiau i 
hwyluso cydymffurfio â deddfwriaeth yn ymwneud â chydraddoldeb, 
hawliau dynol a’r Gymraeg 

Cam gweithredu 5 Adolygu gweithdrefnau ar gaffael, cymorthdaliadau a nawdd i sicrhau bod 
gofynion cydraddoldeb a’r Gymraeg yn y prif ffrwd 

 

Crynodeb 

Dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf mae’r awdurdod wedi parhau i ddangos ei ymrwymiad i 

dryloywder drwy gyhoeddi gwybodaeth berthnasol am gydraddoldeb ar-lein, a’i ymrwymiad i 

atebolrwydd drwy adrodd am gynnydd ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) yn systematig i’r 

Grŵp Cydraddoldeb Strategol (GCS). Yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac 

Awdurdodau Cyhoeddus) Rheoliadau 2017, cyhoeddodd yr awdurdod ei ‘Adroddiad ar y Bwlch 

Cyflog’ cyntaf, sy’n mesur y gwahaniaeth yng nghyflog cyfartalog menywod a dynion, beth bynnag 

yw natur eu gwaith, ledled y sefydliad i gyd.   

O hyn ymlaen bydd yr awdurdod yn ceisio datblygu’r gefnogaeth mae’n ei roi i staff, gan hwyluso 

cydymffurfio manwl â dyletswyddau cydraddoldeb yn y sector gyhoeddus, y Gymraeg a Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  

Cam gweithredu 1 

Yn 2017-18 cyfarfu’r GCS bob tri mis i adolygu camau a chynnydd yn erbyn y CCS. Mewn ymateb i 

bryderon nad oedd pob un o’r naw Amcan Cydraddoldeb yn cael ei adolygu’n ddigon manwl, bydd y 

grŵp yn cyfarfod am yn ail fis yn y flwyddyn sydd i ddod.  

Cam gweithredu 2 

Bydd yr awdurdod yn parhau i gyhoeddi’r holl adroddiadau blynyddol yn ymwneud â’r Gymraeg a 

Chydraddoldebau ar ei dudalen Cydraddoldebau a'r Gymraeg ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd. 

Cymeradwyir yr adroddiadau hyn gan y cabinet a’r Uwch Dîm Rheoli.  

Yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) Rheoliadau 

2017, cyhoeddodd yr awdurdod ei ‘Adroddiad ar y Bwlch Cyflog’ cyntaf, sy’n mesur y gwahaniaeth 

yng nghyflog cyfartalog menywod a dynion, beth bynnag yw natur eu gwaith, ledled y sefydliad i gyd. 

Mae’r data hwn i’w weld yn atodiad yr adroddiad.  

http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2017/9780111153277
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2017/9780111153277
https://view.pagetiger.com/NCCgenderpaygap2017/NCCgenderpaygap2017
https://view.pagetiger.com/NCCgenderpaygap2017/NCCgenderpaygap2017
http://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/Equalities-the-Welsh-language/Equalities-and-the-Welsh-language.aspx
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2017/9780111153277
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2017/9780111153277
https://view.pagetiger.com/NCCgenderpaygap2017/NCCgenderpaygap2017
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Cam gweithredu 3 

Er mwyn cyflawni ein hymrwymiadau cyfreithiol o ran cyhoeddi AEDCh, mae’r awdurdod hefyd wedi 

cymryd camau i wella’r ffordd y mae staff yn cyflwyno AEDChau i’w cyhoeddi.  Yn y flwyddyn 

ariannol nesaf, bydd asesiadau yn cael eu cyflwyno’n ganolog i un cyfeiriad e-bost, lle y bydd staff 

penodol yn gallu eu hadolygu a’u hanfon ymlaen i’w cyhoeddi. Gellir defnyddio’r un e-bost i anfon 

asesiadau hyfforddi’r Gymraeg, y mae’n ofynnol i ni dan Safonau’r Gymraeg i’w cyhoeddi.  

Bydd yr awdurdod yn parhau i gyhoeddi’r holl adroddiadau blynyddol sy’n ymwneud â’r ‘Gymraeg a 
Chydraddoldebau’ ar y dudalen honno ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd.  

O fewn yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldebau, mae adran ar ddata staff yn ymwneud â’r 
Gymraeg a Chydraddoldebau, sy’n cymharu amrywiaeth ein staff o’i gymharu ag amrywiaeth y 
ddinas yn gyffredinol.   

