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Rhagair 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’n sicrhau bod cyrff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf yn meddwl mwy 
am y tymor hir, yn gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd, yn ceisio atal problemau ac yn cymryd 
ymagwedd fwy cydgysylltiedig. 

Mae’r Ddeddf yn amlinellu “egwyddor datblygu cynaliadwy” sy’n nodi sut y dylai’r cyrff cyhoeddus a restrir yn y 
Ddeddf fynd ati i fodloni eu dyletswydd llesiant o dan y Ddeddf.  

Mae’r egwyddor yn cynnwys pum ffordd o weithio y mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus eu hystyried wrth 
ddefnyddio ymagwedd datblygu cynaliadwy, sef: 

 

 
 

 Edrych i’r tymor hir fel na fyddwn yn effeithio ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion 
eu hunain; 

 Deall prif achosion problemau i’w hatal rhag codi yn y lle cyntaf; 

 Cymryd ymagwedd integredig fel bod cyrff cyhoeddus yn edrych ar y nodau llesiant wrth benderfynu ar 
eu hamcanion llesiant; 

 Gweithio gydag eraill mewn ffordd gydweithredol i ddod o hyd i atebion cynaliadwy a rennir; 

 Cynnwys amrywiaeth o’r boblogaeth yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt. 
 

 

Mae’r Ddeddf yn gosod saith nod llesiant: 

Gyda’i gilydd, maent yn darparu gweledigaeth a 
rennir i’r cyrff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf 
weithio tuag ati. Rhaid i’r nodau llesiant gael eu 
hystyried fel set integredig o saith i sicrhau bod 
y cysylltiadau perthnasol yn cael eu gwneud yng 
nghyd-destun gwella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
Cymru. 

Yn ogystal â’r ddyletswydd llesiant a roddir ar 
gyrff cyhoeddus a restrir, mae’r Ddeddf yn 
gosod dyletswydd llesiant hefyd ar gyrff 
cyhoeddus penodol i weithredu ar y cyd trwy 
fyrddau gwasanaethau cyhoeddus (PSBs) i wella 
llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol eu hardal trwy 
gyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant. 
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Asesiad o Lesiant Lleol 
Fel rhan o’r ddyletswydd llesiant ar y cyd hon, rhaid i fwrdd gwasanaethau cyhoeddus baratoi a chyhoeddi 
asesiad o gyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. 

Rhaid i’r asesiad ddarparu dadansoddiad cywir o gyflwr llesiant ym mhob cymuned ac yn yr ardal i gyd. 

O’r asesiad hwn, rhaid i bob PSB baratoi a chyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol yn amlinellu ei amcanion a’r camau y 
bydd yn eu cymryd i’w cyflawni. 

Ymagwedd Casnewydd at yr Asesiad 
Yng Nghasnewydd, sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen ym mis Mai 2016 i ddatblygu’r Asesiad o Lesiant Lleol ar 
ran y PSB. Roedd y grŵp gorchwyl a gorffen yn cynnwys partneriaid o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, 
Grŵp Trawsnewid Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gwent, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a Thân ac Achub De Cymru.    

Mae’r Asesiad o Lesiant Lleol yn cynnwys asesiad o gyflwr llesiant yng Nghasnewydd i gyd ac 20 o asesiadau 
cymunedol sy’n cwmpasu’r ardal i gyd.  

Mae pob asesiad wedi’i rannu’n chwe phennod: 

 Rhagair; 

 Trosolwg o’r Gymuned; 

 Llesiant Economaidd; 

 Llesiant Cymdeithasol; 

 Llesiant Amgylcheddol; 

 Llesiant Diwylliannol; 

I gyd-fynd â’r holl waith da sydd eisoes wedi’i wneud yng Nghasnewydd o ran datblygu proffiliau wardiau, 
mae’r proffiliau wardiau wedi’u gwella a’u mireinio ymhellach i ddod yn 20 o broffiliau llesiant cymunedol. 
Mae’r ymagwedd hon wedi ymgorffori’r gwaith gwerthfawr blaenorol a wnaed yn y proffiliau wardiau, ond 
mae’n diwallu anghenion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 hefyd. 

Mae’r canllawiau’n nodi bod cymunedau’n ddigon mawr i ddangos gwahaniaethau, a bod ganddynt ymdeimlad 
o hunaniaeth, ond eu bod yn fwy na wardiau etholiadol. Mae’r canllawiau hyn wedi’u hystyried, ond mae PSBs 
eraill wedi defnyddio Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol1 sy’n debyg o ran maint (i wardiau etholiadol) 
ond heb hunaniaeth ac, yng Nghasnewydd, mae llawer o wardiau’n adlewyrchu ffiniau cymunedol y mae’r 
boblogaeth yn eu deall, ac maent yn gweddu i ffiniau mwy o faint sy’n adlewyrchu partneriaethau. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi hefyd amryw o adolygiadau ac asesiadau 
statudol y mae’n rhaid i’r bwrdd eu hystyried wrth baratoi ei asesiad. Mae’r rhain wedi’u nodi ar ddechrau’r 
penodau perthnasol. 

Mae bylchau data wedi’u nodi ar ddechrau pob pennod hefyd. Gan weithio gydag Uned Ddata Cymru, Uned 
Data Gofodol Cyngor Dinas Casnewydd a Grŵp Asesu Llesiant Strategol Gwent, bydd y bylchau data hyn yn cael 
eu hadolygu a bydd atebion yn cael eu datblygu. 

Ymagwedd Cynnwys ac Ymgysylltu 
Cynhaliwyd rhaglen ymgysylltu i lywio’r Proffil Llesiant Cymunedol hwn fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. 

Y diben oedd nodi beth mae pobl yn ei feddwl am fyw yng Nghasnewydd a’u blaenoriaethau eang ar gyfer y 
dyfodol o ran eu llesiant eu hunain a llesiant eu cymuned.   

                                                           

 
1
http://neighbourhood.statistics.gov.uk/HTMLDocs/nessgeography/superoutputareasexplained/output-areas-explained.htm  

http://neighbourhood.statistics.gov.uk/HTMLDocs/nessgeography/superoutputareasexplained/output-areas-explained.htm
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Dull 

Defnyddiwyd tri math o arolwg yn y rhaglen ymgysylltu: 

 Arolwg byr a ofynnodd gwestiynau agored ynglŷn â beth mae pobl yn ei hoffi fwyaf am fyw yng 

Nghasnewydd a beth roeddent am weld mwy, neu lai, ohono yn y dyfodol. 

 Arolwg hirach gyda chwestiynau mwy strwythuredig ar themâu llesiant economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a diwylliannol.  

 Arolwg llesiant pobl ifanc a hyrwyddwyd trwy ysgolion (Cynradd ac Uwchradd). 

Yn ogystal, siaradodd gweithwyr proffesiynol yn uniongyrchol â’r cyhoedd mewn fforymau tenantiaid, 
digwyddiadau teulu, fforymau Cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig a digwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned. Y nod 
oedd gwneud defnydd o gysylltiadau â chymunedau partner yn hytrach na chynnal digwyddiadau lle roedd 
rhaid i’r cyhoedd ddod atom ni, pan oedd hi’n bosibl i ni fynd atyn nhw. 

Y bwriad oedd ymgysylltu’n eang â phoblogaeth Casnewydd trwy: 

 Gwmpasu ardal ddaearyddol e.e. trefol/gwledig, Dwyrain/Gorllewin.  

 Cwmpasu ystod eang o bobl e.e. oedrannau, cefndiroedd ethnig, teuluoedd, tenantiaid . 

 Darparu cyfleoedd i grwpiau “nad ydym yn clywed ganddynt yn aml” gymryd rhan e.e. pobl anabl, 

grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME), pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol 

(LGBT), mewnfudwyr o’r Undeb Ewropeaidd (UE) ac ati. 

Roedd y rhaglen yn cynnwys llawer iawn o gydweithredu gyda phartneriaid lleol o’r sector cyhoeddus a’r 
trydydd sector o ran cynllunio a chynnal gweithgareddau ymgysylltu. Yn arbennig, gwnaeth GAVO, Casnewydd 
Byw, Cartrefi Dinas Casnewydd a Cymunedau yn Gyntaf gyfraniad mawr trwy ddarparu mynediad at eu 
cleientiaid, eu heiddo, eu rhwydweithiau a’u digwyddiadau. Mae hyn wedi arwain at gyfradd ymateb uwch ar 
gyfer ymgynghoriad ‘pennu gweledigaeth’ (h.y. nad oedd yn benodol i wasanaethau neu gleientiaid unigol).    

Cynhaliwyd gweithgareddau ymgysylltu rhwng diwedd mis Mehefin a 31 Hydref (ac eithrio’r arolwg pobl ifanc). 
Roedd yr ymatebion a gafwyd fel a ganlyn: 

 

Arolwg Ymatebion 

Arolwg Byr 1,291 

Arolwg Hir y Panel Dinasyddion 397 

Arolwg Plant a Phobl Ifanc 550 

Gŵyl Maindy 75 

Cyfanswm 2,313 

 

Cynnwys plant a phobl ifanc 

Cafodd safbwyntiau plant a phobl ifanc eu targedu gan ddefnyddio cwestiynau tebyg i’r rhai a ofynnwyd i 
oedolion. Cafwyd mwy na 500 o ymatebion ac roedd y canlyniadau’n wahanol mewn rhai ffyrdd i ymatebion 
nodweddiadol yr oedolion. 

Mae yna rywfaint o amwysedd o ran barn pobl ifanc am Gasnewydd, gyda llai na hanner y bobl ifanc yn 
cadarnhau bod y ddinas yn lle da i fyw ynddi. Roedd yr ymatebion i’r cwestiwn ydy Casnewydd yn lle da i fyw 
ynddo fel a ganlyn: 

 

Ydy 46.4% 

Weithiau 38.2% 

Nac ydy 15.4% 
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Ymhelaethodd 216 o bobl ar eu hatebion gyda sylwadau am Gasnewydd. O’r rhain, roedd y sylwadau mwyaf 
cyffredin (62 sylw) yn mynegi barn gymysg am Gasnewydd a gwahanol ardaloedd yn y ddinas. Roedd sylwadau 
nodweddiadol yn cynnwys: 

“Mae rhai ardaloedd yn neis iawn, ond mae ardaloedd eraill yn arw.” “Mae’n dibynnu ym mha ardal rydych 
chi’n byw.” “Mae Casnewydd yn gallu bod yn lle gwael a da i fyw ynddo weithiau gan ei fod yn ddiogel ond 
rydych chi’n clywed am bethau gwael yn digwydd.” “Ydy a nac ydy, mae pethau da a gwael yn gallu digwydd.” 
“Mae’n gallu bod yn gymysg.” 

“Ble rwy’n byw yng Nghasnewydd, mae’n lle da i fyw – mae’n ddiogel ac yn gyfeillgar bron bob amser. Fodd 
bynnag, pe bawn i’n byw yng nghanol y ddinas, mi fyddwn i’n dweud nac ydy gan fod honno’n ardal arw iawn.” 

“Rwy’n ansicr gan fod yna lawer o fanteision ac anfanteision i Gasnewydd.” 

Dywedodd 13 o bobl ifanc fod rhai o ardaloedd Casnewydd yn “arw”. Cyfeiriodd 16 o bobl at ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, gan gynnwys gangiau, cyffuriau a meddwdod, fel un o bwyntiau negyddol Casnewydd. 
Mae’n bosibl bod yna gysylltiad yma â chwestiwn arall yn yr arolwg a ofynnodd i bobl ifanc am eu barn am yr 
hyn yr hoffent weld mwy / llai ohono yn y dyfodol: mewn ymateb i’r cwestiwn hwnnw, roedd dros chwarter y 
plant am weld llai o drosedd ac enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y ddinas.  

Dyma’r rhesymau mwyaf cyffredin a nodwyd ynglŷn â pham mae Casnewydd yn lle da i fyw ynddo: 

Pethau i’w gwneud – crybwyllwyd 24 o weithiau. 

“Rwy’n credu bod Casnewydd yn lle da i fyw oherwydd y gwahanol gyfleusterau.” “Oherwydd bod llawer o 
wahanol bethau i’w gwneud.” “Mae Friars Walk yn wych.” “Mae llawer o siopau yma ac mae fy ysgol yn 
gefnogol iawn.” 

Diogelwch – crybwyllwyd 27 o weithiau. 

“Oherwydd fy mod i’n teimlo’n ddiogel yn fy ardal.” “Rwy’n teimlo’n ddiogel yng Nghasnewydd.” “Mae llawer o 
lefydd i chwarae a siopa ac mae’n ddiogel.” 

Pobl a chymuned gyfeillgar – crybwyllwyd 15 o weithiau. 

“Mae Casnewydd yn lle da oherwydd ei fod yn gyfeillgar.” “Rwy’n credu bod Casnewydd yn ddinas gyfeillgar.” 

Gofynnwyd cwestiynau ynghylch bwlio yn yr arolwg asesu anghenion Plant a Phobl Ifanc. Y cwestiwn hwn 
gafodd un o’r sgoriau negyddol uchaf. Er y dywedodd 60% eu bod yn rhydd o fwlio, dywedodd 26% eu bod 
weithiau’n rhydd o fwlio a dywedodd 13% nad oeddent yn rhydd o fwlio, sy’n golygu bod bron i 40% o’r bobl 
ifanc yn cael eu bwlio. 

Goblygiadau’r Proffil Llesiant Cymunedol 

Mae prif ganfyddiadau’r gwaith ymgysylltu a amlinellir uchod wedi’u crynhoi yn y cyflwyniadau i’r pedair adran 
llesiant yn y proffil hwn. Yn ogystal â hyn, mae adborth perthnasol gan y cyhoedd wedi’i gynnwys yn y 
sylwebaeth ar y dangosyddion llesiant er mwyn rhoi cyd-destun ansoddol.   

Bydd y cipolwg ansoddol hwn yn cael ei ddefnyddio i lywio’r broses flaenoriaethu sy’n arwain at y Cynllun 
Llesiant Lleol. Rhagwelir hefyd y bydd meysydd o ddiddordeb penodol a nodir trwy ymgysylltu yn cael eu 
hymchwilio’n fwy manwl wrth i’r Cynllun Llesiant ddatblygu. Gallai hyn gynnwys canfyddiad o ddiogelwch/ofn 
trosedd, canfyddiadau cydlyniant cymunedol gwael, y farn nad oes digon o lefydd i blant chwarae, y lefel isel o 
bobl sy’n credu bod Casnewydd yn lle da i fagu plant. 
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Cymunedau sy’n rhan o’r ardal 
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un wedi datblygu asesiad o lesiant lleol Casnewydd. Mae 
hyn yn cynnwys asesiad o lesiant ardal Casnewydd i gyd a llesiant yr ugain cymuned sy’n rhan o Gasnewydd, 
sef: 

 Allt-yr-ynn 
 Alway 
 Beechwood 
 Betws 
 Caerllion 
 Y Gaer 
 Graig 

 Langstone 
 Llanwern 
 Llyswyry 
 Malpas 
 Maerun 
 Pillgwenlli 
 Ringland 

 Tŷ du 
 Shaftesbury 
 Sain Silian 
 Stow Hill 
 Parc Tredegyr 
 Victoria 

 

Gweler y map dros y dudalen. 
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Adran 1: Trosolwg o’r Gymuned 

Cyflwyniad 
Mae Casnewydd yn ddinas amlddiwylliannol sydd â’i hawyrgylch unigryw ei hun, lle mae diwydiannau 
traddodiadol yn bodoli ochr yn ochr â sectorau electroneg a gwasanaethau ariannol newydd. 

Saif Casnewydd wrth y porth rhwng Cymru a Lloegr, ac mae’n cwmpasu ardal ddaearyddol o ychydig dros 73.5 
milltir sgwâr. Mae’n ddinas fywiog a blaengar sydd â threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog sy’n dyddio o’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg pan gafodd ei lleoliad strategol pwysig ei gydnabod am y tro cyntaf. 

Cyrhaeddodd y bobl gyntaf i ymgartrefu yn ardal Casnewydd yn ystod yr Oes Efydd, ac mae tystiolaeth o hyn 
wedi goroesi hyd heddiw, yn enwedig ar y lefelau arfordirol. Yn ystod meddiannaeth y Rhufeiniaid, daeth 
Caerllion yn ganolfan filwrol bwysig ac mae llwyth o olion, gan gynnwys yr amffitheatr, y baddonau a’r barics a 
ddefnyddiwyd gan y Lleng Rufeinig , i’w gweld yno o hyd. Yn y 5ed Ganrif, sefydlodd y Sant Cymreig, Gwynllyw, 
safle crefyddol sydd wedi addasu dros amser i fod yn Eglwys Gadeiriol Sant Gwynllyw sy’n sefyll heddiw. 

Erbyn y 15fed Ganrif, roedd Casnewydd yn borthladd masnach amlwg, ac mae darganfyddiad diweddar llong 
fawr yn y mwd ar lan Afon Wysg yn dystiolaeth o hyn. Yna, yn ystod y chwyldro diwydiannol ddiwedd y 18fed 
Ganrif ac yn y 19eg Ganrif, tyfodd y ddinas yn sylweddol, yn gyntaf gyda datblygiad y rhwydwaith camlesi ac 
yna gyda’r rheilffyrdd, gan alluogi llwythi mawr o lo i gael eu hallforio, ynghyd â chynhyrchion haearn a dur. 
Daeth Casnewydd yn brif dref Sir Fynwy a oedd, ar y pryd, yn ymestyn i’r gorllewin cyn belled â Chwm Rhymni. 
Mae llawer o’r adeiladau Oes Fictoria a adeiladwyd yn y cyfnod hwnnw yn dal i sefyll heddiw, sy’n golygu bod 
gan Gasnewydd gymeriad y mae llawer o drefi a dinasoedd eraill wedi’i golli. 

Yn yr oes fwy modern, roedd gwaith dur yn rhan bwysig o’r economi gydol yr 20fed Ganrif, ynghyd â’r 
porthladd. Fodd bynnag, dechreuodd llawer o’r diwydiant trwm yng Nghasnewydd ddirywio. Er enghraifft, 
caeodd Gwaith Dur Llanwern yn 2001, gan arwain at golli 1,300 o swyddi. 

Arwynebedd: 217.7km2 – tua 1% o gyfanswm arwynebedd Cymru, sef 21,225km2. 

Poblogaeth: Amcangyfrif Poblogaeth Canol Blwyddyn 2015 y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer 
Casnewydd yw 147,769 – cynnydd canrannol o 1.39% o gymharu â’r boblogaeth o 145,736 a 
gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2011. 

Mae amcangyfrif poblogaeth 2015 ar gyfer Casnewydd yn cynrychioli 4.77% o gyfanswm 
poblogaeth Cymru, sef 3,099,086.   

Anheddau: Yn ôl Cyfrifiad 2011, Amcangyfrifon o Boblogaeth a Chartrefi Cymru, roedd 63,445 o 
anheddau yng Nghasnewydd – tua 4.6% o gyfanswm yr anheddau yng Nghymru, sef 
1,383,814. 

Mae Amcangyfrifon Stoc Anheddau diweddaraf StatsCymru yn nodi bod 65,192 o anheddau 
yng Nghasnewydd – cynnydd canrannol o tua 2.75% yn seiliedig ar ffigurau 2011. Mae 
amcangyfrif stoc anheddau 2015 ar gyfer Casnewydd yn cynrychioli 4.64% o gyfanswm yr 
anheddau yng Nghymru, sef 1,405,959. 

Cyffredinol: Mae Casnewydd yn cynnwys 20 o ardaloedd ward dynodedig, 14 Cyngor Cymuned a 95 o 
Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is*. 

Ffiniau Wardiau ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is 

Ffiniau daearyddol y Wardiau a’r *Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) yn y proffil yw’r rhai a 
gynhyrchir yn ffurfiol gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru mewn perthynas â rhanbarthau etholiadol neu ward 
presennol ac ardaloedd daearyddol bach a gynhyrchir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). 
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Cyflwynwyd LSOAs yn gyntaf gan ONS yn dilyn Cyfrifiad 2001, ac maent wedi’u diweddaru yn dilyn Cyfrifiad 
2011. Cafodd LSOAs eu sefydlu i wella cymariaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac i sicrhau diogelwch a 
chyfrinachedd unigolion trwy ddatgeliad ar lefel briodol. 

Nod Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yw gwella’r gwaith o adrodd ar ystadegau ardaloedd daearyddol 
bach, ac maent wedi’u halinio’n llawn â rhanbarthau etholiadol a ffiniau wardiau etholiadol. 

Lle mae poblogaethau wedi cynyddu ers 2001, mae’r LSOA wedi’i rhannu’n ddwy ardal neu fwy; lle mae 
poblogaeth wedi gostwng, mae’r LSOA wedi’i huno ag un gyfagos. 

Yn gryno, mae Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn cael eu creu yn seiliedig ar y trothwyon poblogaeth a 
chartrefi canlynol yng Nghymru a Lloegr: 

 

Poblogaeth Cartrefi 

Isafswm Uchafswm Isafswm Uchafswm 

1,000 3,000 400 1,200 
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Twf Poblogaeth 2001 – 2039 

Mae’r tablau isod yn dangos y twf poblogaeth rhagamcanol ar gyfer Casnewydd rhwng 2001 a 2039. Mae’n 
cynnwys data ystadegol a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a’r Amcangyfrifon Poblogaeth 
Canol Blwyddyn diweddaraf a ryddhawyd ar lefel awdurdod lleol ym mis Gorffennaf 2015. Mae’n cynnwys 
amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer 2039 hefyd. 

Casnewydd 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2039 

Ystadegau Poblogaeth 2001 – 2015 137,014 145,736 146,106 146,558 146,841 147,769 158,492 

 

Crynodeb o Newidiadau – Trosolwg o Dwf Poblogaeth  2011 – 2015: 

 Casnewydd 2011 Casnewydd 2015 % o’r Boblogaeth % Gwahaniaeth  

Pob oedran 145,736 147,769 100.0 +1.39  

0 i 15 oed 29,388 29,677 20.08 +0.98  

0 i 4 oed 9,543 9,765 6.61 +2.33  

5 i 15 oed 19,845 19,912 13.48 +0.34  

16 i 64 oed 92,597 92,284 62.45 -0.34  

16 i 24 oed 18,036 17,162 11.61 -4.85  

25 i 44 oed 38,225 37,736 25.54 -1.28  

45 i 64 oed 36,336 37,386 25.3 +2.89  

65 oed a hŷn 23,751 25,808 17.47 +8.66  

65 i 74 oed 12,544 14,062 9.52 +12.10  

75 i 84 oed 8,059 8,516 5.76 +5.67  

85 oed a hŷn 3,148 3,230 2.19 +2.60  

 

Crynodeb o Amcanestyniadau Poblogaeth 2039: 

  Casnewydd 2039 % Cymru 2039 % 

Pob oedran 158,492 100.0% 3,259,522 100.0% 

15 oed ac iau 30,137 19.0% 556,147 17.1% 

16 i 64 oed 91,114 57.5% 1,814,767 55.7% 

65 oed a hŷn 37,241 23.5% 888,608 27.3% 
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Poblogaeth Casnewydd 
Mae deall poblogaeth ardal a sut y gall hyn newid yn gallu rhoi syniad i ni o’r asedau a’r heriau sy’n bodoli 
neu’n debygol o godi, a’r mathau o bolisïau a mentrau a all fod fwyaf priodol. 

Faint o bobl sydd yng Nghasnewydd? 
Yn 2015, amcangyfrifwyd mai 147,769 oedd poblogaeth Casnewydd. Mae hyn yn gynnydd o 2,033 (1.39%) ers 
cyfrifiad 2011. Mae’r boblogaeth hon wedi’i rhannu fwy neu lai’n gyfartal, gyda 49% o ddynion a 51% o 
fenywod. 

 

Mae amcangyfrifon dwysedd poblogaeth dros y cyfnod o bum mlynedd wedi cynyddu o 765 o bobl i bob 
cilometr sgwâr yn 2011 i 774 o bobl i bob cilometr sgwâr yn 2015. Mae hyn yn cymharu â chynnydd o 148 i 149 
o bobl i bob cilometr sgwâr yng Nghymru dros yr un cyfnod. 

 

Mae’r map dros y dudalen yn dangos yr amrywiannau mewn lefelau poblogaeth ledled Casnewydd. 
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Beth yw cyfansoddiad poblogaeth Casnewydd? 
Mae strwythur oedran y boblogaeth yng Nghasnewydd yn wahanol i gyfartaledd Cymru, gyda chanran uwch o 
bobl o dan 16 oed a chanran is o bobl dros 65 oed. 

Mae canran y boblogaeth sy’n 0-15 oed dros y cyfnod o bum mlynedd rhwng 2011 a 2015 wedi aros yn 
gynharol gyson ac, yn 2015, amcangyfrifwyd bod 20.1% o’r boblogaeth yn 0-15 oed. Mae hyn yn uwch na’r 
cyfartaledd a amcangyfrifwyd ar gyfer Cymru, sef 17.9%. 

 

Mae canran y boblogaeth yr amcangyfrifwyd eu bod yn 16-64 oed dros y cyfnod o bum mlynedd rhwng 2011 a 
2015 wedi gostwng o 63.5% i 62.5%. Mae hyn ychydig yn uwch na’r cyfartaledd a amcangyfrifwyd ar gyfer 
Cymru, sydd hefyd wedi gostwng o 63.4% i 61.9%. 

 

Mae canran y boblogaeth yr amcangyfrifwyd eu bod dros 65 oed dros y cyfnod o bum mlynedd wedi cynyddu o 
16.4% i 17.5%. Mae hyn yn is na’r cyfartaledd a amcangyfrifwyd ar gyfer Cymru, sydd hefyd wedi cynyddu o 
18.5% i 20.1%. Byddai hyn yn adlewyrchu poblogaeth sy’n heneiddio a disgwyliad oes uwch. 
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Mae’r tabl isod yn dangos y rhaniad oedran ar draws gwahanol gymunedau Casnewydd o amcangyfrifon 
poblogaeth canol blwyddyn 2015 y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

 

 Pob oedran 0 i 15 oed 16 i 64 oed 65 oed a hŷn 

Allt-yr-ynn 8,856 1,595 5,343 1,918 

Alway 8,399 1,941 5,267 1,191 

Beechwood 7,622 1,514 4,748 1,360 

Betws 7,631 1,504 4,720 1,407 

Caerllion 7,766 1,186 4,680 1,900 

Y Gaer 8,750 1,716 5,207 1,827 

Graig 6,325 1,325 3,842 1,158 

Langstone 4,507 707 2,782 1,018 

Llanwern 3,312 655 2,088 569 

Llyswyry 13,173 2,986 8,488 1,699 

Malpas 7,909 1,446 4,615 1,848 

Maerun 6,364 1,293 4,070 1,001 

Pillgwenlli 7,809 1,881 5,138 790 

Ringland 8,310 1,665 4,800 1,845 

Tŷ du 10,073 1,889 6,012 2,172 

Shaftesbury 5,293 1,025 3,403 865 

Sain Silian 8,642 1,749 5,574 1,319 

Stow Hill 4,897 863 3,440 594 

Parc Tredegyr 4,496 1,140 2,765 591 

Victoria 7,635 1,597 5,302 736 

Casnewydd 147,769 29,677 92,284 25,808 
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Ethnigrwydd a Hunaniaeth 

Mae data’r Cyfrifiad diweddaraf yn 20112 yn dangos bod 89.9% o boblogaeth Casnewydd yn bobl o gefndir 
gwyn a 10.1% yn bobl o gefndir heb fod yn wyn. Y ddinas sydd â’r nifer fwyaf ond un o bobl o gefndir heb fod 
yn wyn o blith Cynghorau Cymru, ar ôl Caerdydd. Mae nifer y bobl o gefndir heb fod yn wyn wedi parhau i 
gynyddu, gyda thua 6.6% o’r boblogaeth yn dod o gefndir lleiafrifoedd ethnig yn y ddinas yn 20093, i fyny o 
4.8% yn 20014. Mae hon yn gyfran uwch o bobl o gefndir heb fod yn wyn nag ar gyfer Cymru i gyd.  

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r ddinas wedi gweld newidiadau yng nghyfansoddiad ei phoblogaeth. Mae’r 
cynnydd yng nghanran y boblogaeth o gefndir heb fod yn wyn yn uwch o lawer na’r cynnydd cenedlaethol, 
ynghyd â gostyngiad rhwng 2007 a 2009. 

Mae’r tabl isod a’r map dros y dudalen yn rhoi trosolwg o ddata cyfrifiad 2011.  