Cam gweithredu 4 
Ar hyn o bryd, mae’r awdurdod yn cynnig ‘Cyflwyniad i Gydraddoldebau’ a ‘Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg’ i staff. Nod y sesiynau hyn yw hybu ymwybyddiaeth gyffredinol o 
ymrwymiadau’r awdurdod o ran y Gymraeg a Chydraddoldebau, gan roi gwybodaeth i staff hefyd 
ynglŷn â lle i gael gafael ar ragor o gyngor am gydymffurfio.  

Dros y flwyddyn ariannol nesaf, mae’r awdurdod am gynnig y ddwy raglen hyfforddi hyn ei hun. 
Bydd hyn yn rhoi manteision i’r cyngor o ran gallu cynnig rhagor o sesiynau dros y flwyddyn heb 
ragor o gost, gan hefyd godi proffil ein swyddogion Cymraeg a Chydraddoldebau.   

Cam gweithredu 5 
Adolygir gweithdrefnau ynglŷn â chaffael, grantiau a nawdd drwy gydol blwyddyn ariannol 2017/18 i 
sicrhau ein bod ni fel awdurdod yn parhau i drosglwyddo’r cyfrifoldebau sector gyhoeddus sydd 
gennym o dan ddeddfwriaeth y Gymraeg a Chydraddoldebau a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, ynghyd ag ymrwymiadau newydd o dan Adran 54 Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015.  
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Data Cydraddoldeb: o gasglu data i gynnig gwasanaethau 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn defnyddio data ar bob cam o’r broses o wneud penderfyniadau, ac 
mae’n ystyried data yn offeryn hanfodol wrth gyflawni ei ddyletswyddau sector gyhoeddus. Mae’r 
adran hon yn edrych ar swyddogaeth ein data ar gydraddoldeb mewn tri cham:  

 Casglu data; sut mae’r awdurdod yn casglu data ar nodweddion a ddiogelir, yr iaith Gymraeg 
a Lles Cenhedlaethau’r Dyfodol 

 Gwerthuso data; sut mae’r awdurdod yn defnyddio data drwy brosesau mewnol fel 
Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb  

 Defnyddio data; sut mae’r awdurdod yn defnyddio gwybodaeth berthnasol ar gydraddoldeb 

i osod cyfeiriad strategol a chyflawni ein hamcanion ar gydraddoldeb  

Casglu Data: creu llun 
Mae casglu gwybodaeth gywir am ein cwsmeriaid yn allweddol i gynnig gwasanaethau gwych. Mae 

Cyngor Dinas Casnewydd yn casglu data ynglŷn â chydraddoldeb mewn ffyrdd amrywiol sy’n rhoi 

gwybodaeth i ni wrth gynnig gwasanaethau. Fel awdurdod rydym wedi datblygu systemau cadarn 

sy’n casglu swm enfawr o ddata mesurol drwy ein system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (RhCC) a 

chronfeydd data eraill sy’n gysylltiedig â gwasanaethau unigol. Rydym hefyd yn casglu data ansoddol 

drwy ein hymarferiadau allgymorth ac ymgynghori, sy’n rhoi cipolwg i ni ar sut mae unigolion o 

grwpiau gwahanol yn defnyddio’r gwasanaethau a gynigiwn.  

Systemau/Casglu data 

Mae’r awdurdod yn defnyddio nifer o systemau gwahanol i ganiatáu i’w amrywiol wasanaethau greu 

llun a phroffil o’i gwsmeriaid. Defnyddir y data hwn i ddatblygu cynlluniau a rhaglenni gwaith ymhob 

gwasanaeth.   

Fodd bynnag, fel y nodwyd o dan Amcan Cydraddoldeb 8, Cam 2, mae’r awdurdod wedi ei chael hi’n 

anodd datblygu un drefn o gofnodi dewis iaith o ran y Gymraeg.  Gan ein bod yn defnyddio systemau 

gwahanol, rydym wedi methu diwygio systemau i gofnodi dewis iaith yn yr un ffordd. Lle na 

lwyddom i ddiwygio’r system, rydym wedi cyfathrebu’n ddwyieithog. Byddwn yn edrych eto ar y 

canllawiau i’r staff ar gasglu a defnyddio data cydraddoldeb perthnasol, yn unol â’r gwaith o 

adolygu’r broses Asesiadau Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb.  

Yn y flwyddyn ariannol nesaf (2018/19) mae’r awdurdod yn bwriadu integreiddio system RhCC 

newydd fydd yn cofnodi dewis iaith ein cwsmeriaid yn well.    

Ymgynghoriadau 

Eleni bu Tîm Polisi, Partneriaeth a Chynnwys Cyngor Dinas Casnewydd yn cydlynu ymgynghoriad 

gydag o leiaf 30,030 o bobl ar ystod o faterion o Orchmynion Gwarchod Diogelwch y Cyhoedd ym 

Maesglas i bolisi derbyn ysgolion. Cododd nifer yr ymgynghoreion yn sylweddol eleni drwy alluogi 

teithwyr ar fysiau i ateb holiaduron drwy gyfrwng Wi-Fi’r cerbydau. Atebodd 8616 yr holiadur am 

agweddau tuag at ddiogelwch cyhoeddus, a barodd am fis, yng Nghasnewydd yn unig.   

Mae’r awdurdod hefyd wedi gwella’r canllawiau i staff ar ymgynghori ac ymgysylltu yn unol ag 

adolygu’r broses Asesiadau Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb.  Fodd bynnag, byddwn yn gwella’r  

ffordd o gyfathrebu’r canllawiau yma i staff yn y flwyddyn ariannol nesaf.  
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Proffiliau Lles Cymunedol 
Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) mae’r awdurdod wedi cwblhau ac wedi 

cyhoeddi ein Proffilau Lles Cymunedol. Mae data defnyddiol iawn am bob math o feysydd yn y 

proffiliau hyn, a’r bwriad yw ei ddefnyddio fel adnodd ar gyfer aelodau’r cyhoedd a swyddogion yr 

awdurdod.    Bydd y proffiliau hyn hefyd yn adnodd ychwanegol i staff wrth ystyried AEDChau.  

Gwerthuso data: datblygu arfer da 
Mewn ymateb i bwysigrwydd gwerthuso data cydraddoldeb mewn modd dadansoddol, mae Cyngor 

Dinas Casnewydd wedi datblygu cyfres o brosesau systematig i sicrhau y rhoir ystyriaeth briodol i 

ymrwymiadau statudol. Mae hyn yn cael ei gynnwys nid yn unig gan ein Hasesiadau o’r Effaith ar 

Degwch a Chydraddoldeb a’r gwaith ymgynghori a wnawn gyda’r cyhoedd, ond hefyd drwy 

strwythur llywodraethu mewnol yr awdurdod.  

Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb 

Mae Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb yn tystio i ystyriaeth o wybodaeth berthnasol 

ar gydraddoldeb, ac maent yn ymrwymiad statudol ar awdurdodau lleol wrth greu polisïau newydd 

neu ddiwygio gwasanaethau. Yn ystod blwyddyn ariannol 2017/18 cynhaliwyd 17 AEDCh. Mae 

AEDChau i’w gweld yn gyhoeddus ar dudalennau cydraddoldeb y cyngor.  

Yn unol â’r ymrwymiadau yn adroddiad blynyddol 2015/16 mae Cyngor Dinas Casnewydd yn y 

broses o adolygu a gwella ansawdd a phroses ein hasesiadau effaith. Yn ogystal â gwella 

defnyddioldeb y ffurflen a gwneud y ffordd y mae’r Cyngor yn bodloni ei ymrwymiadau statudol o 

dan Fesur y Gymraeg (2011) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn fwy gweledol, 

byddwn hefyd yn edrych ar wella’r canllawiau i helpu ein staff i we-lywio’r broses AEDCh.   

Er mwyn cyflawni ein hymrwymiadau cyfreithiol o ran cyhoeddi ein hasesiadau, mae’r awdurdod 

eisoes wedi cymryd camau i wella’r ffordd y mae staff yn cyflwyno AEDChau i’w cyhoeddi. Yn y 

flwyddyn ariannol nesaf, bydd yr awdurdod yn parhau i ddosbarthu’r canllawiau ar sut i gwblhau a 

chyhoeddi Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb i staff.  

Cynlluniau Gwasanaeth 

Mae Cynlluniau Gwasanaeth pob adran yn cael eu cyflwyno i’r Aelod Cabinet a Chraffu.  Mae’r 
cynlluniau hyn yn amlinellu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni a newid busnes, dangosyddion 
perfformiad allweddol a meini prawf llwyddiant.    
 