 

   Casnewydd % Cymru % 

Grŵp Ethnig – Preswylwyr Arferol   145,736 100.0 3,063,456 100.0 

Gwyn: Cyfanswm   131,025 89.9 2,928,253 95.6 

Gwyn; Seisnig/Cymreig/Albanaidd/Gwyddel o Ogledd 
Iwerddon/Prydeinig 

  126,756 87.0 2,855,450 93.2 

Gwyn; Gwyddelig   769 0.5 14,086 0.5 

Gwyn; Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig   84 0.1 2,785 0.1 

Gwyn; Gwyn Arall   3,416 2.3 55,932 1.8 

Grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig: Cyfanswm   14,711 10.1 135,203 4.4 

Cymysg: Gwyn a Du Caribïaidd   1,318 0.9 11,099 0.4 
Cymysg: Gwyn a Du Affricanaidd   360 0.2 4,424 0.1 

Cymysg: Gwyn ac Asiaidd   669 0.5 9,019 0.3 

Cymysg: Arall   405 0.3 6,979 0.2 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Indiaidd   1,218 0.8 17,256 0.6 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Pakistanaidd   3,127 2.1 12,229 0.4 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Bangladeshaidd   1,749 1.2 10,687 0.3 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd   600 0.4 13,638 0.4 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Asiaidd Arall   1,292 0.9 16,318 0.5 

Du/Du Prydeinig: Affricanaidd   1,499 1.0 11,887 0.4 

Du/Du Prydeinig: Caribïaidd   782 0.5 3,809 0.1 

Du/Du Prydeinig: Du Arall   254 0.2 2,580 0.1 

Grŵp ethnig arall: Arab   926 0.6 9,615 0.3 

Grŵp ethnig arall: Arall   512 0.4 5,663 0.2 

Gwlad Enedigol       

Cymru   113,353 77.8 2,226,005 72.7 
Y Deyrnas Unedig   133,403 91.5 2,895,585 94.5 

Gweriniaeth Iwerddon   717 0.5 12,175 0.4 

Gwlad arall sy’n Aelod o’r UE (ym mis Mawrth 2001)   1,187 0.8 26,343 0.9 

Gwlad arall sydd wedi’i derbyn i’r UE (Ebrill 2001 - 
Mawrth 2011) 

  2,101 1.4 29,017 0.9 

Gwlad arall   8,328 5.7 100,336 3.3 

Crefydd       

Cristion   82,858 56.9 1,763,299 57.6 
Bwdhydd   360 0.2 9,117 0.3 

Hindŵ   685 0.5 10,434 0.3 

Iddew   99 0.1 2,064 0.1 

                                                           

 
2 Cyfrifiad 2011 (Tabl KS201EW), Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) 
3 Arolwg Poblogaeth Blynyddol, 2009 
4 Cyfrifiad 2001 
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   Casnewydd % Cymru % 

Mwslim   6,859 4.7 45,950 1.5 

Sikh   141 0.1 2,962 0.1 

Crefydd arall   463 0.3 12,705 0.4 

Dim crefydd   43,336 29.7 982,997 32.1 

Crefydd heb ei nodi   10,935 7.5 233,928 7.6 

Iaith       

Pawb 3 oed a hŷn   139,849 96.0 2,955,841 96.5 
Cymraeg/Saesneg yw’r brif iaith   132,901 91.2 2,871,405 97.1 

Nid Cymraeg/Saesneg yw’r brif iaith   6,948 4.8 84,436 2.9 

Iaith arwyddion yw’r brif iaith (wedi’i gynnwys o dan Nid 
Cymraeg/Saesneg yw’r brif iaith) 

  142 0.1 2,236 0.1 

Ymfudo       

Wedi’i eni yn y DU   133,403 91.5 2,895,585 94.5 
Yn byw yn y DU ers llai na 2 flynedd   1,609 1.1 27,456 0.9 

Yn byw yn y DU ers rhwng 2 a 5 mlynedd   2,242 1.5 29,403 1.0 

Yn byw yn y DU ers rhwng 5 a 10 mlynedd   3,082 2.1 35,486 1.2 

Yn byw yn y DU ers 10 mlynedd neu fwy   5,400 3.7 75,526 2.5 
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Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid 

Hyd at 2001, ychydig iawn o geiswyr lloches a ffoaduriaid oedd yn penderfynu ymgartrefu yng Nghymru o 
gymharu â rhannau eraill o’r DU. Mae nifer y ceiswyr lloches a ffoaduriaid wedi cynyddu ers i Gymru ddod yn 
ardal wasgaru. Mae nifer y ceisiadau am loches yn 2016 wedi gweld cynnydd o 8% o gymharu â’r flwyddyn 
flaenorol. Yn ôl yr un wybodaeth o’r Swyddfa Gartref, roedd 496 o bobl wedi ceisio lloches yng Nghasnewydd 
erbyn diwedd mis Mehefin 2016. 

Mae’r gyfradd trosiant wedi gweld cynnydd o 90% yn 2012 i tua 100% yn 2015 oherwydd gostyngiad yn yr 
amser y mae’r Swyddfa Gartref yn ei gymryd i wneud penderfyniadau. Mae’r gyfradd trosiant uwch yn rhoi 
mwy o bwysau ar ddarparwyr gwasanaethau, a gall gynyddu’r risgiau o ran cydlyniant cymunedol. 

Mae’r ddarpariaeth gwasanaethau i ffoaduriaid a cheiswyr lloches gan sefydliadau anllywodraethol (NGOs) 
wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r gwasanaeth ieuenctid penodedig ar gyfer 
ceiswyr lloches (YASS), yr hyfforddiant a’r cymorth cyflogaeth gan Alltudion ar Waith (DPiA) a siop un stop 
Cyngor Ffoaduriaid Cymru wedi dod i ben; mae hyn yn golygu nad oes yna le penodedig yng Nghasnewydd y 
gall ffoaduriaid fynd yno i gael gwybodaeth, cymorth ac arweiniad. Mae gwasanaethau cymorth bellach ar gael 
trwy wasanaeth ffôn, ond nid yw’r gwasanaeth yn cynnwys eiriolaeth. Mae hyn yn cael effaith andwyol ar 
iechyd a llesiant pobl. 

Mae’r ffaith nad oes arian cyhoeddus ar gael a materion diogelu megis trais ar sail anrhydedd a masnachu pobl 
yn themâu allweddol i ddarparwyr gwasanaethau. Ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau, mae’n ymddangos mai 
diffyg mynediad at wybodaeth a chymorth tenantiaeth yw’r themâu allweddol sy’n codi. 

Mewnfudwyr 

Mae gwahanol adroddiadau’n cydnabod bod gan systemau casglu data ar niferoedd mewnfudwyr eu 
gwendidau, sy’n cyfyngu ar eu dibynadwyedd. Nid oes yna ddiffiniad cytunedig o ‘fewnfudwyr’, sy’n ei gwneud 
hi’n anodd i gasglu data dibynadwy.   

Yn ôl y data, mae nifer y bobl sy’n byw yn y DU a Chymru nad ydynt wedi’u geni yn y DU yn dangos cynnydd 
graddol dros amser, ac mae’n ymddangos bod nifer/canran y mewnfudwyr yng Nghasnewydd wedi aros fwy 
neu lai yr un fath dros y blynyddoedd diwethaf, gyda gostyngiad posibl yn 2009/2010. Nid yw hi’n glir a yw’r 
gostyngiad yn adlewyrchu’r sefyllfa go iawn ac, os felly, beth yw’r rhesymau neu a yw’n gysylltiedig â’r ffordd 
mae data’n cael ei gasglu. 

Yn ôl cyfrifiad 2011, roedd 8% o bobl Casnewydd wedi’u geni y tu allan i’r DU. Er bod gan Gasnewydd hanes o 
ddenu mewnfudwyr rhyngwladol, roedd y rhan fwyaf o’r bobl nad ydynt wedi’u geni yn y DU wedi cyrraedd 
Casnewydd yn gymharol ddiweddar. Roedd 7.5% o boblogaeth Casnewydd nad ydynt wedi’u geni yn y DU wedi 
cyrraedd y DU cyn 1961, ond roedd 57% wedi cyrraedd ers 2000.   

Yn ôl cyfrifiad 2011, dyma’r deg uchaf o wledydd gwreiddiol pobl sydd wedi’u geni y tu allan i’r DU, yn nhrefn y 
niferoedd uchaf yn gyntaf: Pakistan, India, Bangladesh, Gwlad Pwyl, Pilipinas (Ynysoedd Philippines), yr Almaen, 
De Affrica, Nigeria, yr Eidal a Zimbabwe. Mae adborth o’r Adran Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol yn nodi 
bod gan bobl o gefndir Roma anghenion penodol iawn, yn ogystal ag anghenion y boblogaeth fudol yn 
gyffredinol. 

Mae ymfudo’n debygol o fod yn ffactor pwysig wrth esbonio oedran cymharol ifanc poblogaeth Casnewydd. 
Roedd dros 50% o’r bobl rhwng 20 a 44 oed pan gyrhaeddon nhw’r DU, a 20-24 oed oedd y grŵp oedran mwyaf 
cyffredin.   

Nid yw’r nifer gyson yn adlewyrchu’r gyfradd ‘trosiant’ neu natur symudol y boblogaeth fudol. Mae’n 
ymddangos bod adroddiad gan Lywodraeth Cymru’n nodi bod y gyfradd trosiant yn y De-ddwyrain yn gymharol 
isel o gymharu â rhannau eraill o Gymru, ond mae’n ymddangos bod tystiolaeth storïol gan Wasanaeth Addysg 
Lleiafrifoedd Ethnig Gwent (GEMS) yn nodi fel arall. Er y cyfeirir at y boblogaeth fudol fel pobl ‘heb gartref 
parhaol’ yn aml, yn ôl arolwg o fewnfudwyr o Ddwyrain Ewrop a gynhaliwyd yng Nghasnewydd yn 2011, roedd 
mwy na hanner o’r rhai a gwestiynwyd (64.4%) yn bwriadu aros yng Nghasnewydd am fwy na 5 mlynedd. 
Argaeledd cyflogaeth a llety oedd y prif ffactorau ar gyfer symud i Gasnewydd. Mae canlyniadau’r arolwg yn 
dangos mai mewnfudwyr sy’n gwneud y defnydd mwyaf o barciau, ysgolion ac eglwysi; prin iawn yw’r defnydd 



Adran 1: Trosolwg o’r Gymuned 

Proffil Llesiant Cymunedol Casnewydd – Terfynol 2017  Tudalen 19 

o wasanaethau eraill; mae canlyniadau’r arolwg yn dangos nad yw llawer o bobl sydd newydd gyrraedd yn 
ymwybodol o wasanaethau a ddarperir yng Nghasnewydd. 

Mae meysydd gwasanaeth megis iechyd, addysg, tai, gwasanaethau cymdeithasol a’r heddlu yn adrodd mwy o 
waith gyda mewnfudwyr. Fodd bynnag, oherwydd prinder data, nid yw hi’n glir a yw mynychder a lefel y 
cyfranogiad yn is, yn gyfwerth neu’n uwch na’r disgwyl, yn seiliedig ar ganran y boblogaeth sy’n fewnfudwyr. 
Mae’r gallu i gyfathrebu’n dda â mewnfudwyr yn hollbwysig. Mae pennu’r iaith ac addasrwydd y fformat (e.e. 
ysgrifenedig, sain, wyneb yn wyneb, ffôn) a’r cymorth sydd ar gael, megis eiriolaeth a dehongliad, yn allweddol 
i sicrhau cyfathrebu effeithiol. Bydd hyn, yn ei dro, o fudd i gyllidebau a gofal cwsmeriaid gan ei fod yn cyfrannu 
at bennu’r gwasanaeth priodol. 

Yn ogystal, mae materion eraill a nodwyd ar gyfer mewnfudwyr a cheiswyr lloches yn cynnwys yr angen am fwy 
o eiriolaeth a chymorth fel y bo’r angen ar gyfer mewnfudwyr, diffyg ymagwedd strategol at wybodaeth a 
darpariaeth gwasanaethau ar gyfer mewnfudwyr newydd a’r diffyg cydgysylltu rhwng gwasanaethau i 
fewnfudwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid. 

Yn dilyn refferendwm yr UE, cafwyd cynnydd yn nifer y troseddau casineb ledled Cymru. Cafodd y duedd hon ei 
hadlewyrchu yng Nghasnewydd, gyda chynnydd yn nifer yr adroddiadau i’r heddlu, ynghyd â chanolfannau 
adrodd trydydd parti. Aeth Cyngor Dinas Casnewydd a phartneriaid ati i wneud gwaith ychwanegol i dawelu 
meddwl cymunedau bod gan Gasnewydd ‘bolisi dim goddefgarwch’ tuag at gasineb.  

Sipsiwn a Theithwyr 

Yn ôl cyfrifiad 2011, roedd Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig yn benteulu mewn 28 o aelwydydd yng Nghasnewydd. 
Roedd 26 ohonynt yn byw mewn tai a 2 mewn carafán. Mae hyn yn dangynrychiolaeth sylweddol o’r ffigur go 
iawn. Mae’n debygol na fyddai llawer o aelwydydd wedi cwblhau’r cyfrifiad - oherwydd eu bod yn byw ar 
safleoedd neu wersylloedd diawdurdod, sy’n golygu nad oeddent yn ymddangos ar gofnodion swyddogol, neu 
oherwydd eu bod yn ddrwgdybus ynghylch diben y cyfrifiad. Lle'r oedd pobl wedi derbyn ffurflenni, mae lefelau 
llythrennedd is na’r cyfartaledd yn golygu na fyddai rhai aelwydydd wedi’u llenwi, a lle'r oedd y ffurflenni 
wedi’u llenwi, byddai rhai aelwydydd wedi dewis peidio â nodi eu bod yn Sipsiwn neu’n Deithwyr Gwyddelig. 

Mae Rhan 3 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol gynnal asesiad o 
anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr yn eu hardal. Cynhaliwyd yr asesiad ar gyfer Casnewydd yn ystod gwanwyn 
a haf 2015, ac fe’i cymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2016. Mae copi o’r asesiad ar 
wefan Cyngor Dinas Casnewydd. Prif ganfyddiadau’r asesiad oedd bod yna angen nas diwallwyd am 25 o leiniau 
preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr sy’n byw yng Nghasnewydd yn barhaol a 7 llain dros dro ar gyfer y rhai 
sy’n pasio trwyddo. 

Gan fod angen nas diwallwyd am leiniau wedi’i nodi, mae gan y cyngor ddyletswydd gyfreithiol i ddefnyddio ei 
bwerau o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 i gymryd camau i ddiwallu’r angen hwnnw. Felly, cafwyd 
caniatâd cynllunio yn ddiweddar i ddatblygu safle Sipsiwn a Theithwyr parhaol ar dir ar Heol Fferm Hartridge yn 
Ringland. Mae gan y safle ganiatâd ar gyfer 35 o leiniau a ddarperir fesul cam, gyda’r disgwyl y bydd y cam 
cyntaf wedi’i gwblhau tua diwedd 2017. 

Yr un pryd ag yr oedd yr asesiad o lety yn cael ei gynnal, cynhaliodd Grŵp Gwalia, a ariennir gan Cefnogi Pobl, 
ymchwil i anghenion cymorth tai Sipsiwn a Theithwyr yng Ngwent. Cynhaliwyd 59 o gyfweliadau gyda Sipsiwn a 
Theithwyr sy’n byw yng Ngwent, a nodwyd 156 o aelwydydd Sipsiwn a Theithwyr, gan gynnwys 45 yng 
Nghasnewydd. Daeth yr ymchwil i’r casgliad bod yna lawer o anghenion cymorth nas diwallwyd, yn cwmpasu 
meysydd megis: 

 Teimlo’n ddiogel; 

 Rheoli llety; 

 Teimlo’n rhan o’r gymuned; 

 Rheoli arian; 

 Cael mynediad at addysg a chyflogaeth; a 

 Bod yn iach yn feddyliol ac yn gorfforol. 

Felly, sefydlwyd Gwasanaeth Sipsiwn a Theithwyr Gwent i helpu Sipsiwn a Theithwyr gyda’r materion hyn. 

http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Housing/Gypsy-and-traveller-accommodation-assessment.aspx
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Cyfeiriadedd Rhywiol 

Nid oes unrhyw ddata ar gyfeiriadedd rhywiol ar lefel leol. Fodd bynnag, yn ôl Arolwg Poblogaeth Blynyddol 
2015, roedd 1.7% o’r oedolion yn y DU yn nodi eu bod yn bobl lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol (LGB). Roedd 
hyn yn cynnwys 1.1% a nododd eu bod yn bobl hoyw neu lesbiaidd a 0.6% a nododd eu bod yn. 

Nododd 0.4% arall o’r boblogaeth eu bod yn y categori ‘Arall’, sy’n golygu nad oeddent yn teimlo eu bod yn 
perthyn i’r categorïau heterorywiol, deurywiol, hoyw neu lesbiaidd. Roedd grŵp mwy o faint, 4.1%, wedi 
gwrthod ateb y cwestiwn neu’n ansicr i ba gategori yr oeddent yn perthyn. 

Yn 2015, nododd tua 2.0% o’r dynion eu bod yn bobl lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol (LGB); roedd hyn yn 
cymharu ag 1.5% o’r menywod a nododd eu bod yn LGB. Yn y DU, daeth yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol i’r 
casgliad bod 1.6% o ddynion yn nodi eu bod yn bobl hoyw neu lesbiaidd, gyda 0.5% arall yn nodi eu bod yn 
ddeurywiol. Roedd y darlun yn wahanol iawn ymhlith menywod, gyda dim ond 0.7% yn nodi eu bod yn bobl 
hoyw neu lesbiaidd, gyda chanran uwch (0.8%) yn nodi eu bod yn ddeurywiol. 

Roedd cyfrannau uwch o bobl ifanc yn nodi eu bod yn LGB yn 2015. Yn y categori 16 i 24 oed, nododd 3.3% eu 
bod yn LGB o gymharu â 0.6% o’r rhai 65 oed a hŷn. Roedd grwpiau hŷn yn fwy tebygol o nodi eu bod yn 
heterorywiol, gyda chanran y rhai a oedd yn nodi eu bod yn heterorywiol yn cynyddu gyda phob grŵp oedran. 
Ar gyfer pob grŵp oedran, ac eithrio’r categori 16 i 24 oed, roedd canran y rhai a nododd eu bod yn bobl hoyw 
neu lesbiaidd yn uwch na chanran y rhai a nododd eu bod yn ddeurywiol. 

Un rheswm dros y patrwm hwn yw y gallai pobl ifanc fod yn fwy tebygol o archwilio eu rhywioldeb, wedi’i 
gyfuno â’r ffaith bod hunaniaethau rhywiol a’r gallu i’w mynegi yn cael eu derbyn mwy yn y gymdeithas. 

Ymysg gwledydd y DU, Gogledd Iwerddon oedd â’r ganran uchaf o’r boblogaeth yn nodi eu bod yn LGB (1.9%), 
gyda Lloegr ddim ymhell tu ôl gydag 1.8% o’r boblogaeth. Gellir gweld y gwahaniaeth rhwng y ddwy wlad yn 
fwy manwl wrth edrych ar y boblogaeth sy’n nodi eu bod yn bobl hoyw neu lesbiaidd a’r boblogaeth sy’n nodi 
eu bod yn ddeurywiol. Yn Lloegr, nododd 1.2% o’r boblogaeth eu bod yn bobl hoyw neu lesbiaidd, a 0.6% eu 
bod yn ddeurywiol. Yng Ngogledd Iwerddon, dim ond 0.8% a nododd eu bod yn bobl hoyw neu lesbiaidd, ac 
1.1% eu bod yn ddeurywiol. Cymru a’r Alban oedd â’r ganran isaf o’r boblogaeth (1.6%) yn nodi eu bod yn LGB.  

Yn 2015, daeth yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol i’r casgliad bod 1.8% o’r boblogaeth sy’n disgrifio eu 
hethnigrwydd fel “Gwyn” yn nodi eu bod yn LGB. Gwelwyd y ganran uchaf ymhlith y rhai sy’n disgrifio eu 
hethnigrwydd fel “Cymysg neu grwpiau ethnig lluosog”, lle nododd 2.5% eu bod yn LGB. Gwelwyd canrannau 
tebyg ar gyfer y rhai sy’n “Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig” (0.8%), “Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu 
Prydeinig” (1.0%) a “Grŵp ethnig arall” (1.7%). 

Wrth edrych ar ddosbarthiad economaidd-gymdeithasol, nododd 2.2% o’r boblogaeth sydd mewn 
galwedigaethau rheoli a phroffesiynol eu bod yn LGB, gydag 1.6% o’r rhai mewn galwedigaethau canolraddol a 
galwedigaethau llaw a rheolaidd eu bod yn LGB.  
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Beth fydd poblogaeth Casnewydd yn y dyfodol? 
Mae’n ddefnyddiol deall sut y gall ein niferoedd poblogaeth a’n strwythur newid yn y dyfodol. 

Mae’r rhagdybiaethau a ddefnyddir i gynhyrchu amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol ar gyfer Cymru 
yn seiliedig ar dueddiadau’r gorffennol. Nid yw’r rhain yn ystyried effeithiau polisïau llywodraeth leol neu 
ganolog ar lefelau neu ddosbarthiad poblogaeth yn y dyfodol, ond maent yn nodi’r hyn a ddisgwylir os bydd y 
tueddiadau hyn yn parhau. Gan eu bod yn seiliedig ar dueddiadau, maent yn dod yn llai sicr wrth iddynt gael eu 
datblygu ymhellach. 

Disgwylir y bydd y boblogaeth yng Nghasnewydd dros y cyfnod rhwng 2014 a 2039 yn cynyddu 7.9% i 158,492 o 
bobl yn 2039. 

 

Disgwylir y bydd nifer y bobl 0-15 oed yng Nghasnewydd dros y cyfnod rhwng 2014 a 2039 yn cynyddu 2.8% i 
30,137 o bobl yn 2039. Dros yr un cyfnod, disgwylir y bydd nifer y bobl 16-64 oed yn gostwng 1.0% i 91,114 o 
bobl. Bydd y cynnydd mwyaf a ddisgwylir ymhlith y rhai 65 oed a hŷn, gyda chynnydd o 46.3% i 30,137 o bobl 
erbyn 2039. 

Fodd bynnag, er y rhagfynegir y bydd nifer y bobl ifanc 0-15 oed yn cynyddu, rhaid nodi y disgwylir y bydd y 
ganran o’r boblogaeth yn gostwng o 20% i 19%. Bydd y ganran hon yn dal i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru, 
y rhagfynegir y bydd yn gostwng o 18% i 17%. 
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Yn ogystal, rhagfynegir y bydd canran y boblogaeth 16-64 oed yng Nghasnewydd yn gostwng o 63% i 57%, 
gyda’r ganran yng Nghymru yn gostwng o 62% i 56%. 

 

Yn olaf, rhagfynegir y bydd y boblogaeth 65 oed a hŷn yng Nghasnewydd yn cynyddu o 17% o’r boblogaeth i 
23%. Rhagfynegir y bydd y ganran yng Nghymru yn cynyddu o 20% i 27%. 
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Adran 2: Llesiant Economaidd 
Mae llesiant economaidd yn cwmpasu pob math o faterion, gan gynnwys cyfraddau cyflogaeth, lefelau sgiliau 
oedolion, cyrhaeddiad addysgol plant oedran ysgol, twf busnesau, adfywio, y defnydd o’r rhyngrwyd, incwm a 
dangosyddion amddifadedd eraill. Felly, mae’n cael effaith fawr ar ansawdd bywyd unigolion, teuluoedd a 
chymunedau, eu ffyniant a’u gallu i ymateb i newid. Mae llawer o’r dangosyddion hyn yn gysylltiedig â’i gilydd 
ac ni ddylid eu hystyried ar eu pennau eu hunain. Maent yn cael effaith sylweddol hefyd ar lesiant 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ac mae’r ffiniau rhwng llesiant ‘economaidd’ a’r themâu eraill yn 
gallu bod yn niwlog. Er enghraifft, mae cyrhaeddiad addysgol yr un mor bwysig o ran llesiant cymdeithasol ag 
ydyw ar gyfer llesiant economaidd. Yn ogystal, mae cymwysterau da yn gwella rhagolygon cyflogaeth ac rydym 
yn gwybod bod cyflogaeth ddiogel sy’n cynnig cyflog da yn cyfrannu at iechyd a llesiant personol. Mae 
ymatebion sy’n cydnabod y cysylltedd hwn yn cyd-fynd â’r pwys mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
2015 yn ei roi ar ‘integreiddio’ nodau llesiant.  

Mae dangosyddion llesiant economaidd yn dangos bod canlyniadau’n gallu amrywio o le i le, hyd yn oed mewn 
ardal ddaearyddol gymharol fach megis Casnewydd. Yn aml, mae’r amrywiant hwn yn cael ei golli wrth edrych 
ar ffigurau cyfanredol cyfartalog Casnewydd. Oherwydd hyn, mae mapiau thematig wedi’u cynnwys fel y gall 
patrymau daearyddol gael eu nodi ar draws dangosyddion.   

Er bod y rhan fwyaf o’r dangosyddion a ddefnyddir yn yr adran hon wedi hen ennill eu plwyf ac er bod data ar 
dueddiadau ar gael, mae yna rai meysydd lle byddai data ychwanegol yn helpu i fireinio’r Asesiad o Lesiant 
Lleol. Ar gyfer y mesurau mynediad i’r rhyngrwyd ac amddifadedd sylweddol, mae data ond ar gael ar gyfer y 
flwyddyn gasglu gyntaf yn 2014/15, a bydd data blynyddoedd ychwanegol yn helpu i sefydlu tueddiadau. Mae 
ymchwil bellach i wahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau yn helpu i nodi’r achosion sylfaenol. Mae’r rhesymau 
dros y cynnydd yng nghyfran y bobl heb gymwysterau/gostyngiad yn nifer y cymwysterau lefel uchel yn aneglur 
ar hyn o bryd, ac mae’n mynd yn groes i’r twf bach ym mhoblogaeth Casnewydd dros yr un cyfnod. Nid yw data 
ar sgiliau sylfaenol (llythrennedd a rhifedd) wedi’i ddiweddaru ar gyfer Casnewydd ers 2004, ac nid yw’r data 
lefel genedlaethol yn gyfredol chwaith.   

Yn aml, mae’n gallu bod yn anodd rhagfynegi tueddiadau economaidd ac mae’r ansicrwydd economaidd a 
gwleidyddol ar hyn o bryd yn pwysleisio hyn. Felly, mae rhagolygon ar gyfer dangosyddion a all fod yn 
gamarweiniol wedi’u hosgoi, er bod rhai o’r materion cyd-destunol hysbys yn cael eu trafod lle bo hynny’n 
berthnasol. 

Er bod yr asesiad hwn yn canolbwyntio ar ardal awdurdod lleol Casnewydd, dylid cydnabod bod Casnewydd yn 
gwneud cyfraniad economaidd rhanbarthol allweddol yn y De-ddwyrain. Felly, bydd ffyniant Casnewydd i’r 
dyfodol yn cael effaith ar lesiant y rhanbarth ehangach y disgwylir y bydd yn cysylltu mwy â’r seilwaith 
trafnidiaeth gyhoeddus gyda datblygiad Metro De Cymru a thrydaneiddio’r rheilffyrdd. Mae’r rhanbarth hwn yn 
cynnwys rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru a’r DU. Gyda lleoliad strategol cryf a phrofiad da ym maes 
gweithgynhyrchu, gwasanaethau cyhoeddus, cyllid, addysg a thwristiaeth yn arbennig, gall Casnewydd wneud 
cyfraniad mawr fel sbardun twf economaidd a gwell llesiant. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi amryw o adolygiadau ac asesiadau statudol y 
mae’n rhaid i’r bwrdd eu hystyried wrth baratoi ei asesiad. Mae yna amryw i’w hystyried sy’n ymwneud â 
llesiant economaidd ein cymuned, sef: 

 Yr adolygiad o ddigonolrwydd y ddarpariaeth addysg feithrin ar gyfer yr ardal awdurdod lleol a 
gynhaliwyd o dan adran 119(5)(a) o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (c.31) (Atodiad b). 

 Yr adolygiad o ddigonolrwydd y ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal awdurdod lleol a gynhaliwyd yn 
unol â rheoliadau a wnaed o dan adran 26(1) o Ddeddf Gofal Plant 2006 (c.21) (Atodiad c). 

Bydd yr asesiadau hyn yn cael eu hystyried ochr yn ochr â’r wybodaeth yn yr Asesiad o Lesiant Lleol i lywio’r 
Dadansoddiad o’r Ymatebion a’r Cynllun Llesiant Lleol. 

Ymgysylltu 

Mae’r dadansoddiad cychwynnol o’r ymgysylltu yn ystyried 662 o ymatebion i Arolwg Eich Casnewydd 2016. 
Roedd yr arolwg yn rhan o weithgarwch ymgysylltu’r Asesiad o Lesiant Lleol a gynhaliwyd yn ystod haf/hydref  
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2016. Cynhaliwyd arolygon eraill hefyd, a bydd canlyniadau’r rheini’n cael eu hychwanegu at y canfyddiadau 
cychwynnol hyn. 

Mae’r dadansoddiad hwn yn edrych ar ymatebion i ddau gwestiwn penodol yn yr arolwg, sef: 

 Pa bethau ydych chi’n eu hoffi fwyaf am fyw yng Nghasnewydd? (Hyd at dri pheth). 

 Yn eich barn chi, beth hoffai eich cymuned weld mwy / llai ohono yn yr 20 mlynedd nesaf. 

Ni chafwyd unrhyw gwestiynau aml-ddewis. Ni anogwyd unrhyw ymatebion penodol ac roedd ymatebwyr yn 
gallu gwneud sylwadau yn gwbl agored. Mae hyn yn golygu bod yr ymatebion yn eang iawn, sydd wedi arwain 
at ffigurau cymharol isel ar gyfer llawer o’r materion a godwyd. Mae hyn yn awgrymu bod llesiant yn gysyniad 
personol sy’n golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Er gwaethaf hyn, daeth sawl thema gyffredin i’r amlwg 
fel materion sy’n bwysig i lesiant cyfran sylweddol  o ymatebwyr, ac mae’r rhain wedi’u nodi isod.    

Y neges gyffredinol sy’n deillio o’r sylwadau ar economi Casnewydd yw poblogrwydd y gwaith o adfywio canol y 
ddinas a Friars Walk. O’r arolwg i gyd, dyma’r agwedd ar fywyd y ddinas y cyfeiriwyd ati fwyaf aml gan yr 
ymatebwyr, gyda thros draean o’r holl ymatebwyr yn dweud eu bod yn hoffi siopau / bwytai’r ddinas (97 o 
gyfeiriadau), Friars Walk (94 o gyfeiriadau) neu’r datblygiad newydd (43 o gyfeiriadau). Mae’n debygol y bydd y 
safbwyntiau hyn yn wahanol iawn i’r sylwadau a wnaed ar ganol y ddinas ddwy flynedd yn ôl. 

“Mae Friars Walk wedi rhoi elfen gymdeithasol well o lawer i Gasnewydd.” “Mae Casnewydd yn 
teimlo fel dinas fywiog, gyda rhai siopau a bwytai newydd, da.” “Rwy’n caru canol y ddinas (Friars 
Walk) gan ei fod wedi gwneud gwahaniaeth mawr.” 

Roedd yr ymatebwyr yn awyddus i weld adfywio pellach hefyd. Dywedodd 75 o’r ymatebwyr yr hoffent weld 
mwy o adfywio / gwelliannau i’r Stryd Fawr a Stryd Fasnachol a mwy o siopau yn y dyfodol. Dywedodd 12 o 
bobl yr hoffent weld llai o siopau gwag. 

 “Y gwelliant i’r ddinas a busnesau newydd yn agor. Mae canol y ddinas wedi gwella’n sylweddol, 
ond mae yna rannau i’w gwella o hyd.” 