Mae adrannau hefyd yn adrodd ar ddemograffeg cwsmeriaid, ymgysylltiad â chwsmeriaid ac 
adborth, i gyd yn cyfrannu at gynllunio gwaith a pherfformiad. Mae hyn yn dyst i ymrwymiad y 
cyngor i brif ffrydio’r defnydd o wybodaeth berthnasol wrth gynllunio gwaith a rheoli 
perfformiad.    Bydd gwaith yn cael ei wneud drwy gydol oes y strategaeth i sicrhau bod cynlluniau 
gwasanaeth yn cysylltu’n llawn ag AEDChau perthnasol sy’n chwarae rhan adeiladol wrth newid 
polisi a chynigion am newid.  
 

Defnyddio Data: cyflawni ein Hamcanion Cydraddoldeb 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn sicrhau bod yr agenda gydraddoldeb yn rhan gref o’n proses 

gwneud penderfyniadau, ac yn ei le mewn nifer o ffyrdd. Mae gennym;  

http://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/Equalities-the-Welsh-language/Equalities-and-the-Welsh-language.aspx
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Equalities-and-Welsh-language-/Welsh/Strategic-Equality-Plan-Annual-Report-1516-final-for-cabinet.pdf
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Grŵp Cydraddoldeb Strategol  

Ar ôl cymeradwyo Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb Cyngor Dinas 

Casnewydd yn 2016, mae’r Grŵp Cydraddoldeb Strategol (GCS) hyd yn hyn wedi cyfarfod bob tri mis 

i roi arweiniad strategol ar weithredu’r agenda gydraddoldeb. Fodd bynnag er mwyn gwella’r lefel o 

graffu yn y flwyddyn ariannol 2018/19 bydd y GCS yn cyfarfod bob yn ail mis er mwyn craffu pob 

Amcan Cydraddoldeb yn fwy manwl.   

Rôl gyfredol y grŵp yw cymryd arweinyddiaeth strategol o ran gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol, yr Amcanion Cydraddoldeb Corfforaethol a Mesur y Gymraeg 2011 ledled yr awdurdod. 

Mae’r grŵp hefyd yn ceisio angori’r gwaith o weithredu’r agenda gydraddoldeb yng nghyd-destun 

digwyddiadau sy’n newid bob dydd ledled Casnewydd sy’n berthnasol i’r agenda honno.  

Comisiwn Tegwch  

Fel estyniad i ymrwymiad yr awdurdod i’r agenda gydraddoldeb, cytunodd Cyngor Dinas Casnewydd 

yn 2012 i gydweithio gyda’r Comisiwn Tegwch i gyflwyno’i gysyniad o ‘degwch’ a’i bedwar paramedr 

i’n proses cynnig-polisi.  

Mae aelodaeth y Comisiwn yn gymysgedd o aelodau pleidiau gwleidyddol, undebau llafur, a 

phartneriaid o’r sector wirfoddol a chyhoeddus. Nod yw grŵp yw tynnu sylw at ffyrdd y gall y cyngor 

wella canlyniadau i bobl leol, drwy edrych ar sut y gall wneud y defnydd gorau o’i bwerau, 

dyletswyddau ac adnoddau i gyflawni’r canlyniadau gorau a thecaf.   

Yn unol â’r gwelliant i broses AEDCh yr awdurdod, mae Tegwch yn cael ei gynrychioli’n well ar ein 

ffurflen AEDCh, a’r pedwar paramedr i’w gweld yn gliriach yn y dogfennau canllaw cysylltiedig.  

Mae’r paramedrau hyn wedi gosod fframwaith eang ar gyfer gofyn cwestiynau hanfodol am degwch, 

ac yn rhoi canllaw yn eu tro ar sut i asesu effaith cynigion a newidiadau mewn polisi.  Gellir gweld 

adroddiad llawn y Comisiwn Tegwch yma.  

  

http://www.newport.gov.uk/fairnessCommission/cy/Homepage.aspx
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Data Cyflogaeth  

Dadansoddiad 
Mae’r data yn deillio o tua 5,949 o gyflogeion y cyngor (gan gynnwys staff mewn ysgolion). Mae hyn 

yn 3.3% o ostyngiad ar y flwyddyn flaenorol pan roedd yr awdurdod yn cyflogi 6147 o bobl.  

Ni allwn adrodd yn ddibynadwy am gyflogeion sydd wedi gwneud cais i newid swydd o fewn yr 

awdurdod, yn erbyn y rhai a fu’n llwyddiannus.  

Dim ond y rhai a wnaeth gŵyn yn y categori cwynion y gallwn adrodd amdanynt, ac nid y rhai y 

gwnaed y gŵyn yn eu herbyn.  