O ran cyflogaeth, roedd 37 o bobl am weld mwy o gyfleoedd swyddi yng Nghasnewydd, a dywedodd 26 arall yr 
hoffent weld economi ffyniannus gyda mwy o gymorth i fusnesau a mwy o fuddsoddiad yn cael ei ddenu i’r 
ddinas. 

 “Mwy o gymorth ar gyfer busnesau canol y ddinas i adeiladu ar lwyddiant Friars Walk.” “Mwy o 
swyddfeydd yng nghanol y ddinas.” “Mwy o swyddi.” 

Mae’n amlwg bod pobl Casnewydd o’r farn bod lleoliad a hygyrchedd y ddinas yn fanteision mawr, gyda 116 o’r 
662 o ymatebwyr yn cyfeirio at yr M4 / cysylltiadau trafnidiaeth fel pethau da am fyw yng Nghasnewydd.   

Roedd tagfeydd traffig yn broblem i rai, gyda 26 o bobl yn dweud yr hoffent weld llai o dagfeydd. Cyfeiriodd 25 
o’r ymatebwyr at yr angen am ffordd osgoi’r M4 neu welliannau eraill i’r ffyrdd, gan gynnwys gwell gwaith 
cynnal a chadw. 

Er y rhestrodd 26 o’r ymatebwyr drafnidiaeth gyhoeddus fel un o elfennau cadarnhaol y ddinas, dywedodd 
mwy o bobl (46) yr hoffent weld mwy o drafnidiaeth gyhoeddus neu system well yn y dyfodol.  

Cyfeiriodd 18 o bobl at brisiau tai a chost byw fel pwyntiau cadarnhaol Casnewydd. 

Cyfeiriodd yr ymatebwyr hefyd at ysgolion y ddinas, gyda 9 o’r ymatebwyr yn nodi bod ysgolion da yn un o’r 
pethau roeddent yn eu hoffi am fyw yma. Dywedodd 23 o bobl yr hoffent weld mwy o fuddsoddiad yn ysgolion 
Casnewydd. 

“Yr ysgolion rhagorol yn yr ardal sy’n newydd sbon. Mae Glan Usk yn ysgol ragorol i’m plant.” 

 “Gwell seilwaith ysgol.” “Parhau i wella ysgolion.” “Gwell ysgolion – mae Ysgol Gyfun Caerllion 
bron â disgyn!”   

Dywedodd 14 o bobl yr hoffent weld llai o ddatblygiadau tai newydd, yn enwedig heb seilwaith priodol. 

Yn ogystal â’r cwestiynau ymateb agored, gofynnwyd i bobl leol am eu barn ar a yw Casnewydd yn lle da i fyw, 
ac a yw’n dod yn lle gwell i fyw. Dangosir y canlyniadau yn y tabl canlynol, sy’n dangos bod 55% o bobl yn credu 
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bod Casnewydd yn lle da i fyw ar hyn o bryd, gyda llai na 18% yn anghytuno, ond roedd bron i 70% o bobl yn 
credu bod Casnewydd yn dod yn lle gwell i fyw (Cytuno’n gryf + cytuno). 

 

 

  
Cytuno’n 

gryf 
Cytuno 

Ddim yn 
cytuno nac 

yn 
anghytuno 

Anghytuno 
Anghytuno’n 

gryf 
Dim 

ymateb   

Mae Casnewydd yn lle 
da i fyw 

Nifer y bobl 61 298 174 82 33 
14 

% y bobl 9.41% 45.99% 26.85% 12.65% 5.09% 

Mae Casnewydd yn 
dod yn lle gwell i fyw 

Nifer y bobl 143 299 108 62 27 
23 

% y bobl 22.38% 46.79% 16.90% 9.70% 4.23% 

 

Cynhaliwyd ail arolwg trwy gleientiaid Panel Dinasyddion Casnewydd a Cymunedau yn Gyntaf, a chafwyd 397 o 
ymatebion. Mae’r canlyniadau wedi’u hamlinellu yn y tabl canlynol. Mae canfyddiadau allweddol yn cynnwys y 
canlynol: 

 Roedd 84% o’r ymatebwyr o’r farn bod Casnewydd wedi mynd trwy gyfnod o adfywio dros y 
blynyddoedd diwethaf. 

 Roedd 19% o’r farn bod gan Gasnewydd economi gref. 

 Roedd 14% o’r farn bod digon o swyddi yng Nghasnewydd. 

 Roedd 18% o’r farn bod gan bobl yng Nghasnewydd ddigon o arian i redeg eu haelwydydd. 
 

 

Cytuno Anghytuno Ddim yn siŵr Dim 
ymateb Datganiad Nifer % Nifer % Nifer % 

Mae digon o swyddi yng Nghasnewydd 56 14.32% 179 45.78% 156 39.90% 6 

Mae addysg a lefelau sgiliau yn dda yng 
Nghasnewydd 

134 34.27% 94 24.04% 163 41.69% 6 

Mae digon o gyfleoedd i bawb ddysgu 178 45.29% 103 26.21% 112 28.50% 4 

Mae Casnewydd yn lle da i fusnesau 183 47.16% 68 17.53% 137 35.31% 9 

Mae gan bobl yng Nghasnewydd ddigon o arian 
i redeg eu haelwydydd 

71 18.35% 161 41.60% 155 40.05% 10 

Mae gan Gasnewydd economi gref 75 19.33% 143 36.86% 170 43.81% 9 

Mae Casnewydd wedi mynd trwy gyfnod o 
adfywio dros y blynyddoedd diwethaf 

322 84.29% 16 4.19% 44 11.52% 15 
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Pa mor gryf yw ein heconomi leol? 
Ystyrir bod cryfder yr economi leol yn fesur cyd-destunol pwysig o lesiant. Mae yna amryw o fesurau y gallwn ni 
edrych arnynt i gael darlun o’r economi leol. 

Gweithgarwch Economaidd 

Mae canran y bobl o oedran gweithio a oedd yn economaidd weithgar dros y cyfnod rhwng mis Mawrth 2008 a 
mis Mawrth 2016 wedi codi a gostwng yng Nghasnewydd ac yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’r duedd yn 
dangos gostyngiad o 3% o 75.5% i 72.5% yng Nghasnewydd a chynnydd o 73.4% i 75.3% yng Nghymru. 

 

Mae’r duedd gyffredinol dros y cyfnod wedi tueddu i godi a gostwng tua thri i bedwar pwynt canrannol. Mae’r 
categorïau lluosog, deinamig o bobl o oedran gweithio yr ystyrir eu bod yn economaidd anweithgar, sy’n 
cynnwys pobl sydd wedi ymddeol (ond sydd o dan 64 oed), myfyrwyr, y rhai â salwch tymor hir a’r rhai sy’n 
gofalu am gartrefi, yn gallu esbonio hyn. Mae’r ffaith bod y ffigurau yn y categorïau hyn yn newid o flwyddyn i 
flwyddyn yn esbonio’r amrywiannau. Cynnydd sylweddol yn nifer y myfyrwyr (sy’n cael eu cyfrif fel 
‘economaidd anweithgar’) a gofnodir yng Nghasnewydd sy’n bennaf gyfrifol am y gostyngiad diweddar o 
bedwar pwynt canrannol rhwng 2015 a 2016. Cododd niferoedd myfyrwyr 2,600 dros gyfnod o ddwy flynedd, 
a’r ffigur presennol o 6,800 yw’r gyfradd uchaf erioed i gael ei chofnodi yng Nghasnewydd. Mae hyn yn dod i 
dros chwarter y boblogaeth o oedran gweithio, ac ystyrir bod y grŵp hwn yn ‘economaidd anweithgar’ gan nad 
ydynt ar gael i weithio. Mae grwpiau eraill a ystyrir yn ‘economaidd anweithgar’ wedi aros yn fwy cyson. Er 
gwaethaf amrywiadau bach, mae’r duedd tymor canolig, gyffredinol ar gyfer gweithgarwch economaidd wedi 
aros yn gymharol gyson rhwng 72-77%. 

Er gwaethaf y ffaith bod y gyfradd Gweithgarwch Economaidd wedi aros yn gymharol gyson dros y tymor 
canolig, mae’r amcanestyniad tymor hir o’r data hwn yn anodd ac yn debygol o fod yn anghywir. Mae hyn yn 
arbennig o berthnasol mewn ardal drefol gymhleth a deinamig megis Casnewydd sydd â niferoedd uwch o 
fyfyrwyr, poblogaeth symudol a chrwydrol a chymunedau amrywiol sy’n newid. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion i’r ymgynghoriad a dderbyniwyd mewn perthynas â 

gweithgarwch / anweithgarwch economaidd a chyflogaeth: 

 Mae’r rhan fwyaf o swyddi newydd yn tueddu i gynnig cyflogau isel. Mae swyddi yng Nghaerdydd a 
Bryste yn cynnig cyflogau uwch o lawer. 

 Does dim swyddi i raddedigion yng Nghasnewydd, mae’r rhan fwyaf o’r swyddi’n cynnig yr isafswm 
cyflog! 

 Does dim llawer o swyddi gweithgynhyrchu ar ôl yng Nghasnewydd, mae’r rhan fwyaf wedi’u colli. 
Rydyn ni angen mwy o swyddi bancio ac yswiriant yng nghanol y ddinas hefyd, gan mai caffis ac ati 
sydd yno fwyaf. 
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 Rwy’n credu bod swyddi ar gael os ydych chi’n edrych yn ddigon caled. Fodd bynnag, mae’r swyddi hyn 
yn cynnig cyflogau isel yn aml ac mae pobl yn gallu cael mwy o arian trwy aros ar fudd-daliadau. Yn 
aml, mae swyddi sy’n cynnig cyflogau uwch  yn gofyn am i ymgeiswyr fod â chymwysterau lefel uchel yn 
hytrach na phrofiad, sy’n golygu ei bod hi’n anodd i’r rhai â llai o gymwysterau ddatblygu eu gyrfaoedd. 

 Mae diwydiant wedi diflannu. Mae swyddi manwerthu wedi diflannu o ganol y ddinas, ac eithrio Friars 
Walk. Gormod o gontractau dim oriau. 

 Mae yna swyddi, ond mae llawer ohonyn nhw’n swyddi coleri gwynion sy’n gofyn am gymwysterau nad 
oes gan lawer o’r bobl ddi-waith leol. 

 Gormod o swyddi sy’n cynnig cyflogau isel, a mae llawer ohonyn nhw’n swyddi cyfnod penodol. 

Cyflogaeth 

Mae canran y bobl o oedran gweithio a oedd yn cael eu cyflogi dros y cyfnod rhwng mis Mawrth 2008 a mis 
Mawrth 2016 wedi codi a gostwng yng Nghasnewydd ac yng Nghymru. Mae’r duedd gyffredinol ar gyfer 
Casnewydd yn dangos gostyngiad o 71.1% i 68.3%, o gymharu â chynnydd o 69.3% i 71.1% ar gyfer Cymru. 

 

Mae’r tueddiadau ar gyfer Casnewydd a Chymru wedi codi a gostwng yn rheolaidd o ran pa un oedd â’r gyfradd 
gyflogaeth uchaf dros y cyfnod, er bod y ddwy gyfradd yn debyg iawn ar y cyfan. Mae’r ffaith bod y boblogaeth 
o oedran gweithio yn is o lawer yng Nghasnewydd nag ydyw yng Nghymru yn golygu bod Casnewydd yn fwy 
agored i effeithiau newid economaidd lleol, yn enwedig busnesau newydd a busnesau sy’n cau. Yn 
draddodiadol, mae Casnewydd wedi bod yn gymharol ddibynnol ar gyflogwyr mawr mewn sectorau sydd wedi 
dioddef cyfangiad yn y niferoedd a gyflogir e.e. y diwydiannau dur a pherthynol a gweithgareddau porthladd. 
Mae’r ffaith bod y cyflogwyr mawr hyn yn cau ac yn dileu swyddi wedi cael effaith tymor hir ar y farchnad lafur 
o ran cyfraddau cyflogaeth. Yn fwy diweddar, mae effeithiau colli swyddi yn y sector cyhoeddus wedi’u 
hadlewyrchu hefyd yn y cyfraddau cyflogaeth, yn fwyaf amlwg yn y cyfnod o gyni yn dilyn dirwasgiad 2008. Er 
gwaethaf y swyddi sydd wedi’u colli mewn sectorau sydd wedi hen ennill eu plwyf, mae’n galonogol bod 
Casnewydd wedi llwyddo i gynnal cyfradd gyflogaeth gyson ar y cyfan, a gyflawnwyd trwy ddatblygiad sectorau 
newydd e.e. twristiaeth a hamdden, gweithgynhyrchu uwch-dechnoleg, gwasanaethau ariannol 
annhraddodiadol a manwerthu. Yn ogystal, mae mwy o fusnesau newydd wedi’u sefydlu dros y tair blynedd 
diwethaf, sy’n awgrymu bod y farchnad lafur yn arallgyfeirio gyda thwf mewn entrepreneuriaeth a 
hunangyflogaeth. 

Mae’r amcanestyniad tymor hir o ddata economaidd yn anghywir yn aml, ac ystyrir bod hyn yn arbennig o 
berthnasol mewn perthynas â’r ansicrwydd yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni yn dilyn y penderfyniad i 
adael yr UE a’r amodau anodd ers dirwasgiad 2008. Fodd bynnag, mae rhagolygon economaidd5 wedi nodi 

                                                           

 
5 NEF Institute 2014 -  Defining a Regional STEM Strategy for Newport City Region 
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tueddiadau i’r dyfodol megis gwella gofynion sgiliau cyflogwyr a chyfangiad galwedigaethau heb sgiliau a lled-
grefftus. Y farn gyffredinol yw bod hyn yn arwain at brinder sgiliau rhanbarthol i gyflogwyr a allai rwystro twf yn 
y sectorau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, a bydd y sefyllfa’n gwaethygu pan fydd 
gweithwyr medrus a phrofiadol a anwyd yn y cyfnod wedi’r rhyfel yn ymddeol o’r gweithlu dros y blynyddoedd 
nesaf. Er mwyn parhau i fod yn gystadleuol, bydd angen i weithlu Casnewydd a’r gweithlu rhanbarthol 
ehangach ymateb i ofynion sgiliau diwydiannau a gwasanaethau modern, ac yn enwedig sectorau twf 
allweddol, gan fod cyflogwyr craff yn tueddu i adleoli i lefydd lle mae sgiliau ar gael. 

Roedd canran y bobl o oedran gweithio 50 oed a hŷn a gyflogwyd dros y cyfnod rhwng 2011-12 a 2013-14 wedi 
cynyddu o 32% i 34% yng Nghasnewydd, o gymharu â chynnydd o 35% i 37% yng Nghymru. 

 

Mae’r duedd yng Nghasnewydd wedi cynyddu i fod yn nes at gyfartaledd Cymru, ond mae cyfradd Casnewydd 
yn is. Mae hyn yn adlewyrchu nifer y bobl sy’n gweithio’n hŷn ledled y DU. Mae’r rhesymau posibl yn cynnwys y 
ffaith nad yw pobl wedi gwneud darpariaeth ariannol ddigonol ar gyfer eu hymddeoliad, y cynnydd mewn 
costau byw, costau gofalu am berthnasau hŷn, gwell iechyd pobl hŷn a manteision parhau i ymarfer y meddwl. 
Mae opsiynau gweithio mwy hyblyg megis lled-ymddeoliad a lleihau nifer yr oriau gwaith yn wirfoddol wedi 
dod yn opsiynau mwy hygyrch a deniadol. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd ffactorau ‘gwthio’ eraill megis 
llai o gymhellion ariannol ar gyfer ymddeoliad cynnar yn cael dylanwad hefyd. Er yr ystyrir bod y cyfraddau 
uwch yn gadarnhaol ar y cyfan, ac yn adlewyrchu’r cynnydd mewn disgwyliad oes, mae yna bryderon hefyd bod 
oedolion hŷn yn cael anawsterau wrth geisio cystadlu mewn marchnad swyddi lle mae datblygiadau 
technolegol cyflym yn dod yn fwyfwy cyffredin. Credir bod hyn yn arwain at wahaniaethu uniongyrchol ac 
anuniongyrchol gan gyflogwyr ac o fewn cyflogaeth. Yn aml, mae hyn yn gysylltiedig ag oedolion hŷn angen 
newid galwedigaeth yn dilyn dileu swydd, yn enwedig os ydynt yn dod o alwedigaethau sgiliau isel neu 
arbenigol, fel sydd wedi digwydd yng Nghasnewydd o ganlyniad i ailstrwythuro diwydiannol.   

Mae ffactorau cymdeithasol, economaidd a pholisi cyhoeddus yn awgrymu y bydd cyfran yr oedolion hŷn 
mewn cyflogaeth yn cynyddu dros y tymor hir. Bydd oedran pensiwn y wladwriaeth yn cael ei godi’n raddol 
dros y 50 mlynedd nesaf neu fwy. Mae arbenigwyr cyllid personol yn rhybuddio hefyd fod pobl ifanc yn gwneud 
llai o ddarpariaeth ar gyfer eu hymddeoliad ac y byddant yn cael eu gorfodi i weithio am gyfnod hwy. Mae 
agweddau tuag at bobl hŷn yn y gweithlu a gallu pobl o bob oedran i wella eu sgiliau yn debygol o fod yn 
allweddol wrth bennu a fydd y duedd hon yn un gadarnhaol ar y cyfan ac i atal pobl hŷn rhag cael eu gwthio i 
gyrion y farchnad lafur. 

 

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 Casnewydd % Cymru % 

 Preswylwyr Arferol 16 i 74 oed   105,141 100.0  2,245,166  100.0  

 Oriau a Weithiwyd      

 Rhan-amser; Cyfanswm   19,831   18.9   411,573   18.3  

 Rhan-amser; 15 awr neu lai   5,681   5.4   125,060   5.6  

 Rhan-amser; 16 i 30 awr   14,150   13.5   286,513   12.8  
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Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 Casnewydd % Cymru % 

Llawn amser; Cyfanswm   44,577   42.4   952,042   42.4  

Llawn amser; 31 i 48 awr   37,808   36.0   790,605   35.2  

Llawn amser; 49 awr neu fwy   6,769   6.4   161,437   7.2  

Diwydiant      

Preswylwyr Arferol 16 i 74 oed mewn Cyflogaeth   64,408   61.3  1,363,615   60.7  

A Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Physgota   207   0.2   23,497   1.0  

B Mwyngloddio a Chwarela   42   0.0   3,176   0.1  

C Gweithgynhyrchu   6,865   6.5   143,751   6.4  

D Cyflenwi Trydan, Nwy, Stêm ac Aerdymheru   502   0.5   10,903   0.5  

E Cyflenwi Dŵr; Gweithgareddau Carthffosiaeth, Rheoli Gwastraff ac 
Adfer  

 583   0.6   12,402   0.6  

F Adeiladu   4,470   4.3   111,293   5.0  

G Cyfanwerthu a Manwerthu; Atgyweirio cerbydau Modur a Beiciau 
Modur  

 11,157   10.6   212,554   9.5  

H Trafnidiaeth a Storio   2,924   2.8   53,222   2.4  

I Llety a Gweithgareddau Gwasanaethau Bwyd   4,237   4.0   84,907   3.8  

J Gwybodaeth a Chyfathrebu   1,852   1.8   31,004   1.4  

 Gweithgareddau Ariannol ac Yswiriant   3,218   3.1   41,630   1.9  

L Gweithgareddau Eiddo Tirol   984   0.9   17,040   0.8  

M Gweithgareddau Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol   2,749   2.6   58,616   2.6  

N Gweithgareddau Gweinyddol a Gwasanaethau Cymorth   2,905   2.8   54,366   2.4  

O Gweinyddiaeth Gyhoeddus ac Amddiffyn; Nawdd Cymdeithasol 
Gorfodol  

 4,980   4.7   108,164   4.8  

P Addysg   5,325   5.1   137,864   6.1  

Q Iechyd Pobl a Gweithgareddau Gwaith Cymdeithasol   9,006   8.6   197,226   8.8  

R,S Y Celfyddydau, Adloniant a Hamdden; Gweithgareddau 
Gwasanaethau Eraill  

 2,379   2.3   61,166   2.7  

T Gweithgareddau Aelwydydd fel Cyflogwyr; Nwyddau a 
Gwasanaethau heb eu Gwahaniaethu – Cynhyrchu Gweithgareddau 
Aelwydydd at Ddefnydd Personol  

 20   0.0   605   0.0  

U Gweithgareddau Sefydliadau a Chyrff Alldiriogaethol   3   0.0   229   0.0  
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Anweithgarwch Economaidd 

 

Roedd canran yr aelwydydd heb waith dros y cyfnod rhwng 2010 a 2014 wedi gostwng o 20.1% i 19.7% yng 
Nghasnewydd, o gymharu â gostyngiad o 22.6% i 19.4% yng Nghymru. 

Mae’r ffigurau ar gyfer Casnewydd a Chymru yn dangos bod cyfradd yr aelwydydd heb waith ar ei lefel isaf ers 
pum mlynedd ond, dros y cyfnod hwn, mae ffigur Casnewydd wedi codi a gostwng, gyda llai o ostyngiad 
parhaus na ffigurau Cymru. Mae’r ddau ffigur yn adlewyrchu’r duedd ledled y DU sy’n dangos bod y gyfradd 
bresennol o aelwydydd heb waith ar ei lefel isaf ers i’r cofnodion gychwyn dau ddegawd yn ôl, ond mae 
ffigurau Casnewydd a Chymru yn uwch o lawer na’r ffigur ar gyfer y DU (14.3%). Mae ffigur 2014 ar gyfer 
Casnewydd ar ei lefel isaf erioed hefyd, ac mae wedi gostwng bron i bedwar pwynt canrannol yn y deng 
mlynedd ers 2004 ond, o gymharu â gweddill Cymru, mae gan Gasnewydd gyfradd uwch o aelwydydd heb 
waith. Mae’r ffigurau uchod yn cynnwys aelwydydd myfyrwyr, ac rydym yn gwybod bod y niferoedd hyn wedi 
cynyddu yng Nghasnewydd ac y gall hynny guddio gwelliant. Mae cyfradd Casnewydd, sy’n uwch na chyfradd 
Cymru a’r DU, yn dangos lefel yr amddifadedd yn ein hardaloedd. Yn ogystal, mae’r data’n dangos bod tua 
hanner y rhieni unigol a thraean yr oedolion sengl (aelwydydd) heb blant yn ddi-waith, o gymharu â thua un o 
bob deg pâr. Mae’r ystadegyn hwn yn dangos pam mae diweithdra yn debygol o fod yn fwy difrifol i aelwyd 
oedolyn sengl nag i bâr, gan fod yr aelwyd i gyd yn ddi-waith ac nad oes unrhyw incwm a enillir.  

Mae rhagolygon tymor hir ar gyfer y dangosydd hwn yn gymhleth, ac mae’n gallu bod yn annnibynadwy o 
ystyried yr ansicrwydd economaidd ar hyn o bryd a dylanwad posibl polisi lles a chyflogaeth y Llywodraeth.    

Busnesau Gweithredol, Busnesau Newydd a Chyfraddau Goroesi 

Mae’r mesur hwn yn nodi nifer y mentrau gweithredol yng Nghasnewydd. Mae’r rhain yn cael eu diffinio fel 
busnesau a gafodd drosiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, nodir nifer y 
busnesau sy’n dechrau a dod i ben trwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd. 

Cynyddodd nifer y busnesau gweithredol yng Nghasnewydd o 3,840 yn 2010 i 3,930 yn 2014, sef cynnydd o 
2.3% dros y cyfnod o bum mlynedd. 
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Mae nifer y busnesau newydd yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 385 yn 2010 i 610 yn 2014 (ffigur dros dro yw 
ffigur 2014). Mae nifer y busnesau sy’n dechrau wedi codi a gostwng dros yr un cyfnod, gyda 450 o fusnesau ar 
gyfartaledd yn dod i ben bob blwyddyn rhwng 2010 a 2014 (y ffigur mwyaf oedd 475 yn 2012). 

Mae cyfraddau goroesi busnesau a ddechreuwyd yng Nghasnewydd yn 2010 wedi bod yn is nag ar gyfer Cymru 
i gyd. Yng Nghasnewydd, roedd 35.1% o’r busnesau a ddechreuwyd yn 2010 yn dal i fod yn weithredol yn 2015, 
o gymharu â 40.7% ledled Cymru. 
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Roedd nifer y mentrau gweithredol wedi aros yn gymharol sefydlog ers dechrau’r 2000au hyd nes y gwelwyd 
gostyngiad amlwg yn 2011 wrth i Gasnewydd ddechrau dioddef effaith y dirwasgiad ar gyfraddau goroesi 
busnesau. Mae economi Casnewydd, sy’n seiliedig ar fuddsoddiad yn y sector cyhoeddus a gweithgynhyrchu 
arbenigol yn bennaf, wedi gadael y ddinas yn agored i effeithiau’r dirwasgiad a’i effeithiau ar farchnadoedd 
byd-eang. Mae’r gostyngiad amlwg hwn yn nifer y mentrau gweithredol yng Nghasnewydd yn cynrychioli ystod 
o effeithiau economaidd sy’n ymwneud ag effaith y dirywiad ariannol ar gwmnïau, ond mae’r ffigurau 
diweddaraf ar gyfer 2014 yn dangos gwelliant calonogol. Gall hyn fod yn arwydd bod y darlun economaidd yn 
gwella ac mae’n debygol hefyd ei fod yn adlewyrchu gwelliant yn y diwydiant adeiladu a manwerthu ar y stryd 
fawr yn dilyn blynyddoedd o ddirwasgiad a gwaith adnewyddu, gan gyflymu datblygiad y ddinas yn ystod y 
cyfnod hwn. Mae’n glir bod yr adroddiadau ar y dangosydd hwn ar ei hôl hi, a dylai ffigurau ar gyfer 2015 a 
2016 fod yn fwy cadarnhaol eto a dylent adlewyrchu dangosyddion eraill megis y gyfradd ddiweithdra (hawlwyr 
Lwfans Ceisio Gwaith) sy’n dangos sefyllfa sy’n gwella.  

Mae nifer y busnesau newydd yn dangos tuedd galonogol iawn, gyda gwelliant o bron i 60% rhwng 2010 a 2014 
a gwelliant o bron i 9% mewn un flwyddyn yn unig rhwng 2013 a 2014. Dylid pwysleisio’r ffaith bod yr 
adroddiadau ar y dangosydd hwn ar ei hôl hi, gan na fydd y busnesau newydd yn 2014 yn cynnwys y doreth o 
fusnesau newydd a ddechreuodd yn natblygiad Friars Walk yn 2015/16. 

Er gwaethaf lefelau cyflogaeth cymharol uchel Casnewydd a’r ffaith bod ganddi farchnad swyddi amrywiol a 
dwys o gymharu â gweddill Cymru, yn draddodiadol nid yw’r ddinas yn perfformio cystal o ran creu busnesau 
newydd. Yn hanesyddol, mae Casnewydd yn dibynnu ar sawl cyflogwr mawr, gyda llawer ohonynt yn y sector 
cyhoeddus. Gall y ddibyniaeth hon gyfrannu at y diffyg entrepreneuriaeth yn y ddinas. Mae’n bosibl bod 
stereoteipio negyddol anwybodus mewn perthynas â Chasnewydd wedi cyfrannu at ei methiant i ddenu pobl 
sydd am ddechrau eu busnes eu hunain i’r ardal; mae’r un peth yn wir am y gwendidau strwythurol yn yr 
economi a’r sylfaen sgiliau sy’n gyffredin mewn rhannau o Gasnewydd ac yn y gefnfro ehangach. 

O gymharu ag ardaloedd awdurdod lleol eraill, mae Casnewydd yn perfformio’n dda o ran nifer y mentrau 
gweithredol i bob 10,000 o’r boblogaeth, gan ddisgyn ychydig y tu ôl i’r brifddinas a chynnal niferoedd uwch 
nag awdurdodau’r Cymoedd cyfagos. 

Mae dibyniaeth Casnewydd ar ysgogiad y sector cyhoeddus i sbarduno ei heconomi yn cael effaith ganlyniadol 
ar yr economi leol. Mae cymorth ar gyfer busnesau wedi lleihau o ran nifer y contractau sy’n cael eu caffael gan 
Fusnesau Bach a Chanolig (BBaChau), gyda llawer ohonynt yn dibynnu ar y sector cyhoeddus ar gyfer busnes. 
Mae’r hinsawdd o ran cymorth uniongyrchol yn llai difrifol, gyda’r angen i adfywio canol y ddinas yn gweld 
cymorth grant a chymorth ariannol hael yn cael ei roi i gwmnïau sy’n barod i fuddsoddiyng nghanol Casnewydd, 
er enghraifft, y benthyciad o £90 miliwn a roddodd Cyngor Dinas Casnewydd i Queensberry i danio’r gwaith o 
adeiladu Friars Walk; fodd bynnag, mae’r cyni presennol yn cyfrannu at yr amharodrwydd i gymryd risgiau yn yr 
economi o ran dechrau busnes. 

Y dirywiad yn niwydiant adeiladu Casnewydd sy’n gyfrifol am lawer o’r busnesau sydd wedi dod i ben yn y 
ddinas dros y blynyddoedd diwethaf - yn 2011, roedd dros 14% o’r busnesau a fethodd yn y diwydiant adeiladu.  
Y sector hwn yw un o’r mwyaf o hyd o ran mentrau gweithredol (13%) ond mae’n ddibynnol iawn ar 
fuddsoddiad ariannol sylweddol i gynhyrchu gwaith, a chafodd llawer o brosiectau uchelgeisiol yng 
Nghasnewydd eu gohirio neu eu canslo oherwydd y dirwasgiad. Mewn ffordd debyg, mae busnesau 
manwerthu wedi gweld dirywiad amlwg am amryw o resymau, gan gynnwys newidiadau mewn ymddygiadau 
siopa, defnyddwyr yn ffafrio canolfannau cyfagos a gorchmynion prynu gorfodol yn cael eu codi i baratoi’r 
ffordd ar gyfer datblygiad canolfan siopa newydd yng nghanol y ddinas. Mae’r sefyllfaoedd hyn yn dechrau 
newid, gyda gwaith adfywio, adeiladu tai a datblygiadau manwerthu yn ailddechrau, ac mae’n ymddangos bod 
hyn yn cael ei adlewyrchu yn y ffigurau diweddaraf sy’n dangos cynnydd sylweddol yn nifer y mentrau 
gweithredol. 