Mae’r templed cynllunio’r gweithlu nawr wedi’i sefydlu fel rhan ganolog o gynllunio gwasanaethau, 

gan defnyddio data ar y gweithlu a gasglwyd dros y flwyddyn.  Gosodir camau gweithredu i sicrhau 

bod adrannau gwahanol yn mynd i’r afael ac yn ymgysylltu â materion sy’n ymwneud ag amcanion a 

thargedau cyllidol eu hadrannau.  

 Mae tua 81% o’r gweithlu yn fenywod   

 Mae patrwm cyflogau dynion a menywod yn debyg iawn hyd at £55,000 ac uwch. Llai na 

1.3% o gyflogeion sy’n fenywod sydd yn y categori hwn o’i gymharu â 3.0% o gyflogeion sy’n 

ddynion.  

 Mae canran gyfartal o ddynion a menywod yn gweithio mewn swyddi parhaol, sef tua 70% 

o’r gweithlu  

 Mae gwahaniaeth amlwg mewn patrymau gwaith. Mae tua 66% o ddynion yn gweithio’n 

llawn amser o’i gymharu â dim ond 30% o fenywod. Bu cwymp yn y ganran o gyflogeion 

llawn amser yn y ddau ryw.  

 Mae’r ganran fwyaf o gyflogeion yn y grŵp oedran 35-44, sef 26.1% o’r gweithlu.  

 O ran ceisiadau am swyddi, daeth y nifer fwyaf o geisiadau o’r grŵp oedran 25-34 (34.0%) a’r 

grŵp 16-24 (22.4%), ond dim ond 5.6% o’r gweithlu sydd ar hyn o bryd rhwng 16 a 24 oed.  

 Mae canran y rhai sy’n gadael y gwaith ac sy’n anabl (2.9%) yn dipyn uwch na’r cyflogeion 

sy’n anabl (1.7%) 

 Mae canran y cyflogeion anabl a’r ymgeiswyr am swyddi sy’n anabl yn isel (1.7% and 4.3%) 

o’i gymharu â chyfrifiad 2011 a ddangosodd bod 10.6% o boblogaeth Casnewydd yn nodi 

bod eu gweithgareddau bob dydd wedi’u cyfyngu dipyn.  

 Mae’r ganran o gyflogeion sy’n bobl dduon neu’n Asiaidd neu’n lleiafrifoedd ethnig yn is na’r 

ganran ymhlith poblogaeth Casnewydd. Mae cyflogeion sy’n bobl dduon neu’n Asiaidd neu’n 

lleiafrifoedd ethnig yn 4.1% o weithlu’r cyngor ond maent yn 10.1% o leiaf o boblogaeth 

Casnewydd. 
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Math o gytundeb yn ôl rhyw 
 2016/17 2017/18 

Math o 
gytundeb 

Gwryw % Benyw % Gwryw % Benyw % 

Parhaol 1036 70.8 3478 70.4 993 70.6 3486 69.3 

Cyfrifoldebau 
Ychwanegol 

17 1.2 51 1.0 14 1.0 53 1.1 

Dros dro 196 13.4 462 9.3 184 13.1 459 9.1 

Tymor 
penodol 

204 13.9 909 18.4 199 14.1 959 19.1 

Llenwi LTS 0 0.0 0 0.0 1 0.1 1 0.0 

 2016/17 2017/18 

Band Cyflog (£) Gwryw % Benyw % Gwryw % Benyw % 

10,000-14,999 131 8.9 411 8.3 20 1.4 28 0.6 

15,000-19,999 526 35.9 1979 40.0 475 33.8 2230 44.3 

20,000-24,999 175 12.0 744 15.1 322 22.9 1022 20.3 

25,000-29,999 157 10.7 421 8.5 120 8.5 362 7.2 

30,000-34,999 93 6.4 283 5.7 96 6.8 311 6.2 

35,000-39,999 255 17.4 837 16.9 253 18.0 822 16.3 

40,000-44,999 19 1.3 43 0.9 29 2.1 64 1.3 

45,000-49,999 20 1.4 40 0.8 8 0.6 29 0.6 

50,000-54,999 13 0.9 24 0.5 17 1.2 37 0.7 

55,000-59,999 10 0.7 26 0.5 10 0.7 22 0.4 

60,000-64,999 6 0.4 11 0.2 6 0.4 16 0.3 

65,000-69,999 10 0.7 10 0.2 7 0.5 8 0.2 

70,000+ 16 1.1 14 0.3 19 1.4 18 0.4 

Dd/g 33 2.3 99 2.0 25 1.8 60 1.2 

Cyfanswm 1464 100 4942 100 1407 100 5029 100 
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Mam. Llenwi 0 0.0 2 0.0 0 0.0 3 0.1 

Tymhorol 7 0.5 33 0.7 12 0.9 62 1.2 

Secondiad 1 0.1 1 0.0 0 0.0 1 0.0 

Sesiwn 3 0.2 5 0.1 4 0.3 3 0.1 

Cyflenwi 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Dros Dro 0 0.0 1 0.0 0 0.0 2 0.0 

Cyfanswm 1464 100 4942 100 1407 100 5029 100 

 

Patrwm gweithio yn ôl rhyw 
 2016/17 2017/18 

Patrwm gwaith                               Gwryw % Benyw % Gwryw % Benyw % 

Llawn-amser 998 68.2 1588 32.1 932 66.2 1527 30.4 

Rhan-amser 463 31.6 3273 66.2 469 33.3 3426 68.1 

Rhannu Swydd 3 0.2 81 1.6 6 0.4 76 1.5 

Cyfanswm 1464 100 4942 100 1407 100 5029 100 

 

 

 

Proffil Oedran  
 2016/17 2017/18 

Grŵp Oedran Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am swyddi 

% Wedi 
gadael 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am swyddi 

% Wedi 
gadael 

% 

16-24 345 5.6 1132 26.0 16 5.1 321 5.4 937 22.4 14 5.8 

25-34 1427 23.2 1394 32.1 67 21.5 1341 22.5 1423 34.0 62 25.7 

35-44 1562 25.4 817 18.8 73 23.5 1551 26.1 845 20.2 59 24.5 

45-49 859 14.0 377 8.7 37 11.9 802 13.5 346 8.3 24 10.0 

50-54 817 13.3 275 6.3 38 12.2 824 13.8 280 6.7 18 7.5 

55-59 625 10.2 193 4.4 30 9.6 606 10.2 215 5.1 30 12.4 
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60-64 342 5.6 92 2.1 35 11.3 346 5.8 94 2.2 18 7.5 

65-69 115 1.9 7 0.2 12 3.9 95 1.6 6 0.1 15 6.2 

70-74 44 0.7 5 0.1 2 0.6 44 0.7 2 0.0 1 0.4 

75+ 16 0.3 0 0.0 1 0.3 21 0.4 0 0.0 0 0.0 

Mae’n well 
gennyf beidio â 
dweud 

0 0.0 54 1.2 0 0.0 0 0.0 40 1.0 0 0.0 

Cyfanswm 6152 100 4346 100 311 100 5951 100 4188 100 241 100 

 

Proffil Rhyw  
 2016/17 2017/18 

Rhyw Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
swyddi 

% Wedi 
gadael 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
swyddi 

% Wedi 
gadael 

% 

Benyw 4681 76.1 3181 186 186 59.8 4586 77.1 3062 73.1 168 69.7 

Gwryw 1471 23.9 1132 125 125 40.2 1365 22.9 1100 26.3 73 30.3 

Anhysbys 0 0.0 33 0.0 0 0.0 0 0.0 26 0.6 0 0.0 

Cyfanswm 6152 100 4346 311 311 100 5951 100 4188 100 241 100 

 

 

 

Proffil Statws Priodasol  
 2016/17 2017/18 

Statws Priodasol: Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
swyddi 

% Wedi 
gadael 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
swyddi 

% Wedi 
gadael 

% 

Partneriaeth Sifil 6 0.1 31  0.7 1 0.3 8 0.1 35 0.8 0 0.0 

Wedi ysgaru 249 4.0 237 5.5 18 5.8 253 4.3 191 4.6 14 5.8 

Yn byw gyda 
phartner 

517 8.4 631 14.5 23 7.4 509 8.6 675 16.1 26 10.8 
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Priod 2884 46.9 1221 28.1 154 49.5 2788 46.8 1279 30.5 117 48.5 