Mae sectorau eraill wedi ymdopi â’r dirywiad ariannol yn well, ac mae busnesau gwyddonol a thechnegol 
proffesiynol Casnewydd wedi tyfu i bron i 14% dros y blynyddoedd diwethaf, sef y sector mwyaf o fentrau 
gweithredol. Mae hyn yn dangos dyfodol Casnewydd fel dinas fodern sy’n cynhyrchu cyflogaeth sylweddol 
trwy’r economi wybodaeth. Ym maes TGCh yn arbennig, mae Casnewydd yn cael ei hadnabod fel y clwstwr 
digidol gorau yng Nghymru o ran datblygiad a chyflogaeth uwchraddol. 

Mae ffocws cryf wedi bod ar wella economi twristiaeth Casnewydd hefyd, yn enwedig o ran hyrwyddo’r ddinas 
fel canolfan ar gyfer twristiaeth busnes. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos mai gwerth economaidd 
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twristiaeth i Gasnewydd oedd £286.62 miliwn yn 2015, sef cynnydd o 8.3% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. 
Yn 2015, roedd 3,124 o swyddi cyfwerth ag amser llawn yn cael eu cefnogi gan wariant twristiaeth, sef cynnydd 
o 9.2% o gymharu â 2014. Mae Casnewydd eisoes wedi dangos ei allu i gynnal digwyddiadau busnes a 
chwaraeon mawr (Cwpan Ryder, Uwchgynhadledd NATO), a disgwylir twf pellach yn hyn o beth o ganlyniad i 
ddatblygiad Canolfan Confensiwn Ryngwladol Cymru yng Ngwesty’r Celtic Manor.  

Yng Nghasnewydd, fel yn unrhyw ddinas, mae’n bwysig cynnal amrywiaeth eang o fusnesau i sicrhau nad oes 
gormod o ddibyniaeth ar un diwydiant penodol neu gyflogwyr mawr. Mae sefydliadau partner allweddol wedi 
annog busnesau o bob math a maint i sefydlu yn y ddinas, o fanwerthwyr mawr sy’n gysylltiedig â datblygiad 
Friar’s Walk i fentrau annibynnol bach. Mae’n debygol y bydd amryw o fentrau gyda’r nod o gynyddu nifer yr 
ymwelwyr yng nghanol y ddinas yn cael effaith ganlyniadol o ran cynorthwyo hyfywedd busnes, gan gynnwys 
Gŵyl Fwyd Casnewydd a The Big Splash. Mae’r ffaith bod Admiral wedi adleoli i ganol y ddinas yn anfon neges 
glir bod Casnewydd ar agor ar gyfer busnes, a gobeithio y bydd yn annog cyflogwyr mawr eraill i fanteisio ar 
ofod swyddfa yn yr ardal. 

Mae gan Gasnewydd gymysgedd iach o fusnesau bach a chanolig, ond mae trosiant o fusnes wedi’i 
ganolbwyntio mewn cwmnïau mawr. Mae’n ddadleuol faint o’r trosiant hwn sy’n aros yn yr ardal leol, ac mae’n 
dangos eto yr angen i gefnogi a thyfu mentrau lleol annibynnol. Fodd bynnag, mae’r cwmnïau mawr hyn i gyfrif 
am dros hanner y swyddi yng Nghasnewydd, sy’n dangos eu pwysigrwydd parhaus i economi’r ddinas. Mae’n 
hollbwysig bod Casnewydd yn cyflawni’r cydbwysedd iawn yn ei ddemograffeg busnes er mwyn cynnal unrhyw 
welliant economaidd i’r dyfodol. 

Er mwyn parhau i sicrhau bod busnesau’n aros yn gynaliadwy yng Nghasnewydd, mae angen buddsoddiad 
parhaus, ynghyd â chymorth a chyngor parhaus a ffocws clir ar sut y gall y ddinas ddenu buddsoddiad a budd 
o’i lleoliad busnes ffafriol a’i chysylltedd yn rhanbarth y De-ddwyrain. Dylai Casnewydd fanteisio ar feysydd twf 
economaidd, ynghyd â gallu sylweddol ei diwydiant technegol a gweithgynhyrchu. Rhaid i Gasnewydd dynnu ar 
ei hanes o arloesi er mwyn manteisio ar sectorau busnes newydd megis technoleg ddigidol, twristiaeth, ynni 
gwyrdd a gweithgynhyrchu uwch. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Dim diffyg eiddo ac mae gan Gasnewydd gysylltiadau trafnidiaeth da. 

 Gyda mynediad rhwydd i’r M4, a’r porth rhwng Cymru a Lloegr, dylai fod mwy yn digwydd yng 
Nghasnewydd. 

 Mae trafnidiaeth yn wael iawn yng Nghasnewydd ac mae yna lawer o dagfeydd a damweiniau. 

 Angen sicrhau bod yr ardrethi yng nghanol y ddinas yn annog busnesau i sefydlu yno, mae angen mwy o 
siopau adnabyddus ar y stryd fawr a stryd fasnachol i wella’r rhan hon o’r ddinas. Angen gofalu na fydd 
y farchnad yn cau. 

 Mae busnesau’n ei chael hi’n anodd oherwydd canfyddiadau gwael o Gasnewydd, yn aml gyda rheswm 
da. 

 Llawer o gyfleoedd da. Mae Friars Walk yn rhoi busnesau yng Nghasnewydd ar y map. 

 Dylai’r ddinas ddenu busnes, ond mae eiddo swyddfa a ffatri o safon uchel yn hollbwysig. 
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Mynediad i’r Rhyngrwyd 

Canran yr aelwydydd yng Nghasnewydd â mynediad i’r rhyngrwyd yn 2014-15 oedd 79%, o gymharu â 78% ar 
gyfer Cymru i gyd. 

 

Mae’r mesur hwn yn dangos lefel y cynhwysiant digidol yng Nghasnewydd ac ar lefel Cymru, yn ôl Arolwg 
Cenedlaethol Cymru. Mae’n dangos canran yr aelwydydd sydd wedi’u cynnwys yn ddigidol o ran mynediad i’r 
rhyngrwyd. Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael ac mae’r cynnydd yn y defnydd o dechnoleg 
gwybodaeth yn golygu efallai y bydd y ffigur presennol ychydig yn uwch na’r 79% a gofnodwyd ar gyfer 
2014/15. Yn ôl data a gafwyd o ffynhonnell arall yn 2011 (Experian – Pecyn Dadansoddi Cynhwysiant Digidol 
Llywodraeth Cymru), roedd gan 68.4% o aelwydydd fynediad i’r rhyngrwyd ar y pryd, sy’n awgrymu twf 
sylweddol dros gyfnod byr. 

Mae canran yr aelwydydd â chysylltiadau band eang cyflym iawn yn unol â’r ffigur cyfartalog ar gyfer Cymru, 
sef ychydig o dan 20%.  

Mae cynhwysiant digidol yn cynnig llwyth o fanteision posibl i ddinasyddion ar draws pob math o ganlyniadau, 
o iechyd i fynediad at addysg a chyflogaeth. Mae mynediad i’r rhyngrwyd yn gallu bod yn arwydd da o lesiant a 
ffyniant. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau strategaeth cynhwysiant digidol ar gyfer Cymru, ac mae’n 
bwysig bod pobl Casnewydd yn gallu manteisio ar y cyfleoedd economaidd a chymdeithasol mae mynediad i’r 
rhyngrwyd yn gallu eu cynnig. 

Mae data Arolwg Cenedlaethol Cymru yn darparu prif ffigur ar gyfer aelwydydd â mynediad i’r rhyngrwyd, ond 
mae’n gyfyngedig fel arall o ran dadansoddiad daearyddol. Er ei fod wedi dyddio mwy, darparodd data 2011 
Experian ddata mwy cyfoethog e.e. yn ôl ward. Fodd bynnag, mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn nodi sawl 
tuedd Cymru gyfan berthnasol sy’n ymwneud â chynhwysiant digidol yr ystyrir eu bod yn berthnasol i 
Gasnewydd hefyd. Mae’r rhain wedi’u hamlinellu yn y paragraffau canlynol. 

Roedd cyfran yr aelwydydd sy’n eiddo i berchen-feddianwyr â mynediad i’r rhyngrwyd yr un fath ag ar gyfer 
aelwydydd sy’n cael eu rhentu’n breifat (81%). I’r gwrthwyneb, cyfran yr aelwydydd mewn tai cymdeithasol â 
mynediad i’r rhyngrwyd oedd 61%. Roedd y ffigur hwn yn is o lawer na mathau eraill o ddaliadaeth, er bod 
cynnydd wedi bod ers 2013-14 (56%). Roedd gan 71% o’r aelwydydd yn yr 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig 
yng Nghymru fynediad i’r rhyngrwyd, o gymharu ag 86% o’r aelwydydd yn yr 20% lleiaf difreintiedig. Roedd 
cyfran yr aelwydydd â mynediad i’r rhyngrwyd yn yr 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig wedi cynyddu o 67% 
yn 2012-13 a 2013-14. Fodd bynnag, ar gyfer aelwydydd yn yr 20% o ardaloedd lleiaf difreintiedig, nid oedd yna 
gynnydd sylweddol. Wrth i gyfran y bobl mewn grwpiau penodol â mynediad i’r rhyngrwyd nesáu at 100%, 
mae’n dod yn llai tebygol y bydd y gyfran yn cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rydym yn fwy tebygol o weld 
cynnydd ymhlith grwpiau â lefelau is o fynediad i’r rhyngrwyd, gan gau’r bwlch rhyngddynt a grwpiau â chyfran 
uchel o fynediad i’r rhyngrwyd. 
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Fel y nodir uchod, credir bod tueddiadau tebyg sy’n sbarduno’r defnydd o dechnoleg ledled y DU a Chymru ar 
waith yng Nghasnewydd. Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 2014-15,  aelwydydd yn cynnwys dau oedolyn â 
phlant oedd yr aelwydydd mwyaf tebygol o fod â mynediad i’r rhyngrwyd (97%), ac aelwydydd un pensiynwr 
oedd yr aelwydydd lleiaf tebygol o fod â mynediad i’r rhyngrwyd (41%). Fodd bynnag, roedd canran yr 
aelwydydd un pensiynwr â mynediad i’r rhyngrwyd wedi cynyddu’n sylweddol, o 34% yn 2013-14. Er bod y 
gyfradd allgáu digidol yn gostwng, mae’r tueddiadau hyn yn awgrymu y gallai rhai grwpiau cymdeithasol gael 
eu hymyleiddio mwy, gan gynnwys pobl hŷn ar eu pennau eu hunain ac aelwydydd incwm isel.    

Mae ymchwil Llywodraeth Cymru yn dangos bod 79% o oedolion yng Nghymru yn defnyddio’r rhyngrwyd ac, 
o’r rheini, bod 83% wedi defnyddio gwefannau gwasanaethau cyhoeddus. Dangosodd arolwg diweddaraf y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol fod 87% o bobl Casnewydd wedi defnyddio’r rhyngrwyd ar ryw adeg yn eu 
bywydau, ac mae data cwsmeriaid yn nodi bod 50% o aelwydydd Casnewydd yn defnyddio’r rhyngrwyd y rhan 
fwyaf o ddiwrnodau. Edrychodd Arolwg Cenedlaethol Cymru hefyd ar faint o bobl oedd yn dweud eu bod wedi 
“defnyddio gwefan gwasanaethau cyhoeddus lleol i gwblhau trafodyn ar-lein”. Mae ffigur Casnewydd (37%) yn 
is na chyfartaledd Cymru (43%), ond mae data Cyngor Dinas Casnewydd yn dangos bod y ffigur ar gyfer y 
defnydd o’i wasanaethau trafodion ar-lein wedi codi i 53.8% ar gyfer trafodion ar-lein (nad ydynt yn cael eu 
cyfryngu). 

Erbyn hyn, mae 2.4 biliwn o bobl yn defnyddio’r rhyngrwyd ledled y byd. I roi cyflymder digynsail y mabwysiadu 
hwn mewn cyd-destun, cymerodd radio 38 mlynedd i gyrraedd 50 miliwn o ddefnyddwyr, cymerodd teledu 13 
mlynedd, cymerodd y we 4 blynedd a chymerodd Facebook 10 mis yn unig. Erbyn 2013, roedd 89% o bobl ifanc 
yn defnyddio ffôn clyfar neu lechen i fynd ar-lein, i fyny o 43% yn 2010. Mae’r we wedi trawsnewid bron pob 
agwedd ar fywyd cyhoeddus, preifat a gwaith. Erbyn hyn, mae’n sail i economi’r DU; o newid y ffordd mae pob 
gweithle’n cyfathrebu i greu diwydiannau newydd. Mae hefyd yn ail-lunio llywodraeth trwy wasanaethau 
cyhoeddus digidol a thrwy wella tryloywder trwy ddata agored. Fodd bynnag, er mwyn i bawb elwa ar 
fanteision y rhyngrwyd, bydd angen i bolisi cyhoeddus fynd i’r afael â’r sefyllfa bresennol sy’n nodweddiadol o 
allgáu digidol; bod y bobl sydd wedi’u hallgáu yn ddigidol yn tueddu i berthyn i grwpiau mwyaf difreintiedig o 
ran mesurau economaidd a chymdeithasol eraill. Mewn gwirionedd, mae angen sicrhau nad yw technoleg 
ddigidol yn gwaethygu anghydraddoldeb cymdeithasol wrth i wasanaethau a gwybodaeth ar-lein ddod yn rhan 
fwy annatod o fywyd bob dydd. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Nid yw cysylltiadau ffeibr ar gael yng nghanol y ddinas. 

 Byddai’n dda cael dosbarthiadau lle gallai pobl hŷn ddysgu sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd. 

 Methu â fforddio’r prisiau rhentu llinell, mae’r llyfrgell leol ar gau ac mae llyfrgell y dref yn brysur ac nid 
yw’n breifat. 

 Mae gennym ni fynediad eithaf da i’r rhyngrwyd yng Nghasnewydd. 

 Rydyn ni’n ei chael hi’n anodd fforddio’r ffioedd cysylltu ar bensiwn. 

Beth yw incwm pobl Casnewydd? 
Mae incwm yn gallu bod yn ffactor pwysig o ran diwallu anghenion sylfaenol pobl. Mae hefyd yn rhoi mwy o 
ryddid iddynt wneud dewisiadau ynglŷn â’u bywydau. 

Tâl Wythnosol 

Mae Casnewydd wedi gweld cynnydd graddol yn y tâl wythnosol cyfartalog, o £433.50 yn 2011 i £456.80 yn 
2015, sef cynnydd o £23.30 yr wythnos, o gymharu â chynnydd o £29.30 dros yr un cyfnod yng Nghymru. 
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Mae Casnewydd yn cofnodi lefel is na’r cyfartaledd o enillion fesul annedd, gydag enillion llawn amser 
cyfartalog dros 6% yn is na chyfartaledd Cymru a thros 10% yn is na thâl cyfartalog Caerdydd ac Abertawe. 
Mae’n ymddangos bod y duedd hon, a gaeodd yn 2013, wedi ehangu yn 2014 a 2015, gyda gostyngiad o 2.7% 
yn yr enillion cyfartalog yn ôl y ffigurau diweddaraf. Mae data ar enillion cyfartalog fesul gweithle yn dangos 
bod pobl sy’n gweithio yng Nghasnewydd yn ennill swm sy’n nes o lawer at gyfartaledd Cymru na’r enillion 
fesul annedd a ddangosir yn y graff uchod. 

Yn draddodiadol, mae Casnewydd yn ganolfan gyflogaeth ar gyfer y De-ddwyrain, ac mae ganddi gysylltiadau 
trafnidiaeth rhagorol sy’n golygu ei bod yn lleoliad delfrydol i fusnesau. O ganlyniad, mae gan Gasnewydd 
ddalgylch gwaith posibl o dros 1.5 miliwn o bobl yn ei hardal teithio i’r gwaith. Byddai’r anghysondeb rhwng 
enillion fesul gweithle ac enillion fesul annedd yn awgrymu bod llawer o’r swyddi cyflog uchel yn y ddinas 
wedi’u llenwi gan bobl nad ydynt yn byw yn yr ardal. Er ei bod yn bwysig i Gasnewydd allu denu gweithlu o 
safon uchel i gefnogi mewnfuddsoddiad cynaliadwy mewn busnes, mae hi’n bwysig hefyd fod pobl leol yn gallu 
cael mynediad at y swyddi cyflog uchel hyn, ac yn gallu datblygu’r sgiliau a’r cymwsterau sy’n eu galluogi i 
fanteisio ar y cyfleoedd gorau. Er bod Casnewydd yn denu niferoedd sylweddol o gymudwyr i weithio yn y 
ddinas, mae’n bwysig nodi ei bod hefyd yn allforio niferoedd uchel, ac mae cyfradd cyflogaeth gymharol uchel 
pobl Casnewydd o gymharu ag ardaloedd eraill yn y De-ddwyrain yn awgrymu bod pobl Casnewydd wedi bod 
yn gystadleuol o ran cael mynediad at waith mewn marchnad swyddi anodd. 

Ar gyfer y ddau ddangosydd, er bod cyflogau dynion yn uwch na rhai menywod, mae cyflog cyfartalog dynion 
yn is na chyfartaledd Cymru, sy’n dangos bod rhyw yn dal i gyfrannu at dueddiadau cyflog. Yn ogystal, mae bron 
i draean o swyddi Casnewydd ar gael yn rhan-amser. Gall oriau gwaith cyfyngedig gyfrannu at lai o enillion a 
thlodi cymharol ar gyfer y rhai sydd mewn swyddi o’r fath, ac mae menywod yn enwedig yn fwy tebygol o lawer 
na dynion o fod mewn swyddi rhan-amser. 

Yr un fath ag ardaloedd eraill yng Nghymru, mae cfran sylweddol o boblogaeth Casnewydd yn cael ei chyflogi 
yn y sector cyhoeddus (dros 25% yn gyson), sydd wedi dioddef cyfyngiadau tâl difrifol ers 2009. Bydd hyn yn 
parhau i roi pwysau ar gyflogau. Fodd bynnag, mae cyfraddau chwyddiant wedi gostwng ers penllanw’r 
dirwasgiad, gan leihau’r pwysau ar aelwydydd a’r effaith ar gyflogau go iawn. 

Mae Casnewydd wrthi ar hyn o bryd yn ceisio denu buddsoddiad gan gwmnïau a fydd yn ychwanegu at y 
gwasanaethau a’r diwydiannau gwerth uchel sydd ar gael yn y ddinas ac yn cyfrannu at y gwaith o gryfhau ac 
arallgyfeirio sectorau allweddol. Mae diwydiannau gwybodaeth, gan gynnwys gwasanaethau ariannol, 
gweithgynhyrchu manyleb uchel a thechnoleg ddigidol, wedi hen ennill eu plwyf yn y ddinas. Mae’r gwaith o 
adfywio canol y ddinas, yn enwedig agoriad Campws y Brifysgol, eisoes yn denu gweithgarwch busnes 
sylweddol i adeiladu arno – mae Sefydliad Alacrity, y Ganolfan Greadigol, yr Academi Fwyd ac adleoliad Admiral 
i leoliad pwrpasol yng nghanol y ddinas ar Heol Cambrian yn gamau allweddol tuag at gyflawni’r amcanion hyn. 
Mae’n gyfle hefyd i gryfhau’r sylfaen sgiliau sydd ar gael yng Nghasnewydd, yn enwedig trwy gadw 
graddedigion yn yr ardal, a fydd o fudd i’r ddinas o ran denu buddsoddiad mewn swyddi gwerth uchel yn y 
dyfodol. 
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Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Byddai’r rhaglenni Cymunedau yn Gyntaf, Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghasnewydd yn 
nodi bod anghydraddoldeb incwm yn broblem o hyd. 

 Mae yna ardaloedd o amddifadedd sylweddol lle mae incwm yn broblem. 

 Mae rhai pobl yn credu bod bod yn dlawd yn golygu dim teledu lloeren; i eraill, mae’n golygu dim bwyd. 

 Gyda’r hinsawdd economaidd bresennol yn golygu costau tanwydd isel ac ati, mae yna ymdeimlad o 
sefydlogrwydd rhesymol mewn perthynas â chyllidebau aelwydydd, ond y pryder yw nad yw’n 
ymddangos bod lefelau dyled personol wedi gostwng ac mae ansicrwydd o hyd ynghylch effaith Brexit 
ar swyddi, ynghyd â’r diwydiant dur trwy’r gadwyn gyflenwi. 

 Mae Casnewydd bob amser wedi bod yn ddinas sydd wedi’i rhannu’n ddwy ran. Mae yna bobl gefnog a 
phobl sy’n byw mewn tlodi difrifol, a phopeth rhwng y ddau begwn hyn. 

 Gan mai un o broblemau Casnewydd yw’r rhaniad clir rhwng gwahanol rannau o’i phoblogaeth, mae 
yna densiynau amlwg rhwng y rhai cefnog a’r rhai tlawd. 

 Mae gen i ddwy swydd ran-amser ond rwy’n ei chael hi’n anodd talu biliau. 

 Contractau dim oriau, tlodi tanwydd, dim digon o dai cymdeithasol a chapiau ar fudd-daliadau. 

Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau 

Mae’r gwahaniaeth (mewn punnoedd) rhwng tâl wythnosol llawn amser cyfartalog (canolrif) dynion a 
menywod dros y cyfnod rhwng 2011-12 a 2015-16 wedi amrywio flwyddyn ar ôl blwyddyn yng Nghasnewydd. 
Fodd bynnag, mae’r gwahaniaeth wedi cynyddu dros amser, gyda gwahaniaeth o £121 yr wythnos rhwng tâl 
wythnosol llawn amser cyfartalog dynion a menywod yn 2015-16. Mae hyn o gymharu â gwahaniaeth o £86 y 
flwyddyn rhwng tâl wythnosol dynion a menywod yng Nghymru. 

 

Ystyrir bod patrymau gwaith ‘ar sail rhywedd’ a’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau sy’n datblygu o ganlyniad yn 
achos allweddol tlodi i lawer o deuluoedd ac yn gweithredu fel draen ar yr economi oherwydd tanddefnydd o 
sgiliau a photensial menywod. Yn ôl adroddiad gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phartneriaeth 
WAVE6 yn 2015, roedd gwaith sy’n gwahanu’r rhywiau yn gyffredin iawn yng Nghymru, gyda 91% o’r swyddi yn 
y crefftau medrus yn cael eu gwneud gan ddynion. Yn ôl yr ymchwil, o’r 353 o alwedigaethau a nodwyd, mae 
267 yn cael eu dominyddu gan y naill ryw neu’r llall; gyda’r rhan fwyaf o’r swyddi cyflog uchel yn cael eu 
dominyddu gan ddynion a chyfran uchel o’r galwedigaethau sy’n cael eu dominyddu gan fenywod yn cael eu 
nodweddu gan gyflogau isel a gwaith rhan-amser. Yn ogystal, daethant i’r casgliad bod pedwar o bob pum 
gweithiwr yng Nghymru mewn galwedigaethau sy’n gwahanu’r rhywiau. Dangosodd ymchwil arall gan WAVE 

                                                           

 
6 https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/112796/CU-WAVE-Research-Review-Employer-Workforce-and-Pay-Case-Studies.pdf 
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fod entrepreneuriaid sy’n fenywod yng Nghymru yn ennill llai nag entrepreneuriaid sy’n ddynion, oherwydd y 
sectorau y maent yn tueddu i weithio ynddynt a’r prisiau is a geir am eu nwyddau a’u gwasanaethau. 

Yn wahanol i’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru, mae’r bwlch ar gyfer Casnewydd wedi cynyddu’n 
sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf ac, erbyn hyn, mae’r ffigur 40% yn uwch na ffigur Cymru. Mae hyn yn 
gofyn am fwy o ymchwil i’r rhesymau sylfaenol a phroffil rhyw y farchnad lafur leol. 

Contractau Dim Oriau 

Mae data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod contractau dim oriau yn fwyaf cyffredin ymhlith y grŵp 
oedran 16-24 oed. Mae’r ffigurau diweddaraf ar gyfer y DU ar gyfer y cyfnod rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 
2016 yn dangos bod 7.5% o’r bobl 16-24 oed oedd mewn cyflogaeth ar gontract dim oriau o gymharu â 2.8% ar 
gyfer pob grŵp oedran mewn cyflogaeth. Nid oes data ar gael ar gyfer Casnewydd ond, yng Nghymru i gyd, 
roedd 2.5% o’r bobl oedd mewn cyflogaeth ar gontract dim oriau rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2016 o 
gymharu â 3.4% ar gyfer yr un cyfnod yn 2015 (Ffynhonnell: Arolwg o’r Llafurlu y Swyddfa Ystadegau Gwladol). 

Er bod diweithdra yn y DU ac yng Nghymru ar ei lefel isaf ers degawdau, mae ymgyrchwyr gwrth-dlodi wedi 
mynegi pryder bod hyn yn cuddio’r ffaith bod y farchnad lafur ac amodau gweithio yn newid o hyd. Er 
enghraifft, yn ôl y Sefydliad Astudiaethau Cyllid (IFS) yn 2016, 20 mlynedd yn ôl, ar ddiwedd y 1990au, dim ond 
un person mewn 20 oedd yn gwneud gwaith rhan-amser ar gyflog isel ond, erbyn heddiw, mae’r ffigur wedi 
codi i un o bob pump, ac mae’r sefyllfa’n waeth yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yn economaidd, a fyddai’n 
cynnwys Casnewydd. Nododd yr IFS hefyd bod y cysylltiad rhwng tâl isel ac oriau gwaith isel yn cynyddu.  

Awgrymodd ymchwil gan Sefydliad Resolution fod gweithwyr ar gontractau dim oriau yn colli tua £1,000 y 
flwyddyn o gymharu â gweithwyr cyflogedig sy’n gwneud yr un gwaith, yn ôl astudiaeth sy’n tanlinellu’r rhaniad 
rhwng pobl mewn swyddi ansicr a’r rhai â chontract parhaol. Dywedodd yr adroddiad fod gweithwyr heb 
swydd llawn amser, barhaol yn colli allan o ran cyflog, ond pobl ar gontractau dim oriau sy’n dioddef y golled 
ariannol fwyaf. 

Faint o bobl yng Nghasnewydd sy’n hawlio budd-daliadau? 
Gall i ba raddau y mae pobl o oedran gweithio yn dibynnu ar fudd-daliadau lles roi syniad i ni o lefelau llesiant 
economaidd lleol. 

Budd-daliadau 

Mae’r dadansoddiad canlynol wedi’i gynhyrchu o Grwpiau Cleientiaid o Oedran Gweithio a gyhoeddwyd gan yr 
Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). 

Mae’r wybodaeth yn y set ddata yn cyfeirio at nifer yr Hawlwyr Budd-daliadau o Oedran Gweithio, ac mae’n 
deillio o ffynhonnell ddata 100%; Arolwg Hydredol Gwaith a Phensiynau (WPLS). Mae’r dadansoddiad 
daearyddol yn cael ei grynhoi yn unol â ffiniau Wardiau Ystadegol 2003 a ffiniau Ardaloedd Cynnyrch Ehangach 
Haen Is cyn cyfrifiad 2011, ac mae’n cyfeirio at giplun chwarterol. 

Mae data’r Grŵp Cleientiaid o Oedran Gweithio (WACG) yn cyfrif nifer y bobl o oedran gweithio sy’n hawlio 
budd-daliadau allweddol. Mae’n dangos dadansoddiadau fesul grŵp ystadegol (y prif reswm dros ryngweithio 
â’r system fudd-daliadau). Prif fantais y set ddata hon yw nad yw hawlwyr sy’n derbyn mwy nag un budd-dal yn 
cael eu cyfrif ddwywaith mwyach i sicrhau darlun mwy cywir o batrymau hawlio budd-daliadau a diweithdra ar 
lefel ardal fach (Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is). 

Mae budd-daliadau’n cael eu trefnu yn ôl hierarchaeth ac mae hawlwyr yn cael eu haseinio i’r grŵp ystadegol 
uchaf y maent yn perthyn iddo. Felly, byddai person sy’n hawlio Cymhorthdal Incwm fel Unig Riant ac sydd 
hefyd yn derbyn Budd-dal Analluogrwydd yn perthyn i’r grŵp ‘budd-daliadau analluogrwydd’. 

Mae oedran gweithio wedi’i ddiffinio fel 16 i 59 ymhlith menywod ac 16 i 64 ymhlith dynion. 

Bu gostyngiad cyson yng nghanran y bobl o oedran gweithio a hawliodd fudd-daliadau dros y cyfnod rhwng mis 
Tachwedd 2009 a mis Tachwedd 2015 yng Nghasnewydd, sy’n adlewyrchu’r duedd ar gyfer Cymru. Ym mis 
Tachwedd 2009, roedd cyfradd y bobl o oedran gweithio a oedd yn hawlio budd-daliadau yn uwch yng 
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Nghasnewydd (20.3%) nag yng Nghymru (19.1%) ond, erbyn mis Tachwedd 2015, roedd y ffigurau wedi 
gostwng i 16.4% (Casnewydd) a 15.2% (Cymru). 

 

Mae’n ymddangos bod gostyngiad yn nifer y bobl o oedran gweithio sy’n hawlio budd-daliadau yn ganlyniad 
cadarnhaol, gan ei fod yn awgrymu bod mwy o bobl wedi dod o hyd i waith cyflogedig, a chredir bod hynny’n 
arwain at bob math o fuddiannau llesiant i’r unigolyn, i’w teuluoedd ac i’r gymuned ehangach. Mae’r ffigur hwn 
yn gwella o hyd, ac mae’n cyd-fynd â chyfradd diweithdra is (hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith), gwell 
demograffeg busnes a rhagolygon economaidd mwy disglair. Fodd bynnag, mae’r duedd hon yn gysylltiedig â 
rhaglen diwygio lles Llywodraeth y DU, y mae ei heffeithiau cymdeithasol ac economaidd yn destun tipyn o 
ddadlau. 