Wedi gwahanu 87 1.4 76 1.7 7 2.3 87 1.5 85 2.0 2 0.8 

Sengl 1950 31.7 2042 47.0 101 32.5 1883 31.6 1833 43.8 69 28.6 

Gweddw 48 0.8 8 0.2 1 0.3 47 0.8 6 0.1 4 1.7 

Mae’n well 
gennyf beidio â 
dweud 

46 0.7 49  1.1 1 0.3 39 0.7 47 1.1 2 0.8 

Yn wag 365 5.9 51 1.2 5 1.6 337 5.7 37 0.9 7 2.9 

Cyfanswm 6152 100 4346 100 311 100 5951 100 4188 100 241 100 

 

Proffil Anabl  
 2016/17 2017/18 

Anabledd  Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
swyddi 

% Wedi 
gadael 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am swyddi 

% Wedi 
gadael 

% 

Anabl 101 1.6 170 3.9 15 4.8 104 1.7 181 4.3 7 2.9 

Ddim yn anabl 5860 95.3 3794 87.3 288 92.6 5648 94.9 3712 88.6 221 91.7 

Anhysbys 48 0.8 67 1.5 4 1.3 41 0.7 67 1.6 5 2.1 

Yn wag 143 2.3 315 7.2 4 1.3 158 2.7 228 5.4 8 3.3 

Cyfanswm 6152 100 4346 100 311 100 5951 100 4188 100 241 100 

 

 

 

 

Proffil Cyfeiriadedd Rhywiol  
 2016/17 2017/18 

Cyfeiriadedd 
Rhywiol 

Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
swyddi 

% Wedi 
gadael 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am swyddi 

% Wedi 
gadael 

% 
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Heterorywiol 1643 26.7 3809 87.6 155 49.8 1929 32.4 3749 89.5 129 53.5 

Hoyw 23 0.4 53 1.2 1 0.3 27 0.5 57 1.4 3 1.2 

Deurywiol 10 0.2 58 1.3 2 0.6 12 0.2 43 1.0 3 1.2 

Lesbiaidd  17 0.3 58 1.3 0 0.0 17 0.3 46 1.1 3 1.2 

Mae’n well 
gennyf beidio â 
dweud 

289 4.7 207 4.8 13 4.2 284 4.8 182 4.3 4 1.7 

Yn wag 4170 67.8 161 3.7 140 45.0 3682 61.9 111 2.7 99 41.1 

Cyfanswm 6152 100 4346 100 311 100 5951 100 4188 100 241 100 

 

 

  



 

5 
 

Proffil Crefydd/Cred  

 2016/17 2017/18 

Crefydd/Cred Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
swyddi 

% Wedi 
gadael 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
swyddi 

% Wedi 
gadael 

% 

Agnostig 126 2.0 363 8.4 9 2.9 170 2.9 361 8.6 11 4.6 

Anffyddiwr 238 3.9 721 16.6 32 10.3 275 4.6 786 18.8 32 13.3 

Bwdaidd-
Hinayana 

3 0.0 5 0.1 0 0.0 3 0.1 1 0.0 0 0.0 

Bwdaidd-
Mahayana 

3 0.0 6 0.1 0 0.0 4 0.1 2 0.0 0 0.0 

Cristnogol-
Uniongred 

174 2.8 328 17.5 12 3.9 217 3.6 300 7.2 16 6.6 

Cristion-
Protestannaidd 

416 6.8 660 15.2 36 11.6 477 8.0 619 14.8 20 8.3 

Cristion - 
Catholig 

235 3.8 494 11.4 22 7.1 270 4.5 546 13.0 12 5.0 

Hindŵaeth 3 0.0 24 0.6 1 0.3 4 0.1 11 0.3 1 0.4 

Islamaidd - 
Shïaidd 

2 0.0 15 0.3 0 0.0 3 0.1 17 0.4 0 0.0 

Islamaidd - 
Swnni 

35 0.6 167 3.8 5 1.6 41 0.7 131 3.1 2 0.8 

Iddewig - 
Uniongred 

1 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

Iddewig - 
Diwygiedig 

0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.1 0 0.0 

Mae’n well 
gennyf beidio â 

dweud 

561 9.1 890 20.5 41 13.2 575 9.7 712 17.0 30 12.4 

Arall 129 2.1 384 8.8 10 3.2 160 2.7 447 10.7 15 6.2 

Siciaeth 1 0.0 10 0.2 0 0.0 1 0.0 6 0.1 1 0.4 

Taoistiaeth 1 0.0 6 0.1 1 0.3 0 0.0 1 0.0 1 0.4 

Yn wag 4224 68.7 271 6.2 142 45.7 3750 63.0 244 5.8 100 41.5 
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Cyfanswm 6152 100 4346 100 311 100 5951 100 4188 100 241 100 
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Proffil Tras Ethnig 

 2016/17 2017/18 

Tras Ethnig Cyflogeion                                            Ymgeiswyr am 
swyddi 

Wedi 
gadael 

Cyflogeion Ymgeiswyr am 
swyddi 

Wedi 
gadael 

Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig - 
Bangladeshaidd  

0.4 1.0 0.6 0.4 0.9 0.4 

Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig - 
Indiaidd 

0.4 0.9 0.6 0.4 1.3 1.2 

Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig - 
Arall 

0.4 1.1 1.0 0.4 0.8 0.0 

Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig - 
Pacistanaidd 

0.5 1.6 1.6 0.5 1.2 0.4 

Du neu Ddu Brydeinig - Affricanaidd 0.4 2.1 1.6 0.4 1.7 0.4 

Du neu Ddu Brydeinig – Caribïaidd 0.4 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4 

Du neu Ddu Brydeinig - Arall 0.0 0.3 0.0 0.1 0.4 0.4 

Tseiniaidd neu Arall-Dseiniaidd 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.4 

Tseiniaidd neu Arall – Teithiwr Sipsi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 

Tseiniaidd neu Arall - Arall 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 

Cymysg – Du Affricanaidd 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cymysg – Arall  0.3 0.6 1.0 0.4 0.5 0.4 

Cymysg – Gwyn ac Asiaidd 0.2 0.5 0.0 0.2 0.4 0.4 

Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd  0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 

Cymysg - Gwyn a Du Caribïaidd 0.4 1.3 1.0 0.5 1.6 0.8 

Gwyn – Prydeinig  68.7 59.6 65.6 67.9 59.7 66.8 

Gwyn – Saesnig  1.9 1.5 1.3 1.8 1.9 0.8 

Gwyn - Gwyddelig 0.7 0.4 0.3 0.7 0.5 1.2 

Gwyn - Arall 2.0 1.6 1.9 1.9 1.9 3.3 

Gwyn – Arall Ewropeaidd 0.6 2.3 1.6 0.7 2.1 1.2 

Gwyn – Albanaidd   0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.4 

Gwyn - Cymreig 20.0 21.6 19.0 20.7 22.2 17.4 

Ni nodwyd 0.3 0.9 0.3 0.3 0.5 0.4 

Mae’n well gennyf beidio â dweud 0.1 0.7 0.3 0.1 0.4 0.8 
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Anhysbys 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.4 

Yn wag 1.6 0.8 0.3 1.8 0.9 1.2 

Cyfanswm 100 100 100 98 100 100 

 

Cyfanswm Tras Ethnig  

 2011 2016/17 2017/18 

Cyfrifiad Cyngor Dinas Casnewydd Cyngor Dinas Casnewydd 

Tras Ethnig % Casnewydd % Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
swyddi 

% Wedi 
gadael 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
swyddi 

% Wedi 
gadael 

Cyfanswm Asiaidd 5.4  1.7 4.6 3.8 1.7 4.2 2.0 

Cyfanswm Du 1.7 0.8 2.9 2.2 0.9 2.7 1.2 

Cyfanswm Arall 1.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.8 

Cyfanswm Cymysg 1.9 1.0 2.7 2.3 1.3 2.6 1.6 

Cyfanswm Gwyn 89.9 94.0 87.2 90.0 93.7 88.4 91.1 

Cyfanswm 
Anhysbys 

0.1 2.3 2.4 1.4 2.3 2.0 3.2 

Cyfanswm 100 100 100 100 100 100 100 

   SYLWER Mae ‘Cyfanswm Anhysbys’ yn cynnwys categorïau ‘Ni Nodwyd', ‘Mae’n well gennyf beidio â dweud’, ‘Anhysbys’ ac ‘Yn wag’.  

Hyfforddiant Cydraddoldeb a Gynigiwyd 

Teitl y Cwrs Nifer yn bresennol 

Atal Caethwasiaeth a Masnachu Pobl Cymru Gyfan 18 

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth 23 

Ymwybyddiaeth o Fyddardod 3 

Ymwybyddiaeth Deall Dementia 22 

E-ddysgu VAWDASV 1068 

Hyfforddiant VAWDASV wyneb yn wyneb 39 

Cydraddoldeb: Cyflwyniad 34 

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 24 



 

2 
 

Atal Eithafiaeth Treisiol  680 

SYLWER VAWDASV: Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
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