Cyflwynodd Deddf Diwygio Lles 2012 fudd-dal lles newydd o’r enw Credyd Cynhwysol, a fydd yn disodli chwech 
o’r prif fudd-daliadau a chredydau treth sy’n dibynnu ar brawf modd: 

 Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm  

 Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm (Rhan 1 o Ddeddf Diwygio Lles 2007) 

 Cymhorthdal Incwm o dan adran 124 o Ddeddf Cyfraniadau a Budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol 
1992, Adran 124) 

 Budd-dal Tai (adran 130 o Ddeddf 1992) 

 Budd-dal y Dreth Gyngor (adran 131 o Ddeddf 1992) 

 Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith (Deddf Credydau Treth 2002) 

Bydd y budd-dal yn gweithredu fel taliad sengl i hawlwyr, ac mae ar gael i bobl sy’n gweithio ar incwm isel a 
phobl ddi-waith. Ei nod yw gwella’r cymhelliant i weithio trwy ei gwneud hi’n haws i bobl â gwaith cyflog isel, 
dros dro symud i mewn ac allan o gyflogaeth heb golli budd-daliadau, a symleiddio’r system budd-daliadau 
trwy uno sawl budd-dal fel taliad sengl. Trwy’r cynllun hwn, rhagwelir y bydd pobl ddi-waith yn cael eu hannog i 
dderbyn mwy o waith ar gyfer unrhyw gyfnod o amser sydd ar gael. 

Mae’r Ddeddf Diwygio Lles yn newid budd-daliadau sydd ar gael i bobl ag anableddau hefyd. Bydd y Taliad 
Annibyniaeth Personol (PIP) yn disodli’r Lwfans Byw i’r Anabl yn raddol, gan ddechrau gyda chynllun peilot 
cychwynnol mewn ardaloedd dethol yn Lloegr a ddechreuodd ym mis Ebrill 2013, gyda chyflwyniad llawn 
ledled Prydain erbyn mis Hydref 2015. Mae’n ofynnol i hawlwyr gael eu hasesu i brofi eu cymhwysedd i gael y 
budd-dal. Rhaid pasio’r profion dri mis cyn hawlio’r budd-dal a rhaid i hawlwyr allu bodloni gofynion y prawf 
am gyfnod o naw mis o leiaf ar ôl yr hawlio. Mae taliadau’n amrywio yn unol â pha mor ddifrifol yw’r anabledd, 
a bennir gan y profion ac sy’n ymwneud â’r gallu i gyflawni gweithgareddau bob dydd a lefel symudedd. Mae’n 
ofynnol i hawlwyr gael eu hailasesu’n gyfnodol i sicrhau eu bod yn dal i fod yn gymwys i gael y budd-dal; yn 
dibynnu ar y math o anabledd, gall person gael dyfarniad byr o hyd at ddwy flynedd neu ddyfarniad PIP a 
fyddai’n para hyd at bum neu ddeg mlynedd. Er bod y rhai sydd o blaid PIP yn dadlau y gallai ei gwneud hi’n 
ofynnol i hawlwyr gael eu hasesu’n gyfnodol arwain at y system yn targedu’r rhai â’r angen mwyaf ac atal 
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taliadau rhag cael eu gwneud i bobl a oedd wedi gwella o anabledd dros dro, mae’r rhai sy’n beirniadu’r 
diwygio hwn yn awgrymu bod meini prawf asesu diffygiol yn rhoi pwysau diangen ar bobl i chwilio am waith na 
allant ei wneud, ac sy’n colli eu budd-daliadau yr un pryd.   

Mae effeithiau Diwygio Lles yn ddadleuol, ond mae adroddiad Llywodraeth Cymru7 ar effaith diwygio lles yng 
Nghymru yn awgrymu y byddai incwm aelwydydd yng Nghymru yn gostwng £900 miliwn, sy’n gyfwerth â £500 
y flwyddyn ar gyfer pob oedolyn o oedran gweithio. Mae hyn yn golygu bod yr awdurdodau lleol lle mae’r 
ganran uchaf o’r boblogaeth yn hawlio budd-dal yn colli’r swm uchaf y pen, a’r rhai â’r niferoedd uchaf o 
hawlwyr sy’n colli’r mwyaf mewn termau gros. Er bod y gyfradd hawlwyr yng Nghasnewydd yn gostwng, mae’n 
dal i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru sydd, ynddo’i hun, yn uwch o lawer na chyfradd y DU. Mae hyn yn 
golygu mai’r amcangyfrif o’r effaith ar bob oedolion o oedran gweithio yng Nghasnewydd yw colled incwm o 
rhwng £500 a £599 o gymharu â chyfartaledd o £480 ar gyfer Cymru.   

Ar gyfer y rhai y mae eu hincwm yn cael ei effeithio gan ddiwygio lles, efallai y bydd yna newidiadau mewn 
gwariant ac effeithiau canlyniadol ehangach i’r economi. Er enghraifft, mae llai o arian ym mhocedi pobl yn 
golygu eu bod yn prynu llai o nwyddau a gwasanaethau, sy’n golygu bod y cwmnïau sy’n cynhyrchu’r rheini yn 
cyflogi llai o bobl, gan adael pobl gyda llai o arian i’w wario ac ati; gelwir y rhain yn effeithiau lluosog. Mae 
rhywfaint o dystiolaeth yn awgrymu y gall effeithiau lluosog fod yn fwy o faint yn ystod cyfnodau o wendid 
economaidd. Fodd bynnag, os bydd y diwygio lles yn llwyddiannus o ran cynyddu cyflogaeth, yn y tymor hir gall 
hyn arwain at gynnydd mewn allbwn economaidd. 

 

Mae patrwm daearyddol cryf yn dod i’r amlwg ar gyfer hawlwyr budd-daliadau yng Nghasnewydd sy’n 
adlewyrchu dangosyddion ehangach amddifadedd, yn enwedig Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. 

Mae rhagolygon tymor hir ar gyfer y dangosydd hwn yn gymhleth ac annibynadwy gan ei fod yn ymwneud ag 
amodau economaidd ansicr a pholisi Llywodraeth y DU. Fodd bynnag, yn y tymor byr, mae Llywodraeth y DU 
wedi nodi ei bod yn bwriadu parhau â’i rhaglen Diwygio Lles sy’n bwriadu hyrwyddo pobl i gael mynediad at 
waith cyflogedig, gan ceisio gwario llai ar y wladwriaeth les yr un pryd. 

 

                                                           

 
7 http://llyw.cymru/docs/dsjlg/report/140217-wr-stage3-part2-summary-cy.pdf   

http://llyw.cymru/docs/dsjlg/report/140217-wr-stage3-part2-summary-cy.pdf
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Lwfans Ceisio Gwaith 

Mae canran y bobl ifanc 18-24 oed sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith yng Nghasnewydd wedi bod yn uwch na 
chyfartaledd Cymru dros y saith mlynedd diwethaf, ac roedd y duedd dros y cyfnod hwn tuag at gynnydd i 
gychwyn, gan godi o 6% yn 2007 i 11.4% yn 2012, ac yna gostyngiad yn 2013, 2014 a 2015, i’r lefel isaf ers cyn 
2008. Er ei bod wedi adlewyrchu’r tueddiadau ar gyfer pobl ifanc 18-24 oed a’r boblogaeth i gyd yng 
Nghasnewydd ac ar draws Cymru, mae’r gyfradd ar gyfer pobl ifanc 18-24 oed yng Nghasnewydd yn dal i fod yn 
uwch o lawer na rhannau eraill o Gymru a’r rhan fwyaf o ddinasoedd y DU. 

 

Mae Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith yn dangos cyfanswm y bobl sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith a chyfanswm 
yr hawlwyr rhwng 18-24 oed. Mae’r wybodaeth a ddangosir yn cyfeirio at fis Medi. 

Ym mis Medi 2015, roedd 3,061 o bobl yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, sef bron i 2,200 o bobl yn llai na’r 
penllanw ym mis Rhagfyr 2012 (gostyngiad o 39%). Dyma’r isaf mae’r ffigur hwn wedi bod ers 2008. Dim ond 10 
o ddinasoedd y DU (o gyfanswm o 64) sydd wedi cyflawni gostyngiad uwch dros y cyfnod hwn. Fodd bynnag, 
dim ond 5 dinas yn y DU sydd â chyfraddau uwch o hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (mae Caerdydd ac 
Abertawe’n perfformio’n well na Chasnewydd). 

Mae’r materion sy’n effeithio ar bobl ifanc 18-24 oed yn barhad o’r materion sy’n effeithio ar ddisgyblion 
Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13 sy’n gadael yr ysgol. Mae’r hinsawdd economaidd gyffredinol wedi golygu bod 
mwy o gystadleuaeth am swyddi, gyda llawer o bobl hŷn, fwy medrus a mwy profiadol yn cystadlu am y swyddi 
y byddai pobl ifanc wedi eu cael yn flaenorol. Mae’n ymddangos bod hyn wedi cael effaith fwy sylweddol ar 
bobl ifanc yng Nghasnewydd o gymharu â chyfartaledd Cymru, o bosibl oherwydd y ddibyniaeth uwch ar 
gyflogaeth yn y sector gweithgynhyrchu yng Nghasnewydd. Fodd bynnag, mae’r gwelliant yn yr economi ac yn 
enwedig y cynnydd o ran adfywio Casnewydd yn cael effaith ar gyfraddau hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith, gyda 
Chasnewydd yn cofnodi un o’r gostyngiadau mwyaf o ran cyfraddau hawlwyr yn ninasoedd y DU. 

Mae amryw o fentrau ar waith i geisio gwella sgiliau pobl, ac i helpu pobl i gael cyflogaeth, gan gynnwys: 

 Ffocws partneriaeth cydgysylltiedig ar leihau nifer y bobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant trwy’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. 

 Busnesau newydd a chymorth i fusnesau, gan gynnwys busnesau sy’n deillio o brifysgolion. 

 Hyfforddiant sgiliau, gan gynnwys y prosiectau Sgiliau Plant a Phobl Ifanc a Sgiliau Teulu o dan 
Teuluoedd yn Gyntaf. 

 Clybiau swyddi cymunedol. 

 Cyrsiau hyfforddi cyn cyflogaeth. 

 Ehangu’r gwaith o baratoi ar gyfer swyddi, lleoliadau gwaith a hyfforddiant trwy’r Academi Dysgu 
Seiliedig ar Waith, a reolir gan Adran Datblygu Cymunedol Cyngor Dinas Casnewydd. 

 Ffeiriau swyddi. 
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 Darparu’r fenter Rhaglen Waith mewn partneriaeth â Working Links. 

Mae mentrau eraill ar waith i annog buddsoddiad ac adfywio economaidd, gan gynnwys: 

 Strategaethau mewnfuddsoddi. 

 Adeiladu ar lwyddiant Friar’s Walk trwy grantiau dechrau busnes ar gyfer y Stryd Fawr/Stryd Fasnachol, 
y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid a datblygiadau eraill yng nghanol y ddinas. 

 Dinas Ddigidol – Rhoi’r rhaglen ‘Super Connected Cities’ ar waith. 

 Datblygu’r economi twristiaeth busnes, yn enwedig mewn perthynas â chonfensiynau a chynadleddau. 

Mae rhaglenni sylweddol wedi’u rhoi ar waith yng Nghasnewydd gyda’r nod o helpu pobl i ddychwelyd i 
gyflogaeth. Mae Teuluoedd yn Gyntaf – Sgiliau Plant a Phobl Ifanc a Teuluoedd yn Gyntaf – Sgiliau Teulu wedi’u 
dylunio i helpu pobl i gael gwaith trwy ddarpariaeth seiliedig ar gyflogaeth a sgiliau. Mae’r rhaglen Cymunedau 
yn Gyntaf yn canolbwyntio ar addysg a chyflogaeth trwy’r model clwstwr newydd. Fodd bynnag, mae’r 
trefniadau ar gyfer ariannu’r rhaglenni hyn yn y dyfodol yn ansicr ar hyn o bryd, er bod arwyddion yn dangos y 
bydd rhaglenni gwrth-dlodi yn parhau i ganolbwyntio ar gyflogadwyedd a datblygiad sgiliau yn bennaf. 

Mae’r gwaith o ragweld tueddiadau tymor hir y dangosydd hwn yn gallu bod yn gymhleth ac yn annibynadwy 
gan ei fod yn ymwneud â pholisi Llywodraeth y DU ac amodau economaidd ansicr. Fodd bynnag, yn y tymor 
byr, mae Llywodraeth y DU wedi nodi ei bod yn bwriadu parhau â’i Rhaglen Diwygio Lles sy’n bwriadu annog 
pobl i gael cyflogaeth a lleihau’r gwariant ar y wladwriaeth les a budd-daliadau diweithdra yn enwedig. 

Mae’r map thematig yn dangos cydberthynas ddaearyddol gref rhwng cyfraddau hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith 
a dangosyddion tlodi ehangach e.e. lefelau sgiliau isel, plant mewn aelwydydd incwm isel, cymhwysedd i gael 
prydau ysgol am ddim a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Mae’r cyfraddau hawlwyr uchaf ym Metws, 
Ringland, Pillgwenlli, Stow Hill a Pharc Tredegyr. Mae’r wardiau ar y ffiniau gwledig yn tueddu i gofnodi lefelau 
is o lawer, gyda’r gyfradd tua chwarter cyfraddau’r wardiau a restrir uchod. 
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Pa mor fedrus yw poblogaeth oedran gweithio Casnewydd? 
Efallai bod pobl â chymwysterau uwch yn fwy tebygol o gael cyflogaeth, byddant yn ennill cyflogau uwch, bydd 
ganddynt fwy o opsiynau gyrfa a gallant ymateb yn well i newidiadau mewn amgylchiadau economaidd. 

Dim Cymwysterau 

Mae canran y bobl o oedran gweithio yng Nghasnewydd heb gymwysterau dros y cyfnod rhwng 2011 a 2015 
wedi gostwng o 10.9% i 10.1%. Mae’r gostyngiad hwn yn arafach na’r gostyngiad yng Nghymru i gyd, sydd wedi 
gostwng o 11.0% i 9.5%. 

 

Roedd canran yr oedolion heb gymwysterau yng Nghasnewydd wedi gostwng dros y tymor canolig, ac wedi 
mwy na haneru rhwng 2008 a 2014. Erbyn 2011, roedd ffigur Casnewydd wedi gostwng yn is na chyfartaledd 
Cymru (ffigurau’n gostwng = tuedd gadarnhaol), ac arhosodd yn is na chyfartaledd Cymru tan 2015. Yn 2015, 
cynyddodd y gyfradd 1.6% sy’n golygu, mewn termau real, bod 1,700 o bobl ychwanegol heb gymwysterau yn 
byw yng Nghasnewydd. Ar y cyfan, disgwylir bod lefelau cymwysterau’n gwella dros amser wrth i bobl heb 
gymwysterau a newydd-ddyfodiaid ennill rhyw fath o gymhwyster, felly nid yw hi’n hawdd esbonio’r newid yn y 
duedd. Gallai’r rhesymau posibl am hyn gynnwys mewnfudiad pobl heb gymwysterau a gydnabyddir yn y DU, 
er mai cynnydd o 200 yn unig a fu ym mhoblogaeth Casnewydd dros yr un cyfnod, fel y nodir yn yr amcangyfrif 
o boblogaeth canol blwyddyn, sy’n llai o lawer na’r ffigur o 1,700. Fodd bynnag, amcangyfrifon yw ffigurau 
poblogaeth ac mae ffigurau cymwysterau lefel sgiliau yn seiliedig ar arolwg felly, gan nad ydynt yn gyfrifiadau 
go iawn, maent yn gallu bod yn gamarweiniol. Pan fydd ar gael, bydd data 2016 yn helpu i bennu a oedd data 
2015 yn eithriad neu a yw’n cynrychioli tuedd newydd.  

Mae’r rhan fwyaf o’r rhagolygon yn cytuno y bydd angen mwy o sgiliau lefel uwch ar y farchnad lafur yn y 
dyfodol ac y bydd galwedigaethau heb sgiliau/sgiliau isel yn cyfangu, ond gall yr ansicrwydd ynghylch 
cytundebau masnach rydd rhyngwladol ar hyn o bryd gael effaith ar weithgarwch diwydiannol dros y cyfnod 
hwn. Ar hyn o bryd, mae amcanestyniadau twf cyflogaeth ar gyfer y tymor canolig yn awgrymu y bydd bron i 
bob twf cyflogaeth (yn hytrach na chyfnewid) yn cael ei gyfyngu i ofynion sgiliau ar lefel 4 ac uwch y Fframwaith 
Cymwysterau Cenedlaethol. Er mwyn parhau i fod yn gystadleuol, bydd angen i weithlu Casnewydd ymateb i 
ofynion sgiliau cyflogwyr neu bydd busnesau’n symud i ardaloedd eraill.   

Dyma ddyfyniad o adroddiad ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd gan y NEF Foundation yn defnyddio Comisiwn y 
DU dros Gyflogaeth a Sgiliau: “The growth in higher order occupations is reflected by a growth in demand for 
employees with NQF Levels 4-6 and, particularly, NQF Level 7. The proportion of the workforce with level 4+ 
qualifications is now expected to grow from 36% in 2012 to 47% by 2022, 62% of the total demand, with a high 
proportion of the demand being in new jobs. There will be a net reduction in demand for all other levels of 
qualification. The proportion of those with NQF Level 3 or Level 2 will decline from 44% to 38% but will still 
constitute 30% of the overall demand. The proportion of those holding NQF Level 1 or no qualifications will fall 
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from 19% to 12% and there will be very little demand for any new entrants to the workforce. The projected 
decline in the numbers required will create an urgent need for upward progression. Although there will be 
replacement demand for those with NQF Levels 2 and 3, there will be fewer employment opportunities for 
those that achieve qualifications below level 4 than in the past.” 

Nid yw’r data lleol diweddaraf ar lythrennedd/rhifedd ar gael, ond mae cyfran yr oedolion heb unrhyw 
gymwysterau yn ddangosydd dirprwyol o hyn. Ledled y DU, mae tua 1 o bob 6 oedolyn yn cael trafferthion wrth 
geisio darllen ac ysgrifennu; mae ystadegau diweddaraf Cymru (2010) yn dangos nad yw 12% o boblogaeth 
Cymru wedi cyrraedd Lefel 1 o ran sgiliau llythrennedd sylfaenol – problem sy’n hynod ddifrifol ymhlith pobl 
dros 55 oed, gyda 15% ohonynt heb gyrraedd Lefel 1. Yn ôl cyflogwyr, llythrennedd sylfaenol yw’r sgil sy’n 
peri’r pryder mwyaf iddynt wrth recriwtio (Arolwg Addysg a Sgiliau y CBI / Pearson, 2014). 

Lefel 4 neu uwch y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol 

O ran cymwysterau lefel uwch, roedd canran y bobl o oedran gweithio a oedd yn meddu ar gymwysterau lefel 4 
neu uwch y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol yng Nghasnewydd wedi codi 3.2 pwynt canran rhwng 2011 
a 2015, i 36.7% yn 2015, o gymharu â chynnydd o 4.6 pwynt canran i 36.1% ar gyfer Cymru. 

 

Ers 2008, mae canran yr oedolion yng Nghasnewydd â chymhwyster lefel uwch (lefel 4 neu uwch y Fframwaith 
Cymwysterau Cenedlaethol) wedi dangos cynnydd parhaus ac, ers 2009, mae wedi bod yn uwch na 
chyfartaledd Cymru. Bu gostyngiad bach o 0.2 pwynt canran rhwng 2011 a 2012, ond efallai mai dynameg oedd 
yn gyfrifol am hynny, er enghraifft, allfudo unigolion â chymwysterau lefel uwch, neu fewnfudo pobl â sgiliau is. 
Cafodd y gostyngiad tymor byr hwn ei wrthdroi, ac roedd ffigur 2014 ar lefel uwch nag erioed o’r blaen. Yn ôl 
astudiaeth gan y Centre for Cities yn 2014, o gymharu â dinasoedd eraill yn y DU, mae Casnewydd yn hanner 
uchaf y tabl o ran sgiliau lefel uwch (lefel 4 ac uwch y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol) a thua hanner 
ffordd o ran cyfran y boblogaeth o oedran gweithio heb gymwysterau. Fodd bynnag, yn 2015 gwelodd 
Casnewydd ostyngiad arall (un mwy o faint na’r gostyngiad a welwyd yn 2012), sef 1.3 pwynt canran. Gan y 
byddech chi’n disgwyl i lefelau cymwysterau ar gyfer y boblogaeth o oedran gweithio gynyddu, oherwydd 
gwastraff naturiol a chyfnewid, nid yw’r sefyllfa hon yn hawdd ei hesbonio. Nodwyd tuedd debyg ar gyfer 
cyfran y bobl heb gymwysterau. Efallai y byddai’r esboniad mwyaf tebygol yn ymwneud â dynameg poblogaeth 
gyda mewnfudo oedolion heb gymwysterau’r DU; gweithwyr mudol o’r UE neu o’r tu allan i’r UE o bosibl. Fodd 
bynnag, ni welir hyn yn yr amcangyfrif blynyddol o boblogaeth sy’n dangos cynnydd o dim ond 200 o bobl dros 
yr un cyfnod yng Nghasnewydd. 

Gellir gweld y duedd tymor hir gyffredinol tuag at well cymwysterau ar draws pob lefel cymhwyster yng 
Nghasnewydd. Gellir priodoli hyn i’r cynnydd yn yr ystod o gyfleoedd dysgu sydd ar gael ar gyfer pob lefel o 
allu. Mae’r cynnydd yn cael ei ddylanwadu hefyd gan benderfyniad dwy lywodraeth ddiwethaf y DU i hyrwyddo 
cymwysterau lefel gradd, ynghyd â phryderon y gweithlu ynghylch diweithdra, yr angen i uwchsgilio ac 
ailhyfforddi a’r gostyngiad yn nifer y swyddi heb sgiliau. Pryder mwy diweddar a fynegwyd gan bobl ifanc a 
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dysgwyr yw cost cynyddol addysg lefel gradd ac, o ganlyniad, yr angen i ddarparwyr addysg gynnig llwybrau 
dysgu seiliedig ar waith a galwedigaethol medrus, amgen. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Bob blwyddyn, mae dysgu oedolion yn gostwng yng nghanolfannau cymunedol Casnewydd (er 
enghraifft, Heol Siarl a Thŷ Brynglas). 

 Mae dysgu oedolion wedi’i dorri unwaith eto; mae yna bobl sy’n methu â darllen ac ysgrifennu a gafodd 
eu geni yma. Maen nhw’n gwneud tasgau gwasaidd yn bennaf. 

 Dim digon o sgiliau TG. Dim digon o rifedd economaidd. Dim digon o brentisiaethau. 

 Ddim yn dda iawn, hyd yn oed o gymharu â sefyllfa Cymru, sy’n wael ynddi’i hun o gymharu â gweddill y 
DU ac Ewrop. Mae hwn yn ffactor mawr sy’n ein dal ni’n ôl. 

 Dim digon o gyrsiau hyfforddi ar gyfer oedolion ifanc neu bobl dros 50 oed. 

 Mae gan lawer o bobl sgiliau – ond dydyn nhw ddim yn cael eu defnyddio gan eu bod nhw’n ddi-waith. 

 Mae addysg ar gyfer disgyblion o oedran ysgol yn dda, er mai ychydig iawn o bynciau a gynigir y 
dyddiad hyn. Nid yw addysg oedolion mor gynhwysfawr ag y gallai fod, ac nid yw ar gael yn eang. Mae 
angen i sgiliau gael eu paru â chyfleoedd cyflogaeth. Mewn dinas ôl-ddiwydiannol fel Casnewydd, mae 
yna bobl fedrus, ond a fydd eu sgiliau’n cyfateb i anghenion cyflogwyr newydd? 

Beth rydym yn ei wybod am Lesiant Economaidd ein plant 
a’n pobl ifanc yng Nghasnewydd? 

Plant sy’n Byw mewn Aelwydydd Heb Waith 

Mae canran y plant yng Nghasnewydd a oedd yn byw mewn aelwydydd heb waith rhwng 2010 a 2014 wedi 
codi a gostwng, gyda gostyngiad bach o 22.6% i 22.2%. Fodd bynnag, roedd y ganran ar gyfer Cymru i gyd wedi 
gostwng o 18.8% i 14.6%. 

 

Nid yw nifer y plant sy’n byw mewn aelwydydd heb waith yng Nghasnewydd yn dilyn yr un duedd â gweddill 
Cymru a’r DU yn ehangach. Yn 2014, roedd Cymru a’r DU yn cofnodi’r lefelau isaf ers i’r mesur hwn gael ei 
gofnodi am y tro cyntaf ym 1997, ond nid yw Casnewydd wedi cofnodi gostyngiad sylweddol a chyson yn y pum 
mlynedd diwethaf. Ar y cyfan, mae’r mesur hwn yn cael ei ystyried yn ddangosydd allweddol ar gyfer tlodi, sy’n 
awgrymu bod tlodi yn rhan annatod o fywydau pobl Casnewydd o hyd. Mae’r ffigurau’n dangos hefyd fod plant 
mewn teuluoedd un rhiant yng Nghasnewydd yn fwy tebygol o lawer o fod yn byw mewn aelwydydd heb waith 
(37.2%) na phlant mewn teuluoedd dau riant (4.3%). Mae hyn yn awgrymu efallai bod rhwystrau i gael 
mynediad at gyflogaeth, yn enwedig ymhlith rhieni sengl, yn dod i’r adwy, er gwaethaf polisi Diwygio Lles 
Llywodraeth y DU o ran hyrwyddo cyflogaeth, er enghraifft, trwy Gredyd Cynhwysol, Credydau Treth Gwaith a’r 
Rhaglen Waith. Ar gyfer rhieni sengl nad ydynt yn gweithio, y prif rwystrau i waith yw diffyg gofal plant o safon 
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a phrinder swyddi y gallant eu cyfuno gyda’u cyfrifoldeb rhianta. I lawer o rieni sengl, mae diffyg hyder a sgiliau, 
yn dilyn newidiadau yn eu bywyd cartref a chyfnod hir allan o’r gwaith o bosibl, yn ffactorau hefyd.  

Fel dinas, yng Nghasnewydd mae’r materion sy’n gysylltiedig â diweithdra a thlodi cysylltiedig yn gymhleth 
iawn. Mae effaith colli swyddi o ganlyniad i’r dirwasgiad a’r diffyg cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael wedi 
arwain at waethygu problemau diweithdra rhwng y cenedlaethau sy’n bodoli mewn rhai teuluoedd ar hyn o 
bryd. Yn ogystal, gall amgylchiadau personol unigolion effeithio ar y tebygolrwydd y bydd yn byw mewn tlodi. 
Er enghraifft, pobl ifanc sy’n gadael gofal, teuluoedd ag anabledd neu blant ag anableddau, pobl â 
chyfrifoldebau gofalu a rhieni yn eu harddegau sydd wedi gadael ysgol gyda chymwysterau gwael. Mae cost 
teithio/trafnidiaeth yn gallu bod yn rhwystr i waith hefyd. Gall costau gofal plant, ynghyd â hyblygrwydd 
darpariaeth gofal plant, fod yn rhwystr sylweddol i rieni sydd am gael mynediad at gyflogaeth. 

O ran lefelau tlodi absoliwt, mae diffyg ymwybyddiaeth o’r hawl i gael budd-daliadau oherwydd cymhlethdod y 
system fudd-daliadau yn gallu arwain at deuluoedd yn methu â chyflawni eu potensial o ran incwm. Mae yna 
rai grwpiau penodol sy’n agored iawn i dlodi ac anallu i weithio. Er enghraifft, arweiniodd y polisi ‘Caniatâd i 
Aros’ ar gyfer ceiswyr lloches at gynnydd yn nifer y rhai sy’n derbyn budd-daliadau. Gallai sgiliau iaith fod yn 
rhwystr hefyd, gan atal ceiswyr lloches (sydd wedi cael caniatâd i aros), mewnfudwyr, grwpiau crwydrol eraill a 
grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) rhag cael mynediad at waith, ac efallai na fydd cymwysterau a 
sgiliau rhai mewnfudwyr yn cael eu cydnabod yn y DU. 

Plant sy’n Byw mewn Teuluoedd Incwm Isel 

Mae canran y plant yng Nghasnewydd a oedd yn byw mewn teuluoedd incwm isel rhwng 2010 a 2014 wedi 
gostwng o 25.5% i 24.3%. Fodd bynnag, mae’r ffigur hwn yn dal i fod yn uwch na’r ganran ar gyfer Cymru, a 
ostyngodd o 22.2% i 20.5%. 

 

Yn gyntaf, dylid nodi bod yna oedi sylweddol o ran adrodd ar y dangosydd hwn, ond mae’r data diweddaraf yn 
dangos mai ychydig iawn o ostyngiad sydd wedi’i gofnodi yng Nghymru, a llai fyth ar gyfer Casnewydd, yn y 
pedair blynedd a ddangosir. Fodd bynnag, mae Casnewydd a Chymru yn dal i ddangos gostyngiad bach 
flwyddyn ar ôl blwyddyn dros y cyfnod. 

Mae tlodi yn ffenomen gymhleth iawn a achosir gan bob math o ffactorau yn gweithio gyda’i gilydd sy’n arwain 
at deuluoedd, unigolion a grwpiau yn manteisio ar adnoddau annigonol.   

Mae mesurau incwm isel i deuluoedd yn gysylltiedig â dangosyddion allweddol tlodi, felly maent yn gysylltiedig 
ag aelwydydd unig rieni, plant ag anableddau, rhai grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a theuluoedd heb 
waith.   

Credir bod gwaith am gyflog isel yn ffactor pwysig sy’n cyfrannu at incwm isel aelwydydd. Yn 2009/10, roedd 
58% o’r teuluoedd o dan ffin tlodi’r DU yn cynnwys o leiaf un person a oedd yn gweithio. Mae cyflogau isel, 
gwaith rhan-amser a chostau uchel gofal plant yn rhyngweithio i leihau incwm. 
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Mae llawer o swyddi cyflog isel yn cynnig rhagolygon datblygu cyfyngedig y cyfeirir atynt fel swyddi ‘cyflog isel, 
rhagolygon isel’; neu gallant fod yn ansefydlog, gan ddarparu incwm achlysurol neu anrhagweladwy, a chyfeirir 
atynt fel swyddi ‘cyflog isel, dim cyflog’.  

Mae teuluoedd incwm isel sy’n wynebu caledi ariannol yn gorfod ymdopi heb hanfodion bob dydd, 
gweithgareddau cymdeithasol a gwyliau – sy’n rhoi straen ar berthnasoedd y rhieni a’r teulu. Yn ogystal, mae 
byw ar incwm isel yn gallu arwain at wahanol fathau o straen, megis tlodi bwyd a thanwydd, dyled, difeddiant a 
chyfleoedd cymdeithasol cyfyngedig – sy’n gallu effeithio ar berthnasoedd teulu, niweidio iechyd corfforol a 
meddyliol rhieni a chyfrannu at deimladau o warthnod, arwahanrwydd ac allgáu i’r teulu cyfan. 

Mae mwy o bobl ar incwm isel yn tueddu i fyw mewn ardaloedd gydag eraill sydd o dan anfantais. Yn aml, mae 
gan ardaloedd o amddifadedd dai annigonol a diffyg amwynderau a gwasanaethau sylfaenol, ac mae’r pethau 
hyn i gyd yn gallu cyfrannu at straen. Mae ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng diogelwch a chyfleoedd i ddatblygu 
plant yn ychwanegu at y pwysau ar rieni. Fodd bynnag, mae mwy o deuluoedd ar incwm isel yn byw y tu allan i 
ardaloedd o amddifadedd nag sy’n byw yn yr ardaloedd hynny, ac efallai nad ydynt yn gallu cael yr un 
mynediad at y rhaglenni cymorth allweddol sy’n gweithredu ar sail ddaearyddol yn bennaf e.e. Cymunedau yn 
Gyntaf a Dechrau’n Deg. 

Yn aml, mae’r system fudd-daliadau yn gallu peri dryswch a straen, ac nid yw llawer o deuluoedd yn derbyn yr 
holl fudd-daliadau y mae ganddynt hawl i’w cael, sy’n cael effaith andwyol ar lefelau incwm isel.  

Gan fod incwm isel i deuluoedd â phlant yn ddangosydd tlodi, nid yw’n syndod bod y patrwm daearyddol ledled 
Casnewydd yn tueddu i adlewyrchu dangosyddion allweddol amddifadedd, gan gynnwys Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru. Pillgwenlli, Betws, Parc Tredegyr, Ringland, Alway a Victoria sy’n cofnodi’r 
cyfraddau uchaf, gyda’r pedair ward gyntaf yn cofnodi cyfraddau o 40% neu fwy.   

Mae’r map thematig yn dangos cydberthynas ddaearyddol gref rhwng teuluoedd incwm isel a dangosyddion 
tlodi ehangach e.e. lefelau sgiliau isel, cyfraddau hawlwyr budd-daliadau, cymhwysedd i gael prydau ysgol am 
ddim a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Mae’r cyfraddau hawlwyr uchaf ym Metws, Ringland, Pillgwenlli, 
Stow Hill a Pharc Tredegyr. Mae’r wardiau ar y ffiniau gwledig yn tueddu i gofnodi lefelau is o lawer, gyda’r 
gyfradd tua chwarter cyfraddau’r wardiau a restrir uchod, neu lai.  
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Disgyblion Blwyddyn 11 sy’n Gadael yr Ysgol ac nad ydynt mewn Cyflogaeth, 
Addysg Llawn Amser na Hyfforddiant Seiliedig ar Waith 

Mae canran y disgyblion Blwyddyn 11 nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg llawn amser na hyfforddiant seiliedig 
ar waith ar gyfer pobl ifanc (NEET) yng Nghasnewydd wedi gostwng o 6.7% yn 2011 i 3.1% yn 2015. Mae hyn 
wedi arwain at gau’r bwlch rhwng Casnewydd a chyfartaledd Cymru yn sylweddol dros y cyfnod. 

 

Mae dysgu a hyfforddiant yn hollbwysig os yw pobl ifanc am lwyddo yn eu bywydau, diwallu eu hanghenion eu 
hunain a gwneud cyfraniad cadarnhaol at gymdeithas a’r economi leol. Mae gan y cyngor a’i bartneriaid 
gyfraniad pwysig i’w wneud o ran helpu pobl ifanc i fanteisio’n llawn ar gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth. 

Mae Casnewydd wedi cael effaith sylweddol ar nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant (NEET) dros y saith mlynedd diwethaf. Yn 2008, canran y bobl ifanc a oedd yn gadael blwyddyn 11 
ac yn dod yn NEET yng Nghasnewydd oedd 10.4%. Erbyn 2013, roedd y ganran hon wedi gostwng i 4.9%; yn 
2014, y ganran oedd 4.7% ac erbyn 2015, roedd wedi gostwng i’w lefel isaf erioed, sef 3.1%, a oedd yn golygu 
gostyngiad o dros 70% dros gyfnod o saith diwrnod. Fel y gwelwch yn y tabl canlynol, mae Casnewydd bellach 
yn perfformio’n well na Chaerdydd, pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Sir Gâr a 
Sir Benfro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adran 2: Llesiant economaidd 

Proffil Llesiant Cymunedol Casnewydd – Terfynol 2017  Tudalen 52 

Y rhai sy’n gadael Blwyddyn 11 nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant yn ôl awdurdod lleol 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Cymru 4.4 4.2 3.7 3.1 2.8 

Ynys Môn  2.7 2.4 3.7 1.7 2.2 

Gwynedd 3.6 3.0 2.4 1.7 1.8 

Conwy 4.0 3.4 3.6 1.8 2.4 

Sir Ddinbych 3.6 2.9 4.1 2.1 3.1 

Sir y Fflint 2.7 2.3 3.6 1.3 1.3 

Wrecsam 3.4 3.2 3.2 1.8 1.7 

Powys 3.0 2.2 2.7 2.3 2.0 

Ceredigion 3.3 2.3 1.3 1.8 1.4 

Sir Benfro 3.8 3.1 3.4 3.2 3.8 

Sir Gaerfyrddin 2.8 4.3 3.0 3.4 3.5 

Abertawe 3.1 3.2 3.9 3.5 2.7 

Castell-nedd Port Talbot 4.6 3.1 4.4 3.8 3.6 

Pen-y-bont 4.4 6.4 3.7 3.6 3.2 

Bro Morgannwg 4.3 3.9 3.8 2.8 1.7 

Caerdydd 7.7 6.7 4.9 4.3 4.5 

Rhondda Cynon Taf 3.9 4.5 4.1 3.9 3.7 

Merthyr Tudful 5.6 6.2 1.9 2.6 1.6 

Caerffili 4.5 5.9 4.4 3.5 2.1 

Blaenau Gwent 6.6 4.2 4.6 3.4 2.4 

Torfaen 6.7 5.5 2.5 2.2 1.9 

Sir Fynwy 3.8 3.8 2.8 1.7 1.9 

Casnewydd 6.7 4.9 4.9 4.7 3.1 

      
 

Mae’r gwelliant sylweddol yn y canlyniadau yn yr ardal hon yn dilyn trefniadau gweithio mwy effeithiol ac 
wedi’u targedu mewn perthynas â darparu cymorth i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant a ddechreuodd yn 2015/16. Mae’r Awdurdod Lleol wedi arwain y gwaith o weithredu’r 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) ac wedi datblygu dull o nodi anawsterau’n gynnar y mae 
pobl ysgol uwchradd yn ei ddefnyddio. Mae trefniadau partneriaeth cadarn ar waith i reoli prosesau cyn ac ar ôl 
oedran ysgol gorfodol, ac mae’r rhain yn cael eu cefnogi gan Brotocol Rhannu Gwybodaeth. Mae Gyrfa Cymru 
wedi gallu darparu data mewn ffordd amserol sydd wedi cefnogi dyraniad cymorth priodol i bobl ifanc lle nad 
yw pontio syml yn bosibl. Mae darpariaeth rhaglenni sy’n canolbwyntio ar waith trwy’r Academi Dysgu Seiliedig 
ar Waith, Rhaglen Casnewydd yn Gweithio a rhaglenni trechu tlodi (Teuluoedd yn Gyntaf a Cymunedau yn 
Gyntaf) wedi sicrhau bod cymorth bob amser ar gael i bobl ifanc i helpu gyda’r pontio. Mae’r Gwasanaeth 
Ieuenctid wedi gwneud cyfraniad hollbwysig o ran olrhain ac ymgysylltu â phobl ifanc sydd wedi ymddieithrio o 
wasanaethau a darparwyr. Mae ysgolion wedi rhoi trefniadau cymorth arfer gorau ar waith ar gyfer pobl ifanc 
sy’n wynebu risg o gael eu hymddieithrio o ddysgu, ac mae darparwyr addysg ôl-orfodol yn gweithio’n dda 
gyda’i gilydd i gynllunio’r ddarpariaeth yn well. 

Mae’r rhagolygon tymor hir ar gyfer y dangosydd hwn yn annibynadwy. O ystyried y lefelau cymharol uchel o 
amddifadedd yng Nghasnewydd, gellid disgwyl y bydd y gwelliannau sylweddol a wnaed hyd yma yn arafu wrth 
i ni gau’r bwlch ar gyfartaledd Cymru. Yn ogystal, er bod Casnewydd wedi cofnodi gostyngiad sylweddol yn nifer 
y bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol sy’n dod yn NEET, mae’r cyfrifiad hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (18-24) yn dal i 
fod ar lefel bryderus, ac ymysg y dinasoedd sy’n perfformio waethaf yn y DU (ffigurau mis Hydref 2016), er bod 
y gyfradd hon wedi haneru bron dros gyfnod o dair blynedd. mae’r sefyllfa hon yn debygol o adlewyrchu’r cyd-
destun ehangach o lefelau uchel o amddifadedd yn y ddinas, a bydd hwn yn un o’r ffactorau allweddol sydd 
angen mynd i’r afael â nhw er mwyn torri’r cylch amddifadedd. 
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Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith 17-24 oed 

Mae canran yr hawlwyr ifanc yng Nghasnewydd wedi gostwng yn gyflymach na ffigurau Cymru a’r DU. Dim ond 
tair blynedd o ddata sydd ar gael ar gyfer y dangosydd hwn gan fod Credyd Cynhwysol wedi’i gyflwyno dros y 
cyfnod ochr yn ochr â Lwfans Ceisio Gwaith. 

 

Er bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud o ran lleihau’r gyfradd hawlwyr ifanc yng Nghasnewydd, mae’r ffigur 
yn dal i fod yn uchel o gymharu â dinasoedd eraill yn y DU, yn y 4ydd safle allan o 648. Fodd bynnag, mae 
Casnewydd wedi cofnodi’r gostyngiad mwyaf ond pump yn y gyfradd dros yr un cyfnod. 

Mae’r materion sy’n effeithio ar bobl ifanc 18-24 oed yn barhad o’r materion sy’n effeithio ar ddisgyblion 
Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13 sy’n gadael yr ysgol. Mae’r hinsawdd economaidd gyffredinol wedi golygu bod 
mwy o gystadleuaeth am swyddi, gyda llawer o bobl hŷn, fwy medrus a mwy profiadol yn cystadlu am y swyddi 
y byddai pobl ifanc wedi eu cael yn flaenorol. Mae’n ymddangos bod hyn wedi cael effaith fwy sylweddol ar 
bobl ifanc yng Nghasnewydd o gymharu â chyfartaledd Cymru, o bosibl oherwydd y ddibyniaeth uwch ar 
gyflogaeth yn y sector gweithgynhyrchu yng Nghasnewydd. Fodd bynnag, mae’r gwelliant yn yr economi ac yn 
enwedig y cynnydd o ran adfywio Casnewydd yn cael effaith ar gyfraddau hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith, gyda 
Chasnewydd yn cofnodi un o’r gostyngiadau mwyaf o ran cyfraddau hawlwyr yn ninasoedd y DU. 

Mae amryw o fentrau ar waith i geisio gwella sgiliau pobl, ac i helpu pobl i gael cyflogaeth, gan gynnwys: 

 Ffocws partneriaeth cydgysylltiedig ar leihau nifer y bobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant trwy’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. 

 Busnesau newydd a chymorth i fusnesau, gan gynnwys busnesau sy’n deillio o brifysgolion. 

 Hyfforddiant sgiliau, gan gynnwys y prosiectau Sgiliau Plant a Phobl Ifanc a Sgiliau Teulu o dan 
Teuluoedd yn Gyntaf. 

 Clybiau swyddi cymunedol. 

 Cyrsiau hyfforddi cyn cyflogaeth. 

 Ehangu’r gwaith o baratoi ar gyfer swyddi, lleoliadau gwaith a hyfforddiant trwy’r Academi Dysgu 
Seiliedig ar Waith, a reolir gan Adran Datblygu Cymunedol Cyngor Dinas Casnewydd. 

 Ffeiriau swyddi. 

 Darparu’r fenter Rhaglen Waith mewn partneriaeth â Working Links. 

 

                                                           

 
8 http://www.centreforcities.org/city/newport/ 
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Mae mentrau eraill ar waith i annog buddsoddiad ac adfywio economaidd, gan gynnwys: 

 Strategaethau mewnfuddsoddi. 

 Adeiladu ar lwyddiant Friar’s Walk trwy grantiau dechrau busnes ar gyfer y Stryd Fawr/Stryd Fasnachol, 
y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid a datblygiadau eraill yng nghanol y ddinas. 

 Dinas Ddigidol – Rhoi’r rhaglen ‘Super Connected Cities’ ar waith. 

 Datblygu’r economi twristiaeth busnes, yn enwedig mewn perthynas â chonfensiynau a chynadleddau. 

Mae rhaglenni sylweddol wedi’u rhoi ar waith yng Nghasnewydd gyda’r nod o helpu pobl i ddychwelyd i 
gyflogaeth. Mae Teuluoedd yn Gyntaf – Sgiliau Plant a Phobl Ifanc a Teuluoedd yn Gyntaf – Sgiliau Teulu wedi’u 
dylunio i helpu pobl i gael gwaith trwy ddarpariaeth seiliedig ar gyflogaeth a sgiliau. Mae’r rhaglen Cymunedau 
yn Gyntaf yn canolbwyntio ar addysg a chyflogaeth trwy’r model clwstwr newydd. Fodd bynnag, mae’r 
trefniadau ar gyfer ariannu’r rhaglenni hyn yn y dyfodol yn ansicr ar hyn o bryd, er bod arwyddion yn dangos y 
bydd rhaglenni gwrth-dlodi yn parhau i ganolbwyntio ar gyflogadwyedd a datblygiad sgiliau yn bennaf. 

Mae’n gallu bod yn anodd rhagweld y dangosydd hwn yn ddibynadwy gan ei fod yn gysylltiedig ag amodau 
economaidd a chymdeithasol cymhleth a pholisi lles y Llywodraeth. Mae ffigur isel Casnewydd ar hyn o bryd o 
gymharu â dinasoedd eraill y DU yn awgrymu bod modd gwneud gwelliannau pellach i berfformiad, ond bydd 
angen strategaeth gynaliadwy sy’n mynd i’r afael ag achosion ehangach tlodi e.e. rhwystrau i gyflogaeth, 
cyflyrau iechyd, lefelau cymwysterau ac ati. 

Pa mor fedrus yw ein plant a’n pobl ifanc yng Nghasnewydd? 
Mae addysg dda yn gallu gwneud cyfraniad allweddol at alluogi pobl ifanc i fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd sydd 
ar gael iddynt, i gyrraedd eu potensial ac i wneud cyfraniad at yr economi. 

Y Cyfnod Sylfaen 

Roedd perfformiad yn y cyfnod sylfaen wedi gwella o 88.1% yn 2015 i 89.1% o ddisgyblion yn cyflawni 
dangosydd y cyfnod sylfaen (FPI) yn 2016, sef cynnydd o 1 pwynt canran. Ar hyn o bryd, mae Casnewydd yn y 
6ed safle yng Nghymru ar gyfer yr FPI o gymharu ag awdurdodau lleol eraill, sy’n uwch na safle FSM yr ALl (yn 
yr 16eg safle, data 2016 PLASC) ac yn uwch na’r 8fed safle a gyflawnwyd yn 2015. 

 

Safle Cymru  

Yn y Cyfnod Sylfaen, ar ôl rhoi cwricwlwm diwygiedig ar waith, adroddodd ysgolion am y tro cyntaf yn 2012 ar 
berfformiad plant 7 oed mewn iaith, llythrennedd a chyfathrebu (Cymraeg neu Saesneg) (LLC), datblygiad 
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mathemategol (MD) a datblygiad personol a chymdeithasol, llesiant a datblygiad diwylliannol (PSDWCD). Mae 
dangosydd y cyfnod sylfaen (FPI) yn mesur y ganran sy’n cyflawni’r canlyniad disgwyliedig yn y tri maes dysgu. 

O gymharu ag ALlau eraill yng Nghymru, mae perfformiad yng Nghasnewydd yn well na’r disgwyl ar gyfer pob 
maes dysgu. Mae’r safle wedi gwella gyda phob dangosydd. 

 

 

Mae yna amrywiad sylweddol mewn perfformiad ledled y ddinas ar gyfer Dangosydd y Cyfnod Sylfaen, gyda 
thua 20 pwynt canran o wahaniaeth rhwng y wardiau sy’n perfformio’n dda, megis Caerllion, Graig, Maerun a 
Shaftesbury, a’r rhai nad ydynt yn perfformio cystal, megis Stow Hill, Pillgwenlli, Ringland a Beechwood. Mae’r 
patrymau daearyddol hyn yn fwy cymhleth nag ar gyfer dangosyddion eraill o amddifadedd, er bod yr 
amrywiad sylfaenol rhwng perfformiad wardiau trefol a gwledig yn dal i fod yn amlwg. 

 



Adran 2: Llesiant economaidd 

Proffil Llesiant Cymunedol Casnewydd – Terfynol 2017  Tudalen 56 



Adran 2: Llesiant economaidd 

Proffil Llesiant Cymunedol Casnewydd – Terfynol 2017  Tudalen 57 

Cyfnod Allweddol 2 (11 oed) 

Bu dirywiad bach yn y perfformiad yn 2016, gydag 88.8% o ddisgyblion yn cyflawni’r dangosydd pwnc craidd 
(CSI), 0.5 pwynt canran yn is na ffigur 2015 (89.3%). Mae Casnewydd yn y 12fed safle yng Nghymru, sy’n uwch 
na’r disgwyl o ystyried safle FSM yr ALl (7fed). 

 

Mae perfformiad yn y CSI wedi dirywio 0.5 pwynt canran, ac mae Casnewydd yn y 12fed safle yng Nghymru.  

Mae perfformiad mewn Saesneg ar y lefel 4+ ddisgwyliedig wedi gwella 0.2 pwynt canran, ac mae Casnewydd 
yn y 4ydd safle yng Nghymru. Mae perfformiad ar y lefel 5+ uwch wedi gwella 0.5 pwynt canran.  

Mae perfformiad mewn Cymraeg (iaith gyntaf) ar y lefel 4+ ddisgwyliedig wedi gwella 0.5 pwynt canran, ac mae 
Casnewydd yn y 7fed safle yng Nghymru. Mae perfformiad mewn Cymraeg (iaith gyntaf) ar y lefel 5+ uwch 
wedi gwella 3.7 pwynt canran.  

Mae perfformiad mewn mathemateg ar y lefel 4+ ddisgwyliedig wedi gwella 0.1 pwynt canran, ac mae 
Casnewydd yn yr 11eg safle yng Nghymru. Mae perfformiad mewn mathemateg ar y lefel 5+ uwch wedi gwella 
1.3 pwynt canran.  

Mae perfformiad mewn gwyddoniaeth ar y lefel 4+ ddisgwyliedig wedi dirywio 0.2 pwynt canran, ac mae 
Casnewydd yn y 5ed safle yng Nghymru. Mae perfformiad mewn gwyddoniaeth ar y lefel 5+ uwch wedi gwella 
0.7 pwynt canran.  

Roedd perfformiad ar y lefel 4+ ddisgwyliedig a’r lefel +1 ddisgwyliedig (5+) ar gyfer pob dangosydd wedi 
cyflawni pob un o dargedau agregedig ysgolion. 

Safle Cymru:  

Mae perfformiadau statig wedi arwain at ddirywiad yn safle’r ALl yn erbyn pob ALl arall yng Nghymru ar gyfer 
CSI, Cymraeg a mathemateg, ond mae Casnewydd yn dal i berfformio yn ôl y disgwyl neu’n well na’r disgwyl ar 
gyfer pob dangosydd o ystyried safle FSM yr ALl. 
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Yn ddaearyddol, mae llai o amrywiad mewn perfformiad ar draws Casnewydd ar gyfer CA2 nag ar gyfer y 
Cyfnod Sylfaen. Mae’r wardiau sy’n perfformio waethaf, sef Ringland, Victoria, Pillgwenlli a Betws yn tueddu i 
adlewyrchu dangosyddion ehangach amddifadedd. Mae’r wardiau sy’n perfformio orau yn cynnwys ‘wardiau ar 
y ffiniau gwledig’ megis Llanwern, Caerllion, Tŷ du, Graig a Langstone, ond mae wardiau trefol, gan gynnwys 
Victoria, Shaftesbury, Stow Hill a Sain Silian, yn perfformio’n well na chyfartaledd Casnewydd, sydd ychydig yn 
uwch na chyfartaledd Cymru. 
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Cyfnod Allweddol 3 (14 oed) 

Mae perfformiad wedi gwella, gydag 83.4% o ddisgyblion yn cyflawni’r dangosydd pwnc craidd (CSI), sef 
cynnydd o 1.8 pwynt canran o gymharu â ffigur 2015 (81.6%). Mae Casnewydd yn y 19eg safle yng Nghymru. 

 

Mae perfformiad yn y CSI wedi gwella 1.8 pwynt canran, ac mae Casnewydd yn y 19eg safle yng Nghymru, i 
lawr o 18fed yn 2015.  

Mae perfformiad mewn Saesneg ar y lefel 5+ ddisgwyliedig wedi gwella 1.1 pwynt canran, ac mae Casnewydd 
yn y 15fed safle yng Nghymru. Mae perfformiad ar y lefel 6+ uwch wedi gwella 1.6 pwynt canran.  

Mae perfformiad mewn mathemateg ar y lefel 5+ ddisgwyliedig wedi gwella 2.3 pwynt canran, ac mae 
Casnewydd yn y 17eg safle yng Nghymru. Mae perfformiad mewn mathemateg ar y lefel 6+ uwch wedi gwella 
5.5 pwynt canran.  

Mae perfformiad mewn gwyddoniaeth ar y lefel 5+ ddisgwyliedig wedi dirywio 0.4 pwynt canran, ac mae 
Casnewydd yn y 19eg safle yng Nghymru. Mae perfformiad mewn gwyddoniaeth ar y lefel 6+ uwch wedi gwella 
3.2 pwynt canran.  

Roedd perfformiad ar y lefel 5+ ddisgwyliedig llai nag 1 pwynt canran yn is na thargedau agregedig ysgolion, ac 
roedd gwyddoniaeth wedi perfformio’n well na’r targed. 

Safle Cymru:  

Mae safle Casnewydd wedi dirywio ym mhob maes, ac eithrio mathemateg, sydd wedi aros yr un fath â’r 
llynedd. 
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Mae’r patrwm daearyddol ar gyfer y dangosydd hwn yn dangos amrywiant eang ledled Casnewydd, gyda’r 
bwlch rhwng y wardiau sy’n perfformio orau a’r rhai sy’n perfformio waethaf yn 20 pwynt canran a mwy. Mae 
Alway, Llyswyry, Llanwern, Pillgwenlli a Ringland yn perfformio’n waeth o lawer na chyfartaledd Casnewydd. 
Mae’r wardiau sy’n perfformio orau yn cynnwys Tŷ du, Graig, Langstone, Maerun a Chaerllion, sy’n awgrymu 
bod cyrhaeddiad addysgol yn adlewyrchu dangosyddion eraill o amddifadedd ledled y ddinas. 
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Trothwy Lefel 2 Cynhwysol  

Yng Nghasnewydd, roedd canran y disgyblion 15 oed a gyflawnodd y trothwy lefel 2 cynhwysol (L2+) (o leiaf 5 
TGAU gradd A*-C yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg) dros y cyfnod rhwng 2010-11 
a 2014-15 wedi cynyddu 6.5% o 47.7% i 54.2%. Mewn cymhariaeth, mae cyfartaledd Cymru yn dangos cynnydd 
o 7.8% o 50.1% i 57.9% dros yr un cyfnod. 

 

Mae canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 yn dangos cynnydd parhaus, gyda chynnydd ym mhob dangosydd lefel 
uchel ac eithrio Sgôr Pwyntiau wedi’i Chapio a CSI. Mae cyfran y disgyblion sy’n cyflawni’r trothwy Lefel 2 yn 
cynnwys Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf a mathemateg wedi gwella o 52.8% yn 2014 i 54.2% yn 2015. Mae 
Casnewydd yn yr 16eg safle ar gyfer y Dangosydd Lefel 2 Cynhwysol. Mae hyn yn gwella safle Casnewydd un lle 
(17eg yn 2014) ac mae’n gweithredu’n unol â’r perfformiad disgwyliedig mewn cysylltiad ag amddifadedd. Mae 
perfformiad Casnewydd yn y dangosydd 3.7% yn is na chyfartaledd Cymru. 

Yng Nghyfnod Allweddol 4, defnyddir y mesurau perfformiad allweddol canlynol i werthuso a chymharu’r ystod 
lawn o gyflawniadau ar draws awdurdodau lleol:  

 Trothwy lefel 2 yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a mathemateg (L2+). 

 Trothwy lefel 2 (L2). 

 Trothwy lefel 1 (L1). 

 Dangosydd Pwnc Craidd (CSI). 

 Sgôr Pwyntiau wedi’i Chapio (CPS). 

 Cymhwyster lefel 2 (cyfwerth â chymhwyster TGAU A*-C) mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf. 

 Cymhwyster lefel 2 (cyfwerth â chymhwyster TGAU A*-C) mewn mathemateg. 

 Cymhwyster lefel 2 (cyfwerth â chymhwyster TGAU A*-C) mewn gwyddoniaeth. 

O’r rhain, mae’r trothwy lefel 2 yn cynnwys Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf a mathemateg a’r sgôr pwyntiau 
wedi’i chapio yn hynod bwysig, ac mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi meincnodau awdurdod lleol yn 
seiliedig ar y rhain bob blwyddyn.  

Mae canlyniadau terfynol 2015 yn dangos cynnydd parhaus, gyda chynnydd ym mhob dangosydd lefel uchel ac 
eithrio Sgôr Pwyntiau wedi’i Chapio a CSI. Mae cyfran y disgyblion sy’n cyflawni’r trothwy Lefel 2 yn cynnwys 
Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf a mathemateg wedi gwella o 52.8% yn 2014 i 54.2% yn 2015.  
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Cafwyd hefyd gynnydd bach i’r trothwy L2 a chynnydd mwy sylweddol i’r trothwy L1, er bod y ddau yn dal i fod 
yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol. Bu dirywiad yn y sgôr pwyntiau wedi’i chapio, sydd bellach 4.6 pwynt yn is 
na’r cyfartaledd cenedlaethol. 

 

Bu dirywiad hefyd yn y lefelau Saesneg a Gwyddoniaeth, ond gwelliant mewn mathemateg. Fodd bynnag, mae 
mathemateg yn dal i fod yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol i raddau helaeth.  
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Gwahaniaethau rhwng y Rhywiau 

Roedd y bwlch rhwng y rhywiau ar gyfer y trothwy Lefel 2 yn cynnwys Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf a 
mathemateg wedi cau o o 6.5 pwynt yn 2013 i 4.6 pwynt yn 2015, ac mae’n llai na chyfartaledd Cymru, sef 7.5 
pwynt. Mae’r bwlch wedi bod yn llai na’r bwlch ar draws Cymru ers 2011. Mae’r bwlch hwn wedi cau oherwydd 
y cyflymiad ym mherfformiad bechgyn o gymharu â merched. Yn wir, roedd perfformiad merched yn 2015 yn 
waeth nag yn 2014 ym mhob mesur ac eithrio L2 cynhwysol a mathemateg. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y 
ffaith bod y bwlch rhwng y rhywiau wedi cau ar gyfer pob mesur ac eithrio L2 cynhwysol a mathemateg, gan 
fod hyn oherwydd perfformiad gwael merched, tra bod bechgyn yn parhau i wella. Mae’r bwlch rhwng y 
rhywiau ar gyfer pob mesur yn llai nag ydyw ar gyfer Cymru. 

 

CA4 L2 yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg 
(% a gyflawnodd) 

Blwyddyn 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Bechgyn – Casnewydd 44.2 47.4 48.3 51.1 51.9 

Bechgyn – Cymru 46.4 46.9 48.7 51.4 54.3 

Merched – Casnewydd 51.1 51.3 54.8 54.5 56.5 

Merched – Cymru 54.0 55.5 57.0 59.7 61.8 

Gwahaniaeth (% bechgyn - % merched) – Casnewydd -6.9 -3.9 -6.5 -3.4 -4.6 

Gwahaniaeth (% bechgyn - % merched) – Cymru -7.6 -8.6 -8.3 -8.3 -7.5 
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Perfformiad y disgyblion sy’n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim (eFSM) o 
gymharu â’r rhai nad ydynt yn gymwys  

Roedd y bwlch rhwng perfformiad y disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a’r rhai nad ydynt yn 
gymwys ar gyfer y trothwy Lefel 2 yn cynnwys Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf a mathemateg wedi cau o o 35.7 
pwynt yn 2013 i 34.2 pwynt yn 2015, ac mae’n fwy na chyfartaledd Cymru, sef 32.5 pwynt. Mae’r bwlch wedi 
cau oherwydd y cyflymiad ym mherfformiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim o gymharu â’r 
rhai nad ydynt yn gymwys. Yn wir, roedd perfformiad disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am 
ddim yn 2015 yn waeth nag yn 2014 ar gyfer y trothwy L2, CSI a’r Sgôr Pwyntiau wedi’i Chapio. Mae hyn yn cael 
ei adlewyrchu yn y ffaith bod y bwlch wedi cau ar gyfer pob mesur. 

 

CA4 L2 yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg 
(% a gyflawnodd) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

FSM - Casnewydd 21.1 20.0 22.5 25.9 26.4 

FSM– Cymru 22.0 23.4 25.8 27.8 31.6 

FSM - Casnewydd 54.3 55.9 58.2 58.9 60.6 

FSM – Cymru 55.7 56.6 58.5 61.6 64.1 

Gwahaniaeth (% FSM - % dim FSM) – Casnewydd -33.2 -35.9 -35.7 -33.0 -34.2 

Gwahaniaeth (% FSM - % dim FSM) – Cymru -33.7 -33.2 -32.7 -33.8 -32.5 

Safle’r Awdurdod Lleol 

Er gwaethaf gwelliannau mewn rhai dangosyddion, mae’r gwelliant yn arafach na’r cyfartaledd cenedlaethol yn 
y rhan fwyaf o ddangosyddion. Fodd bynnag, roedd perfformiad Casnewydd wedi gwella yn y Trothwy Lefel 2 
yn cynnwys Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf a mathemateg. Fodd bynnag, cafwyd dirywiad mewn Saesneg, a 
gafodd effaith ar y Dangosydd Pwnc. Mae’r tabl canlynol yn dangos safle Casnewydd yn erbyn y 21 Awdurdod 
Lleol arall yng Nghymru. 

 

Disgwyliad Enghreifftiol Llywodraeth Cymru  

Roedd y bwlch rhwng meincnodau’r ALl ar gyfer perfformiad ar yr hawl i gael prydau ysgol am ddim a’r 
perfformiad go iawn wedi cynyddu yn 2015, gyda’r trothwy Lefel 2 yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a 
mathemateg 1.3 pwynt canran yn is na’r cyflawniad disgwyliedig a’r sgôr pwyntiau wedi’i chapio 5.9 pwynt 
canran yn is na’r cyflawniad disgwyliedig. Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae’r perfformiad yng Nghasnewydd 
wedi bod yn is na’r cyflawniad disgwyliedig; yn y tair blynedd flaenorol, roedd y perfformiad yn well na’r 
disgwyl. 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Trothwy lefel 2 yn cynnwys 
Saesneg/Cymraeg a 

Mathemateg 

Gwirioneddol 48 50 52 53.2 54.9 

Targed 48 49 51 53.6 56.2 

Gwahaniaeth 0 1 1 -0.4 -1.3 

Sgôr pwyntiau ehangach 
wedi ei chapio ar gyfartaledd 

2011-13 

Gwirioneddol 318 331 339 342.0 342.9 

Targed 311 323 336 345.4 348.8 

Gwahaniaeth 7 8 3 -3.4 -5.9 
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Mae’r ganran uchaf o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4 i gyflawni Dangosydd Lefel 2 Cynhwysol yng 
Nghasnewydd yn wardiau Langstone, Tŷ du, Caerllion, Allt-yr-ynn a Graig, sydd i gyd yn perfformio’n well na 
chyfartaleddau Casnewydd (58.0%) a Chymru (57.9%). 

Mae’r ganran isaf o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4 i gyflawni Dangosydd Lefel 2 Cynhwysol yng Nghasnewydd 
yn wardiau Stow Hill, Llanwern, Alway, Betws, Parc Tredegyr, Pillgwenlli a Ringland, sydd i gyd yn perfformio’n 
waeth na chyfartaleddau Casnewydd a Chymru. 

Mae maint yr amrywiant ar draws wardiau yn sylweddol, gyda’r gwahaniaeth rhwng y rhai sy’n perfformio orau 
a’r rhai sy’n perfformio waethaf yn 40 pwynt canran neu fwy. Yn CA4, mae lefel y cyflawniad yn adlewyrchu 
dangosyddion ehangach amddifadedd daearyddol, yn enwedig Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. 

Mae’r ddelwedd thematig yn dangos cyrhaeddiad Dangosydd Lefel 2 Cynhwysol Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer 
Casnewydd, wedi’i agregu i ardal ward ddynodedig. Mae’r map yn dangos amrywiant eang mewn perfformiad 
ar draws wardiau etholiadol ac yn ystyried cyfeiriadau cartref disgyblion yn hytrach na pha ysgol y maent yn ei 
mynychu. 
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Pa mor ddifreintiedig yw ein cymunedau? 

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
 

 

Nifer yr LSOAs  

% yn y 10% 
mwyaf 

difreintiedig 

% yn yr 20% 
mwyaf 

difreintiedig 

% yn y 30% 
mwyaf 

difreintiedig 

% yn y 50% 
mwyaf 

difreintiedig 

Casnewydd 95 14.7 30.5 38.9 56.8 

Cymru 1,909 10 20 30 50 

Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn nodi cyfanswm o 14 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is 
(LSOAs) sydd yn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 

 

Enw’r LSOA 
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Pillgwenlli 4 10 22 10 25 68 911 50 307 17 

Pillgwenlli 1 12 21 53 10 81 312 96 106 30 

Alway 2 36 10 145 38 24 1,204 178 272 337 

Parc Tredegyr 2 42 46 82 225 15 870 273 3 260 

Alway 4 69 54 91 107 84 986 145 424 393 

Ringland 5 74 57 167 84 83 349 438 921 174 

Betws 1 77 56 21 419 187 537 250 1327 422 

Pillgwenlli 3 93 134 356 231 36 434 167 76 4 

Malpas 2 114 61 57 319 122 1,577 335 1422 816 

Betws 3 118 145 126 183 137 508 113 1,009 271 

Ringland 4 130 174 186 215 62 290 415 813 430 

Stow Hill 3 156 133 111 343 608 1,486 7 651 44 

Betws 5 159 126 144 180 242 1,048 86 1,432 475 

Llyswyry 2 183 125 496 249 192 1,528 294 17 50 

 

Allwedd:  Safle MALlC cyffredinol lle mae’r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn y 10% mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru 

  Safle parthau MALlC unigol lle mae’r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn y 10% mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru 
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Ystod Safle MALlC: 

1 i 191    - 10% mwyaf difreintiedig 

192 i 382    - 20% mwyaf difreintiedig 

383 i 573    - 30% mwyaf difreintiedig 

574 i 955    - 50% mwyaf difreintiedig 

956 i 1,909    - 50% lleiaf difreintiedig 
 

Mae canlyniadau allweddol parth Incwm y Mynegai yn dangos mai Casnewydd oedd yr awdurdod lleol â’r 
gyfran uchaf o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer y 
parth Incwm (20.0).  

Mae’r Mynegai yn dangos bod Pillgwenlli 4 yn y 10% mwyaf difreintiedig o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach 
Haen Is ar gyfer y parthau Incwm, Cyflogaeth, Addysg, Iechyd, Tai a Diogelwch Cymunedol. Gyda’i gilydd, mae’r 
parthau hyn yn cynrychioli 85% yn y mynegai cyffredinol. Mae Pillgwenlli wedi symud o’r 27ain safle yn 2011 i’r 
10fed safle yn 2014. 

Yn arbennig, gallai hyn gael ei briodoli i’r ffaith ei fod yn dod yn fwy difreintiedig yn y parthau Incwm a 
Chyflogaeth (sydd â phwysoliad uwch yn y Mynegai), ynghyd ag yn y parthau Iechyd, Addysg, Tai a Mynediad at 
Wasanaethau. 

Mae’r parth Diogelwch Cymunedol yn dangos mai Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is Stow Hill 2 oedd un o 
ddwy Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is a symudodd o’r grŵp 50% lleiaf difreintiedig i’r grŵp 10% mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru. 

Ar y llaw arall, mae’r parth Diogelwch Cymunedol yn nodi mai Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is Betws 4 oedd 
un o saith Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is a symudodd o’r grŵp 10% mwyaf difreintiedig i’r grŵp 30-50% 
mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae’r parth yn nodi hefyd mai Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is Beechwood 
4 oedd un o ddwy Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is a symudodd o’r grŵp 10-20% mwyaf difreintiedig i’r grŵp 
50% lleiaf difreintiedig yng Nghymru. 

Mae parth Yr Amgylchedd Ffisegol yn nodi mai Casnewydd sydd â’r gyfran uchaf ond un (29.5%) o Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y 10% mwyaf difreintiedig a’r ganran uchaf o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach 
Haen Is yn y 50% mwyaf difreintiedig yng Nghymru (80.0%). Mae hyn oherwydd bod llawer o’r Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y 50% mwyaf difreintiedig am ansawdd aer ac o leiaf un dangosydd amgylchedd 
ffisegol arall. 

Mae’r ddelwedd thematig yn dangos safle Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru ar gyfer pob un o’r 95 o 
Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yng Nghasnewydd. 
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Amddifadedd Sylweddol 

Yn 2014-15, roedd 17.3% o’r aelwydydd yng Nghasnewydd mewn amddifadedd sylweddol o gymharu ag 16.1% 
ar draws Cymru. 

 

Yn 2014/15, roedd Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys cwestiynau ar amddifadedd sylweddol. Mae 
dadansoddiad cychwynnol o’r data yn dangos bod pobl mewn amddifadedd sylweddol yn llai tebygol o fod yn 
iach, yn fodlon gyda’u bywyd, yn teimlo eu bod yn rheoli eu bywyd, yn teimlo eu bod yn cael eu trin â pharch, 
yn teimlo’n ddiogel neu’n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi yn y gymdeithas na phobl nad ydynt mewn 
amddifadedd sylweddol. Gofynnodd yr Arolwg Cenedlaethol gwestiynau am amddifadedd sylweddol (e.e. a yw 
aelwyd yn gallu fforddio pethau fel cadw’r tŷ yn ddigon cynnes, gwneud arbedion rheolaidd neu fynd ar wyliau 
unwaith y flwyddyn). Mae cwestiynau amddifadedd sylweddol wedi’u dylunio i gipio canlyniadau tlodi tymor 
hir ar aelwydydd, yn hytrach na straen ariannol tymor byr.   

Yn unol â dangosyddion eraill tlodi, mae Casnewydd yn cofnodi cyfran uwch o bobl mewn amddifadedd 
sylweddol o gymharu â chyfartaledd Cymru. Byddai hyn yn cyd-fynd â dangosyddion yn ymwneud ag incwm 
aelwydydd, aelwydydd heb waith a chyfraddau prydau ysgol am ddim, sy’n dangos bod cyfraddau Casnewydd 
yn uwch na chyfraddau Cymru. Gan mai dim ond gwerth blwyddyn o ddata sydd ar gael ar hyn o bryd, bydd 
defnyddioldeb y dangosydd yn cynyddu dros amser ac yn rhoi syniad i ni o farn pobl am yr amddifadedd y 
maent yn ei wynebu a fydd yn ategu’r mesurau mwy meintiol ar incwm, cyflogaeth ac ati.    

Bydd cyfraddau amddifadedd sylweddol yn gysylltiedig â dangosyddion ehangach amddifadedd. Yng Nghymru 
a’r DU, mae gan amddifadedd/tlodi wreiddiau dwfn ac mae’n gallu bod yn anodd mynd i’r afael â nhw. Hefyd, o 
ystyried bod tlodi’n gysylltiedig ag amodau macro-economaidd a datblygiadau mewn diwydiant, mae’n gallu 
bod yn anodd rhagweld y dangosyddion hyn yn y tymor hir. Fodd bynnag, bydd angen i Gasnewydd wneud 
cynnydd parhaus o ran mynd i’r afael â chyfraddau NEET, diweithdra ymhlith pobl ifanc a pherthnasedd er 
mwyn osgoi’r cylch tlodi yn y dyfodol. 
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Adran 3: Llesiant Cymdeithasol 
Mae llesiant cymdeithasol yn cwmpasu meysydd megis iechyd, tai a chymunedau diogel. Gall gwybodaeth a all 
fod yn ddefnyddiol wrth asesu llesiant cymdeithasol ardal gynnwys mesurau yn ymwneud â llesiant corfforol a 
meddyliol, ymddygiadau iechyd, disgwyliad oes, ansawdd ac argaeledd tai, diogelwch cymunedol a byw heb ofn 
trosedd.   

Yn debyg i ddangosyddion llesiant economaidd, mae dangosyddion llesiant cymdeithasol yn dangos bod 
canlyniadau’n gallu bod yn wahanol iawn o le i le, hyd yn oed mewn ardal ddaearyddol gymharol fach megis 
Casnewydd. Yn aml, mae’r amrywiant hwn yn cael ei golli wrth edrych ar ffigurau cyfartalog Casnewydd. 
Oherwydd hyn, mae mapiau thematig wedi’u cynnwys fel y gellir nodi patrymau daearyddol ar draws 
dangosyddion.   

Er bod y dangosyddion a ddefnyddir yn yr adran hon yn rhoi darlun cyffredinol o lesiant cymdeithasol, mae yna 
rai meysydd lle byddai data ychwanegol yn helpu i fireinio’r Asesiad o Lesiant Lleol. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Data mwy cyfredol a chywir ar fwydo ar y fron ar ôl 10 diwrnod; 

 Data lefel leol ar ymddygiadau iechyd plant a phobl ifanc; 

 Iechyd a lles meddyliol plant a phobl ifanc; 

 Data lefel leol ar brofiadau niweidiol mewn plentyndod; 

 Data lefel leol ar unigrwydd. 

Yn ogystal, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi amryw o adolygiadau ac 
asesiadau statudol y mae’n rhaid i’r bwrdd eu hystyried wrth baratoi ei asesiad. Mae sawl un yn ymwneud â 
llesiant cymunedol ein cymuned, sef: 

 Yr adolygiad o ddigonolrwydd y ddarpariaeth addysg feithrin ar gyfer ardal yr awdurdod lleol a 
gynhaliwyd o dan adran 119(5)(a) o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (c.31) (Atodiad b). 

 Yr adolygiad o ddigonolrwydd y ddarpariaeth gofal plant yn ardal yr awdurdod lleol a gynhaliwyd yn 
unol â rheoliadau a wnaed o dan adran 26(1) o Ddeddf Gofal Plant 2006 (c.21) (Atodiad c). 

 Yr asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae yn yr awdurdod lleol a gynhaliwyd o dan adran 11(1) o 
Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. (Atodiad d). 

 Yr asesiad a gynhaliwyd gan yr awdurdod lleol ar y cyd â Bwrdd Iechyd Lleol o dan adran 14 o Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (yr “asesiad poblogaeth” o anghenion gofal a 
chymorth, cymorth i ofalwyr a gwasanaeth ataliol). (Atodiad e). 

 Yr asesiad strategol a baratowyd yn unol â rheoliadau o dan adran 6 o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 
1998 (c.37) yn ymwneud â lleihau trosedd ac anhrefn yn ardal yr awdurdod lleol (Atodiad f).  

 Yr asesiad strategol a baratowyd yn unol â rheoliadau o dan yr adran honno yn ymwneud â brwydro yn 
erbyn camddefnyddio sylweddau yn ardal yr awdurdod lleol. (Atodiad g).  

 Yr asesiad strategol a baratowyd yn unol â rheoliadau o dan yr adran honno yn ymwneud â lleihau 
aildroseddu yn ardal yr awdurdod lleol. (Atodiad i).  

 

Bydd yr asesiadau hyn yn cael eu hystyried ochr yn ochr â’r wybodaeth yn yr Asesiad o Lesiant Lleol i lywio’r 
Dadansoddiad o’r Ymatebion a’r Cynllun Llesiant Lleol. 

Ymgysylltu 

Mae’r dadansoddiad cychwynnol o’r ymgysylltu yn ystyried 662 o ymatebion i Arolwg Eich Casnewydd 2016. 
Roedd yr arolwg yn rhan o weithgarwch ymgysylltu’r Asesiad o Lesiant Lleol a gynhaliwyd yn ystod haf/hydref  
2016. Cynhwliwyd arolygon eraill hefyd, a bydd canlyniadau’r rheini’n cael eu hychwanegu at y canfyddiadau 
cychwynnol hyn. 

Mae’r dadansoddiad hwn yn edrych ar ymatebion i ddau gwestiwn penodol yn yr arolwg, sef: 

 Pa bethau ydych chi’n eu hoffi fwyaf am fyw yng Nghasnewydd? (Hyd at dri pheth). 
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 Yn eich barn chi, beth hoffai eich cymuned weld mwy / llai ohono yn yr 20 mlynedd nesaf. 

Ni chafwyd unrhyw gwestiynau aml-ddewis. Ni anogwyd unrhyw ymatebion penodol ac roedd ymatebwyr yn 
gallu gwneud sylwadau yn gwbl agored. Mae hyn yn golygu bod yr ymatebion yn eang iawn, sydd wedi arwain 
at ffigurau cymharol isel ar gyfer llawer o’r materion a godwyd. Mae hyn yn awgrymu bod llesiant yn gysyniad 
personol sy’n golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Er gwaethaf hyn, daeth sawl thema gyffredin i’r amlwg 
fel materion sy’n bwysig i lesiant cyfran sylweddol  o ymatebwyr, ac mae’r rhain wedi’u nodi isod.    

Pwysleisiodd llawer o’r ymatebwyr eu perthynas ag eraill (teulu, ffrindiau a chymdogion) fel rhesymau dros 
fwynhau byw yng Nghasnewydd, a chyfeiriodd 33 o’r ymatebwyr at gyfeillgarwch pobl Casnewydd: 

“Pobl Casnewydd.” “Pobl gyfeillgar.” “Mae pobl Casnewydd yn groesawgar iawn.” “Pobl 
gyfeillgar.” 

Cafwyd llawer o sôn am ymdeimlad o gymuned ac ysbryd cymunedol da yng Nghasnewydd, gyda 29 o bobl yn 
cyfeirio at hyn. Roedd 50 o ymatebwyr eraill o’r farn bod grwpiau cymunedol yn bethau cadarnhaol: 

“Ysbryd cymunedol mewn llawer o ardaloedd lleol.” “Grwpiau cymunedol yn cynnwys aelodau’r 
cyhoedd.” “Grŵp cymunedol da yn cefnogi pobl yn Alway.” “Mae yna ymdeimlad o gymuned – mae 
pobl yn tueddu i gefnogi ei gilydd.” 

Mae’r ymatebwyr i’r arolwg yn teimlo ei bod hi’n bwysig cynnal rhwydweithiau, cyfleusterau a gweithgareddau 
cymunedol i’r dyfodol hefyd, gyda 48 o bobl yn dweud yr hoffent weld mwy o’r math hwn o ffocws cymunedol 
yn yr 20 mlynedd nesaf. 

Nododd deg y cant o’r ymatebwyr bod mynediad at wasanaethau cyhoeddus a chyfleusterau yn bethau yr 
oeddent yn eu hoffi am fywyd yng Nghasnewydd. 

Nodwyd mwy o blismona a lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol fel bwriadon ar gyfer y dyfodol. 
Dywedodd deg y cant o’r ymatebwyr yr hoffent weld mwy o bresenoldeb yr heddlu, dywedodd 96 o bobl yr 
hoffent weld llai o ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys camddefnyddio sylweddau, ymddygiad 
meddwol, trais, fandaliaeth a graffiti a dywedodd 25 o bobl yr hoffent weld llai o droseddu. 

Cafwyd 51 o gyfeiriadau at ddarparu mwy o gymorth i grwpiau agored i niwed neu ddifreintiedig yn y dyfodol, 
gan gynnwys pobl ag anableddau, pobl hŷn a phobl ddigartref. Cafwyd 55 o gyfeiriadau hefyd at yr angen am 
fwy o gyfleusterau / darpariaeth i blant a phobl ifanc. 

“Mwy o bethau i bobl ifanc yn eu harddegau.” “Mwy o gymorth i’r genhedlaeth hŷn, gan gynnwys 
tai addas i bobl ag anabledd corfforol neu seicolegol.” 

Dywedodd 32 o bobl yr hoffent weld gwell darpariaeth iechyd ar draws amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys 
gofal iechyd sylfaenol, cymorth iechyd meddwl a meddygfeydd deintyddol. 

“Uwchraddio gwasanaethau iechyd.” “Gwasanaeth iechyd effeithlon sy’n hawdd cael mynediad 
atynt.” “Ysbyty newydd.” 

Cynhaliwyd ail arolwg trwy Banel Dinasyddion Casnewydd a gyda chleientiaid Cymunedau yn Gyntaf, a chafwyd 
397 o ymatebion. Mae’r canlyniadau wedi’u hamlinellu yn y tabl canlynol. Mae’r canfyddiadau allweddol yn 
cynnwys y canlynol: 

 Roedd 85% o bobl yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd a gwasanaethau ar-lein.  

 Roedd 45% o’r farn bod pobl o wahanol gefndiroedd yn gyrru ymlaen yn dda. 

 Roedd 75% o bobl yn teimlo’n ddiogel yn eu hardal leol, ond roedd 51% yn teimlo’n ddiogel yng 
nghanol y ddinas. 

 Roedd 22% o’r farn bod pobl agored i niwed yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. 

 Roedd 77% o bobl o’r farn bod ganddynt fywyd cymdeithasol da. 

 Roedd 78% o’r farn bod yr amgylchedd y maent yn byw ynddo a’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt yn eu 
cadw’n gorfforol egnïol. 
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 x Ddim yn siŵr Dim 
ymateb Datganiad Nifer %  Nifer  %  Nifer  %  

Mae yna gyfleoedd i mi gymryd rhan yn fy 
nghymuned 

271 70.57% 42 10.94% 71 18.49% 13 

Rwy’n teimlo’n ddiogel yn fy ardal leol 289 74.68% 68 17.57% 30 7.75% 10 

Rwy’n teimlo’n ddiogel yng nghanol y ddinas 195 51.59% 119 31.48% 64 16.93% 19 

Mae yna ddigon o gyfleoedd i blant chwarae 149 38.60% 137 35.49% 100 25.91% 11 

Rwy’n gallu defnyddio’r rhyngrwyd a 
gwasanaethau ar-lein 

330 85.94% 38 9.90% 16 4.17% 13 

Mae gen i fywyd cymdeithasol da 299 77.46% 69 17.88% 18 4.66% 11 

Mae pobl o wahanol gefndiroedd yn gyrru 
ymlaen yn dda yng Nghasnewydd 

174 45.08% 55 14.25% 157 40.67% 11 

Mae Casnewydd yn lle da i fagu plant 192 49.48% 70 18.04% 126 32.47% 9 

Mae pobl agored i niwed yn cael y cymorth sydd 
ei angen arnynt 

87 22.83% 98 25.72% 196 51.44% 16 

Mae’r amgylchedd rwy’n byw ynddo yn cael 
effaith gadarnhaol ar fy llesiant  

246 63.73% 66 17.10% 74 19.17% 11 

Mae pobl yn gallu cael mynediad at y gofal 
iechyd sydd ei angen arnynt pan maent yn sâl  

212 55.06% 97 25.19% 76 19.74% 12 

Mae pobl yn gallu cael mynediad at fwyd iach 
fforddiadwy  

247 64.32% 75 19.53% 62 16.15% 13 

Mae’r amgylchedd rwy’n byw ynddo a’r 
cyfleoedd sydd ar gael yn fy ngalluogi i gadw’n 
gorfforol egnïol  

302 78.44% 45 11.69% 38 9.87% 12 

Mae cyfleoedd ar gael i mi wella fy iechyd a’m 
llesiant e.e. rhoi’r gorau i ysmygu, rheoli pwysau, 
gwasanaethau alcohol a chyffuriau ac ati. 

250 64.60% 32 8.27% 105 27.13% 10 
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Pa mor iach yw oedolion yng Nghasnewydd? 
Caiff iechyd ei effeithio, yn gadarnhaol ac yn negyddol, gan lawer o ffactorau. Ar lefel unigol, mae yna ffactorau 
biolegol sefydlog, megis oedran, rhyw a gwneuthuriad genetig (neu etifeddol), a ffactorau ffordd o fyw y gellir 
eu haddasu, megis ysmygu, deiet ac ymarfer corff.  

Mae’r gymdeithas mae unigolion yn byw ynddi yn gallu dylanwadu ar eu hiechyd, gyda rhwydweithiau 
cymdeithasol a chymunedol, gan gynnwys cyfeillgarwch, cyswllt â pherthnasau a rhyngweithiadau cymunedol 
cefnogol, yn gwneud cyfraniad pwysig at gynnal iechyd.  

Yna, ar lefel uwch eto, mae’r penderfynyddion iechyd ehangach, neu “achosion yr achosion”, cyd-destunau 
amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd bywydau. Mae ffactorau megis addysg, cyflogaeth, incwm a thai 
yn dylanwadu ar iechyd yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. 

Mae llawer o’r penderfynyddion iechyd ehangach hyn yn gysylltiedig â’i gilydd a’r tu hwnt i reolaeth 
uniongyrchol unigolion. Er enghraifft, mae unigolyn heb lawer o gymwysterau yn fwy tebygol o fod yn ddi-
waith neu dderbyn incwm isel sydd, yn ei dro, yn cyfyngu ar ei ddewis o dŷ. Yn ogystal, mae yna dystiolaeth o 
gysylltiad rhwng diweithdra ac iechyd, lle gall diweithdra achosi neu arwain at salwch.  

Efallai y bydd yr holl amgylchiadau hyn yn cyfuno i ddylanwadu ar yr hyn sy’n cael ei ystyried yn ddewis ffordd o 
fyw. Er enghraifft, er bod ysmygu’n ymddangos fel dewis ffordd o fyw i unigolyn, mae’n bosibl bod ei 
benderfyniad i ysmygu yn cael ei ddylanwadu gan effeithiau cyd-destun eu bywydau, ac mai ysmygu yw ei 
ffordd o ymateb i’r straen hwnnw.  

Felly, mae’n gwneud synnwyr bod rhaid i unrhyw ymgais i fynd i’r afael ag iechyd gwael fynd i’r afael â’r 
ffactorau cyd-destunol ehangach, yn hytrach na cheisio dylanwadu ar unigolion a’u hymddygiadau penodol yn 
annibynnol.9 

Yn ôl Adroddiad Adolygiad Marmot, “Fair Society Healthy Lives”, byddai lleihau anghydraddoldebau iechyd yn 
gofyn am weithredu mewn chwe maes: 

 Rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bob plentyn. 

 Galluogi plant, pobl ifanc ac oedolion i fanteisio’n llawn ar eu gallyoedd a chymryd rheolaeth dros eu 
bywydau. 

 Creu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb. 

 Sicrhau safon byw iach i bawb. 

 Creu a datblygu llefydd a chymunedau iach a chynaliadwy. 

 Cryfhau rôl ac effaith atal salwch. 

Mae mesurau disgwyliad oes a marwolaeth yn allweddol i ddeall llesiant ardal a’i dinasyddion. 

Disgwyliad Oes 

Mae disgwyliad oes pan gaiff plentyn ei eni yn cael ei ddefnyddio’n eang fel mesur ystadegol o ddisgwyliad oes 
plentyn newydd-anedig yn seiliedig ar gyfraddau marwolaethau ar y pryd. Felly, mae disgwyliad oes pan gaiff 
plentyn ei eni yn fesur o farwolaeth i bobl o bob oedran.   

Mae disgwyliad oes dynion yng Nghasnewydd wedi cynyddu’n raddol, ac mae’r data diweddaraf sydd ar gael 
(2012-14) yn nodi mai’r disgwyliad oes yw 78.1 blwyddyn, o gymharu â 78.5 blwyddyn ar gyfer Cymru. 

Mae disgwyliad oes menywod yng Nghasnewydd wedi codi i 82.4 blwyddyn, o gymharu ag 82.3 blwyddyn ar 
gyfer Cymru. Mae disgwyliad oes menywod 4.3 blwyddyn yn hwy na disgwyliad oes dynion. 

Mae yna anghydraddoldebau iechyd sylweddol rhwng y rhai sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd uchel o 
gymharu â’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd is. 

                                                           

 
9
 Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru – Penderfynyddion Iechyd Ehangach – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Ebrill 2012 
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Er bod disgwyliad oes yn dal i gynyddu, mae’r bwlch mewn blynyddoedd rhwng dynion sy’n byw yn yr 
ardaloedd mwyaf difreintiedig a’r rhai sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig yng Nghasnewydd yn 
sylweddol o hyd, ond mae wedi cau o 10.6 blwyddyn yn 2005-2009 i 9.9 blwyddyn yn 2010-2014. Mae’r bwlch 
yng Nghymru wedi cau ychydig, o 8.9 blwyddyn i 8.8 blwyddyn. 

Ar y llaw arall, mae’r bwlch mewn blynyddoedd rhwng disgwyliad oes menywod sy’n byw yn yr ardaloedd 
mwyaf difreintiedig a’r rhai sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 5.7 
blwyddyn yn 2005-2009 i 7.2 blwyddyn yn 2010-2014. Mae’r bwlch hwn bellach yr un fath â chyfartaledd 
Cymru, sydd wedi cynyddu o 6.9 blwyddyn i 7.2 blwyddyn. 

Disgwyliad Oes Iach 

Mae disgwyliad oes iach yn amcangyfrif o faint o flynyddoedd y bydd person yn byw mewn cyflwr ‘iach’. Mae 
disgwyliad oes iach ymhlith dynion yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 63.0 blwyddyn yn 2005-09 i 65.4 
blwyddyn yn 2010-14. Fodd bynnag, mae’r bwlch mewn blynyddoedd rhwng yr ardaloedd lleiaf difreintiedig a’r 
ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghasnewydd yn sylweddol - 21.9 blwyddyn yn 2005-09 yn gostwng i 18.2 
blwyddyn yn 2010-14. Mae hyn o gymharu â chyfartaledd Cymru, sydd wedi gostwng o 19.0 blwyddyn i 18.7 
blwyddyn dros yr un cyfnod. 

Mae disgwyliad oes iach ar gyfer menywod wedi cynyddu hefyd, o 64.2 blwyddyn i 67.2 blwyddyn. Fodd 
bynnag, mae’r bwlch mewn blynyddoedd yn y disgwyliad oes iach rhwng menywod sy’n byw yn yr ardaloedd 
mwyaf difreintiedig a’r rhai sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 19.0 
blwyddyn yn 2005-2009 i 20.1 blwyddyn yn 2010-2014. Mae hyn o gymharu â chyfartaledd Cymru, sydd wedi 
cynyddu o 18.0 blwyddyn i 18.2 blwyddyn dros yr un cyfnod. 

Statws Iechyd 

Mae teimlo’n iach yn gallu bod yn elfen allweddol o lesiant. 

Roedd canran yr oedolion yng Nghasnewydd a nododd yn Arolwg Iechyd Cymru fod eu statws iechyd 
cyffredinol yn wael wedi cynyddu o 16% yn 2010-11 i 20% yn 2014-15. Mae hyn yn uwch na chyfartaledd 
Cymru, sydd wedi gostwng o 21% i 19% dros yr un cyfnod. Mae’r gyfradd yng Nghasnewydd yn debyg i’r 
mesurau yng nghyfrifiad 2011, fel y gwelir yn y tabl isod. 
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Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 Casnewydd % Cymru % 

Preswylwyr Arferol 145,736 100.0 3,063,456 100.0 

Salwch Cyfyngus Hirdymor 

Gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cael eu cyfyngu’n 
fawr 

15,515 10.6 364,318 11.9 

Gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cael eu cyfyngu 
ychydig 

14,801 10.2 331,537 10.8 

Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn cael eu 
cyfyngu 

115,420 79.2 2,367,601 77.3 

Iechyd Cyffredinol 

Iechyd Da Iawn 66,667 45.7 1,428,697 46.6 

Iechyd Da 47,811 32.8 953,363 31.1 

Iechyd Gweddol 20,538 14.1 447,789 14.6 

Iechyd Gwael 8,161 5.6 178,222 5.8 

Iechyd Gwael Iawn 2,559 1.8 55,385 1.8 

Pawb sy’n Darparu Gofal Di-dâl 

Dim Gofal Di-dâl 129,132 88.6 2,693,226 87.9 

1 i 19 awr o ofal di-dâl yr wythnos 9,548 6.6 212,436 6.9 

20 i 49 awr o ofal di-dâl yr wythnos 2,549 1.7 54,046 1.8 

50 awr neu fwy o ofal di-dâl yr wythnos  4,507 3.1 103,748 3.4 

 

O’r tabl, gallwch weld mai canran y bobl sy’n dweud bod eu hiechyd yn wael neu’n wael iawn yng 
Nghasnewydd yw 7.4% o gymharu â 7.6% yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’r ganran hon yn amrywio ar draws 
Casnewydd, gyda’r cyfraddau uchaf yn Ringland (11.5%) Betws (10.6%), Pillgwenlli (9.8%), Gaer (9.2%) a Pharc 
Tredegyr (9%). Dangosir hyn ar y map dros y dudalen. 

Mae’r tabl hefyd yn dangos pobl y mae eu gweithgareddau’n cael eu cyfyngu gan salwch. Canran y bobl y mae 
eu gweithgareddau’n cael eu cyfyngu’n fawr ac ychydig yng Nghasnewydd yw 20.8% o gymharu â 22.7% yng 
Nghymru. Mae’r ganran hon yn amrywio ar draws Casnewydd, gyda’r cyfraddau uchaf yn Ringland (28.5%), 
Betws (26%) a Gaer (25.4%). Dangosir hyn ar y map dros y dudalen. 
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Clefyd Cardiofasgwlaidd 

Mae yna bedwar prif fath o glefyd cardiofasgwlaidd (CVD), sef clefyd coronaidd y galon, strôc, clefyd rhedwelïol 
ymylol a chlefyd aortig. Mae achos marwolaeth yn seiliedig ar yr achos marwolaeth sylfaenol a ddarperir ar 
dystysgrif marwolaeth yr unigolyn. Mae CVD yn broblem iechyd fawr ac yn achos cyffredin marwolaeth yn y DU 
a thu hwnt.10  

Roedd y gyfradd marwolaethau o glefydau cardiofasgwlaidd i bob 100,000 o’r boblogaeth wedi gostwng 91.6 o 
395.7 yn 2006-08 i 304.1 yn 2013-15. Roedd cyfraddau Cymru wedi gostwng 114.0 o 407.7 i 193.7 dros yr un 
cyfnod. 

 

Mae’r tueddiadau blaenorol mewn perthynas â marwolaethau o CVD yng Nghasnewydd yn awgrymu y bydd 
nifer y marwolaethau yn parhau i leihau, ond ar gyflymder arafach. 

Er bod y gyfradd marwolaethau o CVD yn lleihau yng Nghasnewydd, mae yna rai cymunedau lle mae’r gyfradd 
hon yn uwch na chyfartaleddau Cymru a Chasnewydd yn gyson. Yr ardaloedd hyn yw Betws, Victoria, 
Pillgwenlli, Ringland a Stow Hill. Mae’r map dros y dudalen yn dangos y cyfraddau ar gyfer y data diweddaraf yn  
2013-15. 

Mae naw prif ffactor risg ar gyfer clefyd cardiofasgwlaidd, sef ysmygu, deiet gwael, diffyg ymarfer corff neu 
weithgarwch corfforol, bod yn ordew neu’n ordrwm, yfed gormod o alcohol, straen, pwysedd gwaed uchel, 
colesterol uchel yn y gwaed a diabetes. Mae llawer o’r ffactorau risg yn gysylltiedig â’i gilydd, sy’n golygu os oes 
gennych chi un ffactor risg, mae’n debygol bod gennych chi rai eraill hefyd.11 

Yn ôl astudiaeth o 2,500 o ddynion dros 35 oed a ddechreuodd ym 1979, roedd y rhai sy’n dilyn pedwar neu 
bump o’r ymddygiadau ffordd iach o fyw canlynol 60% yn llai tebygol o gael trawiad ar y galon a strôc. Roedd yr 
ymddygiadau ffordd o fyw yn cynnwys peidio ag ysmygu, BMI isel (18-25), bodloni’r canllawiau gweithgarwch 
corfforol, deiet braster isel sy’n cynnwys bwyta pum dogn o ffrwythau a llysiau y dydd ac yfed alcohol o fewn y 
canllawiau a argymhellir.12 

Gallai’r gostyngiad yn y gyfradd marwolaethau o CVD fod yn rhannol oherwydd gostyngiad mewn lefelau 
ysmygu. Nid yw unrhyw un o’r ffactorau risg eraill a restrir uchod yn gwella yn ardal Casnewydd. Mae hyn yn 
awgrymu y gallai’r gostyngiad yn y gyfradd marwolaethau fod yn rhannol oherwydd gwelliannau mewn 
triniaethau a meddyginiaethau ar gyfer y cyflyrau hyn. 

                                                           

 
10 Dewisiadau’r GIG 
11 Dewisiadau’r GIG 
12 Astudiaeth o Gohort Caerffili, Yr Athro Peter Elwood 
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Canser  

Mae canser yn gyflwr lle mae celloedd mewn rhan benodol o’r corff yn tyfu ac yn atgynhyrchu heb reolaeth. 
Mae’r celloedd canser yn gallu goresgyn a dinistrio meinwe iach o’u cwmpas, gan gynnwys organau. Yn y DU, y 
pedwar math o ganser mwyaf cyffredin yw canser y fron, canser yr ysgyfaint, canser y prostad a chanser y 
coluddyn. Mae achos marwolaeth yn seiliedig ar yr achos marwolaeth sylfaenol a ddarperir ar dystysgrif 
marwolaeth yr unigolyn.13   

Roedd y gyfradd marwolaethau o glefydau cardiofasgwlaidd i bob 100,000 o’r boblogaeth yng Nghasnewydd 
wedi gostwng o 323.6 yn 2006-08 i 306.5 yn 2013-15. Roedd y gyfradd hon wedi aros yn uwch na chyfradd 
Cymru yn ystod yr un cyfnod, gyda’r gyfradd honno’n gostwng o 308.7 i 284.5. 

 

Yn ôl astudiaeth ddiweddar14, ysmygu tybaco yw’r ffactor risg mwyaf ar gyfer canser, ac mae’n gyfrifol am dros 
19% o bob achos newydd. Roedd ffactorau eraill yn cynnwys bod yn ordrwm (5.5% o’r achosion), deiet gwael 
(9.2%) ac yfed gormod o alcohol (4%). Gan fod mwy nag un ffactor yn gallu bod yn gyfrifol am achosion o 
ganser, nid yw’r ffigurau hyn yn golygu bod modd nodi pobl benodol y cafodd eu canser ei achosi gan bob un 
o’r ffactorau hyn, ond gallant helpu i amcangyfrif faint o achosion y gellid eu hatal trwy ddileu pob un o’r 
ffactorau niweidiol hyn. 

Dangosodd astudiaeth arall15 o 2,500 o ddynion dros 35 oed a ddechreuodd ym 1979 fod y rhai sy’n dilyn 
pedwar neu bump o’r ymddygiadau ffordd iach o fyw canlynol 40% yn llai tebygol o ddatblygu canser. Roedd yr 
ymddygiadau ffordd o fyw yn cynnwys peidio ag ysmygu, BMI isel (18-25), bodloni’r canllawiau gweithgarwch 
corfforol, deiet braster isel sy’n cynnwys bwyta pum dogn o ffrwythau a llysiau y dydd ac yfed alcohol o fewn y 
canllawiau a argymhellir.  

Er bod lefelau ysmygu yng Nghasnewydd wedi gostwng ar y cyfan, efallai y gellir priodoli’r cynnydd yn y gyfradd 
marwolaethau o ganser dros y blynyddoedd diwethaf i’r ffaith nad yw llawer o’r ffactorau risg a restrir uchod 
yn gwella yng Nghasnewydd. Mae’r tueddiadau blaenorol mewn perthynas â marwolaethau o ganser yng 
Nghasnewydd yn awgrymu y gallai nifer y marwolaethau aros yr un fath. Yn ogystal, mae yna rai cymunedau 
yng Nghasnewydd lle mae’r cyfraddau’n uwch na chyfartaledd Cymru a Chasnewydd yn gyson. Y cymunedau 
hyn yw Pillgwenlli, Ringland, Shaftesbury a Victoria. Mae’r map dros y dudalen yn dangos y cyfraddau ar gyfer y 
data diweddaraf yn 2013-15. 

 

                                                           

 
13 Dewisiadau’r GIG 
14 Parkin DM. The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in the UK in 2010. British Journal of Cancer, 2011 
15 Astudiaeth o Gohort Caerffili, Yr Athro Peter Ellwood 
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Clefyd Anadlol 

Mae clefyd anadlol yn achos cyffredin o salwch, cyfnod yn yr ysbyty a marwolaeth. Mae’n cynnwys niwmonia, 
clefydau ysgyfaint oherwydd ffactorau allanol megis clefyd y llwch sy’n effeithio ar lowyr, clefydau anadlol is 
cronig megis emffysema, asthma, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint a heintiau acíwt yn y llwybr anadlu uchaf 
ac isaf, gan gynnwys annwyd a broncitis acíwt.16  

Mae nifer y derbyniadau i’r ysbyty i bob 100,000 o’r boblogaeth oherwydd clefyd anadlol wedi amrywio, ond 
mae’r duedd gyffredinol yn dangos cynnydd o 1,381.6 yn 2006-08 i 1,771.4 yn 2013-15. Mae’r gyfradd hon 
bellach yn uwch na chyfartaledd Cymru, sydd wedi cynyddu o 1,464.8 i 1,597.2 ar gyfer yr un cyfnod. 

 

Mae yna amrywiaeth o ffactorau sy’n effeithio ar glefyd anadlol, gan gynnwys datblygiad annigonol yr ysgyfaint 
mewn plentyndod, ysmygu, smygu goddefol, geneteg, llygredd aer, dod i gysylltiad â deunyddiau megis llwch, 
ffibrau asbestos a gronynnau eraill, amddifadedd cymdeithasol a statws economaidd-gymdeithasol.17 

Mae’n bwysig nodi bod ysmygwyr yn wynebu mwy o risg o ran datblygu amryw o glefydau, sy’n cynnwys pob 
math o glefydau anadlol megis clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint.18 Ym 1998, daeth yr UK Scientific 
Committee on Tobacco and Health i’r casgliad bod dod i gysylltiad â mwg ail-law yn achosi canser yr ysgyfaint a 
chlefyd y galon ymhlith oedolion nad ydynt yn ysmygu a chlefyd anadlol, marwolaeth yn y crud ac asthma 
ymhlith plant.19 

Er bod lefelau ysmygu yng Nghasnewydd wedi gostwng ar y cyfan, nid yw’n ymddangos bod hyn wedi arwain at 
dderbyniadau i’r ysbyty oherwydd clefyd anadlol. Mae’r tueddiadau blaenorol o ran derbyniadau i’r ysbyty 
oherwydd clefyd anadlol yn awgrymu y bydd y cyfraddau hyn yn parhau i gynyddu. Yn ogystal, mae yna rai 
cymunedau yng Nghasnewydd lle mae’r cyfraddau’n uwch na chyfartaledd Cymru a Chasnewydd yn gyson. Y 
cymunedau hyn yw Betws, Pillgwenlli a Stow Hill. Mae’r map dros y dudalen yn dangos y cyfraddau ar gyfer y 
data diweddaraf yn 2013-15. 

                                                           

 
16 Ash Wales, 2011. Smoking and Respiratory Disease Factsheet. 9 Rhagfyr 2011 
17 Ash Wales, 2011. Smoking and Respiratory Disease Factsheet. 9 Rhagfyr 2011 
18 Royal College of Physicians Tobacco Advisory Group, 2000   
19 Yr Adran Iechyd, 1998   



Adran 3: Llesiant cymdeithasol 

Proffil Llesiant Cymunedol Casnewydd – Terfynol 2017 Tudalen 86 



Adran 3: Llesiant cymdeithasol 

Proffil Llesiant Cymunedol Casnewydd – Terfynol 2017 Tudalen 87 

Clefyd yr Afu 

Mae yna fwy na 100 o wahanol fathau o glefyd yr afu, sy’n effeithio ar o leiaf 2 filiwn o bobl yn y DU. Yr afu yw’r 
organ fwyaf ond un yn y corff. Mae’n gweithio’n galed, gan gyflawni cannoedd o swyddogaethau, gan gynnwys 
brwydro yn erbyn heintiau a salwch, cael gwared ar docsinau (gwenwynau) megis alcohol o’r corff, rheoli 
lefelau colesterol, helpu gwaed i geulo (tewhau) a rhyddhau bustl, sef hylif sy’n torri brasterau i lawr ac yn 
helpu gyda threuliad. Fel arfer, nid yw clefyd yr afu yn dangos unrhyw arwyddion na symptomau amlwg hyd 
nes ei fod yn eithaf datblygedig a bod yr afu wedi’i ddifrodi.20 

Mae nifer y marwolaethau i bob 100,000 o’r boblogaeth oherwydd clefyd yr afu wedi amrywio, ond y duedd 
gyffredinol yw gostyngiad o 24.2 yn 2006-08 i 18.6 yn 2013-15. Mae’r gyfradd hon bellach yn is na chyfartaledd 
Cymru, sydd wedi aros yn gymharol gyson, gan amrywio rhwng 21.1 a 19.9 ar gyfer yr un cyfnod. 

 

Yn y DU, mae clefyd yr afu ar gynnydd. Tri o brif achosion clefyd yr afu yw gordewdra, heintiau hepatitis heb eu 
diagnosio a chamddefnyddio alcohol. Mae modd atal pob un o’r achosion hyn.21 Mae gordewdra a 
chamddefnyddio alcohol yn cael eu dadansoddi yn ddiweddarach yn y ddogfen. 

Mae tueddiadau blaenorol o ran marwolaethau o glefyd yr afu yng Nghasnewydd yn awgrymu y bydd nifer y 
marwolaethau’n parhau i ostwng. Fodd bynnag, ers 2012, mae’r gyfradd wedi aros yn gymharol gyson, felly 
gallai hyn awgrymu bod y gostyngiad hwn yn dechrau arafu.   

Llesiant Meddyliol 

Mae problemau iechyd meddwl yn gallu effeithio ar unrhyw un, beth bynnag fo’i oedran, ei hil, ei ryw neu ei 
gefndir cymdeithasol. Mae anhwylderau iechyd meddwl yn effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd. Mae 
sgitsoffrenia, iselder ac anhwylderau personoliaeth yn fathau o broblem iechyd meddwl. Mae clefydau megis 
clefyd Alzheimer a dementia yn datblygu mewn henaint fel arfer, tra bod anhwylderau bwyta yn fwy cyffredin 
ymhlith pobl ifanc.22 

Mae’r sgôr SF36 yn deillio o amryw o gwestiynau hunanasesu yn Arolwg Iechyd Cymru yn gofyn i ymatebwyr 
am eu hiechyd meddwl a’r effaith ar eu bywydau. Mae sgôr uwch yn nodi gwell iechyd meddwl. 

Mae sgôr gryno elfen feddyliol SF36 wedi codi a gostwng rhwng 2009/10 a 2013/14, ond y duedd gyffredinol 
yw cynnydd o 49.5 i 50.0. Mae’r gyfradd hon bellach yn uwch na chyfartaledd Cymru, sydd wedi gostwng o 49.9 
i 49.6. 

                                                           

 
20 Dewisiadau’r GIG 
21 Dewisiadau’r GIG 
22 Iechyd Cyhoeddus Cymru 
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Mae iechyd a lles meddyliol yn gallu effeithio ar ystod eang o ffactorau yn ein bywydau, gan gynnwys creu a 
chynnal perthynas, mynd i’r gwaith a’r ysgol, gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a theimlo’n 
rhan o’r gymuned ehangach. 

Mae yna dystiolaeth sy’n awgrymu bod camau i wella lles meddyliol a lleihau salwch meddwl ledled y 
boblogaeth yn arwain at bob math o ganlyniadau iechyd a chanlyniadau eraill, gan gynnwys cyflawniad 
addysgol uwch, llai o ddiweithdra, llai o ddibyniaeth ar fudd-daliadau lles ac anabledd, cynhyrchiant uwch yn y 
gweithle, llai o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, gwell cysylltiadau cymdeithasol a chyfraniad at y 
gymuned a llai o gostau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol23. 

Mae iechyd a llesiant unigolion a chymunedau yn cael ei ddylanwadu gan bob math o ffactorau cymdeithasol, 
amgylcheddol ac economaidd, ynghyd â geneteg, ymddygiadau a phrofiadau unigolion. Mae’n ffaith bod rhai 
penderfynyddion yn gallu gwella iechyd meddwl, tra bod rhai yn gallu cynyddu’r risg o iechyd meddwl gwael.24 
Er enghraifft, gall ffactorau amddiffynnol ar gyfer iechyd meddwl gynnwys ffrindiau a theulu cefnogol, tai o 
safon uchel, teimlo’n ddiogel ac yn rhan o gymuned, cyfleoedd hamdden hygyrch ac argaeledd cymorth ar gyfer 
newidiadau mawr mewn bywyd. Gall ffactorau risg ar gyfer iechyd meddwl gwael gynnwys arwahanrwydd 
cymdeithasol, diweithdra, gwahaniaethu cymdeithasol neu ddiwylliannol, prinder gwasanaethau hygyrch neu 
gyfleoedd hamdden a hunan-barch isel.25 

Hunanladdiad 

Mae hunanladdiad yn beth cymharol brin, ond mae hunanladdiad, hunan-niwed a theimladau hunanladdol yn 
peri pryder i lawer o bobl – yr unigolyn, teulu, ffrindiau, gweithwyr proffesiynol a’r gymuned. Mae colli rhywun 
trwy hunanladdiad yn gallu bod yn anodd iawn.26 

Does dim un rheswm pam y bydd person yn ceisio cyflawni hunanladdiad, ond mae rhai pethau’n gallu 
cynyddu’r risg. Efallai y bydd person yn fwy tebygol o gael teimladau hunanladdol os bydd ganddo gyflwr 
iechyd meddwl, megis iselder, anhwylder daubegynol neu sgitsoffrenia. Mae camddefnyddio alcohol neu 
gyffuriau a diogelwch swydd gwael yn gallu gwneud person yn fwy agored i niwed hefyd.27   

Y gyfradd marwolaethau o hunanladdiad i bob 100,000 o’r boblogaeth yng Nghasnewydd oedd 5.8 yn 2008-10, 
10.5 yn 2011-13 a 9.2 yn 2012-14. Mae hyn yn is o lawer na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi cynyddu o 10.2 i 
13.3 rhwng 2008-10 a 2011-13 ac yna wedi gostwng i 12.2 yn 2012-14. 

                                                           

 
23 Joint Commissioning Panel for Mental Health, 2015 
24 Kazdin a Kagan, 1994 
25 Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol (GICC), 2008 
26 Iechyd Cyhoeddus Cymru 
27 Dewisiadau’r GIG 
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Mae llawer o arbenigwyr yn credu bod amryw o bethau’n pennu pa mor agored yw person i deimladau ac 
ymddygiad hunanladdol. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 hanes bywyd – er enghraifft, profiad trawmatig yn ystod plentyndod, hanes o gam-drin rhywiol neu 
gorfforol neu hanes o esgeulustod gan rieni. 

 iechyd meddwl – er enghraifft, datblygu cyflwr iechyd meddwl difrifol megis sgitsoffrenia. 

 ffordd o fyw – er enghraifft, os ydych chi’n camddefnyddio cyffuriau neu alcohol. 

 cyflogaeth – megis diogelwch swydd gwael, lefelau isel o foddhad swydd neu fod yn ddi-waith. 

 cysylltiadau – arwahanrwydd cymdeithasol, dioddef o fwlio neu ychydig iawn o gysylltiadau agos. 

 geneteg a hanes teulu. 

Yn ogystal, gall digwyddiad sy’n rhoi person o dan straen ei “wthio dros yr ymyl”, gan arwain at deimladau ac 
ymddygiad hunanladdol.  

Gall y digwyddiad hwn fod yn ddigwyddiad bach, megis cael ffrae gyda’ch partner. Neu gall gymryd un 
digwyddiad gofidus neu sy’n achosi straen neu fwy cyn i berson deimlo’n hunanladdol, megis perthynas yn dod 
i ben, partner yn marw neu gael eich diagnosio gyda salwch angheuol. 

Nid yw hi’n bosibl atal teimladau hunanladdol bob amser, ond gall cadw’ch meddwl yn iach gydag ymarfer corff 
rheolaidd, bwyta’n iach a pherthnasoedd da eich helpu i ymdopi’n well â sefyllfaoedd gofidus neu sy’n achosi 
straen.28 

Byddai tueddiadau blaenorol yng Nghasnewydd yn awgrymu cynnydd parhaus yn y gyfradd hunanladdiad yn y 
dyfodol, ond dylai’r gyfradd barhau i fod yn is na chyfartaledd Cymru. 

Unigrwydd 

Ychydig iawn o ddata sydd ar gael ar unigrwydd, ond amcangyfrifir mai pobl hŷn yng Nghymru yw’r grŵp 
mwyaf unig yn y DU, ac amcangyfrifir bod 8,666 o bobl hŷn yng Nghymru wedi treulio Diwrnod Nadolig ar eu 
pennau eu hunain y llynedd. Yn ogystal, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi nodi bod mwy a mwy o 
bobl yn adrodd lefelau uchel o arwahanrwydd cymdeithasol.29 

 

                                                           

 
28 Dewisiadau’r GIG 
29 Dr Ed Bridges, Cynghorydd Polisi (Llesiant), Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
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Pa ddewisiadau ffordd o fyw mae pobl yng Nghasnewydd yn 
eu gwneud? 
Mae ffyrdd afiach o fyw yn codi oherwydd anghydraddoldebau yn yr amodau mae pobl yn cael eu geni, yn tyfu, 
yn byw, yn gweithio ac yn heneiddio ynddynt. Mae yna ‘raddiant cymdeithasol’ mewn iechyd – y rhai yn y 
sefyllfa economaidd-gymdeithasol waethaf yw’r rhai â’r iechyd gwaethaf. Nododd Adolygiad Marmot (Fair 
Society, Healthy Lives, 2010) yr ystod o ffactorau rhyngweithio sy’n llywio iechyd a llesiant. Mae’r rhain yn 
cynnwys amgylchiadau materol, yr amgylchedd cymdeithasol, ffactorau seicolegol, ymddygiadau a ffactorau 
biolegol. Yn ei dro, mae’r ffactorau hyn yn cael eu dylanwadu gan safle cymdeithasol sydd ynddo’i hun yn cael 
ei lywio gan addysg, galwedigaeth, incwm, rhyw, ethnigrwydd a hil. 

Ysmygu 

Ysmygu yw achos mwyaf clefyd a marwolaeth gynnar yn y DU. Mae ysmygu’n arwain at lawer o glefydau difrifol 
ac angheuol, gan gynnwys canser yr ysgyfaint, clefyd y galon, broncitis ac enffysema. Mae’n gallu arwain at 
lawer o fathau eraill o ganser, clefydau anadlol a strôc, ac mae’n gallu effeithio ar ffrwythlondeb. 

Mae plant yn dod i gysylltiad â thybaco yn peri pryder mawr. Mae dau o bob tri ysmygwr yn dechrau ysmygu 
cyn eu pen-blwydd yn 18 oed; mae un o bob pum plentyn 10-11 oed yn dod i gysylltiad â mwg ail-law. 

Mae canran yr oedolion sy’n nodi eu bod yn ysmygwr yng Nghasnewydd wedi gostwng o 24% yn 2010-11 i 20% 
yn 2014-2015. Mae’r gyfradd hon bellach yn gymaradwy â chyfartaledd Cymru, sydd wedi gostwng o 23% i 20% 
dros yr un cyfnod. 

 

Mae’r gostyngiad yng nghanran y bobl sy’n ysmygu wedi’i sbarduno’n bennaf gan y gwaharddiad ar smygu a 
ddaeth i rym yn 2006. Daeth gwaharddiad ar werthu sigaréts yn uniongyrchol o beiriannau gwerthu i rym yng 
Nghymru ym mis Chwefror 2012. Penderfynodd Llywodraeth Cymru roi’r gwaharddiad hwn ar waith pan 
ddaeth i’r amlwg bod 10% o ysmygwyr rheolaidd 11-15 oed yn y DU wedi dweud eu bod yn prynu sigaréts o’r 
peiriannau hyn yn rheolaidd. Ym mis Rhagfyr 2012, cafodd sigaréts a chynhyrchion tybaco eu cuddio o’r golwg 
mewn siopau mawr / archfarchnadoedd, ac mewn siopau llai o faint erbyn mis Ebrill 2015. 

Rhagfynegir y bydd y gostyngiad yng nghanran y bobl sy’n ysmygu yn parhau i 15% yng Nghymru ac 16.3% yng 
Ngwent erbyn 2025. 

Fodd bynnag, mae amddifadedd yn ffactor risg ar gyfer ysmygu. Yng Nghymru, mae 29% o’r bobl yn yr 20% 
mwyaf difreintiedig o’r boblogaeth yn ysmygu, o gymharu ag 11% yn yr 20% lleiaf difreintiedig o’r boblogaeth. 
Mae cyfraddau ysmygu 2.5 gwaith yn uwch yn y poblogaethau mwyaf difreintiedig, a 4 gwaith yn uwch ymhlith 
y rhai sydd wedi bod yn ddi-waith dros gyfnod hir. Mae iechyd babanod sy’n cael eu geni i aelwydydd incwm 
isel yn cael ei effeithio’n anghymesur gan fwg ail-law. Mae hyn yn gallu arwain at ddyblu’r risg o farwolaeth 
sydyn babanod, 50% yn fwy o risg o heintiau anadlol is ac asthma a 571 o dderbyniadau i’r ysbyty ar gyfer plant 
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bob blwyddyn. Ar hyn o bryd, mae un o bob pump menyw feichiog yn ysmygu, sy’n arwain at fwy o risg o 
gamesgor, geni cyn amser a phwysau geni isel.30 

Mae cyfraddau ysmygu ymhlith grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn uwch nag ydyw ymhlith y boblogaeth 
gyffredinol. Y grwpiau â’r cyfraddau ysmygu uchaf yw dynion Affro-Caribïaidd (37%) a dynion Bangladeshaidd 
(36%). Mae cyfraddau ysmygu ymhlith grwpiau o fenywod o leiafrifoedd ethnig yn is na’r boblogaeth 
gyffredinol. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Mae llawer o bobl yn ysmygu yn Ysbyty Brenhinol Gwent, pwy sydd i fod i fonitro hyn? 

 Dydw i ddim yn ysmygu ac mae yna lawer o opsiynau o ran rhoi’r gorau iddi a gwella. 

 Mae cwrs Rhoi’r Gorau i Ysmygu lleol yn cael ei gynnal yn y Forest Family Centre. 

 Mae digon o wybodaeth ar gael am fabwysiadu ffordd iach o fyw. Cyfrifoldeb yr unigolyn yw gwneud 
rhywbeth am y peth. 

Alcohol 

Mae alcohol wedi bod yn rhan o’n diwylliant ers canrifoedd, ac mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio’n 
synhwyrol. Fodd bynnag, mae camddefnyddio alcohol wedi dod yn broblem iechyd ddifrifol yng Nghymru ac 
mewn rhannau eraill o’r DU. Yn ogystal â bygwth iechyd a llesiant yr yfwr, mae camddefnyddio alcohol yn gallu 
gwneud niwed i deulu, ffrindiau, cymunedau a’r gymdeithas ehangach trwy broblemau megis trosedd, 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a cholli cynhyrchiant31. 

Mae yfed alcohol uwchlaw’r lefelau a argymhellir yn gallu arwain at bob math o gyflyrau megis clefyd yr afu, 
ffrwythlondeb is, pwysau gwaed uchel, risg uwch o wahanol fathau o ganser a chlefydau cardiofasgwlaidd.32 
Gall gormod o alcohol achosi llid cronig y pancreas hefyd, sy’n gallu effeithio ar ei allu i secretu inswlin, gan 
arwain at ddiabetes33. Mae problemau eraill sy’n gysylltiedig ag yfed gormod o alcohol yn cynnwys 
ymosodiadau, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, gordewdra, gwrthdrawiadau traffig ffyrdd, niwed i’r afu, 
beichiogrwydd digroeso, cwympiadau ac anafiadau, problemau iechyd meddwl, anweithgarwch corfforol, 
hunan-niwed, problemau perthynas, canser, problemau deintyddol, digartrefedd, problemau ariannol a 
phroblemau yn y gweithle.34  

Mae canran yr oedolion a nododd eu bod yn yfed mwy na’r hyn a argymhellir yng Nghasnewydd wedi codi a 
gostwng dros y cyfnod o bum mlynedd, ond roedd wedi gostwng o 42% yn 2010-11 i 39% yn 2014-15. Mae hyn 
yn is na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi gostwng o 44% i 40% dros yr un cyfnod. 

                                                           

 
30 Gwneud Gwahaniaeth, Gorffennaf 2016 
31 Cyfadran Iechyd y Cyhoedd 2008 
32 Dewisiadau’r GIG 
33 American Diabetes Association 
34 Iechyd Cyhoeddus Cymru 
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Mae canran yr oedolion a nododd eu bod wedi goryfed alcohol mewn pyliau o leiaf un diwrnod yn ystod yr 
wythnos diwethaf yng Nghasnewydd wedi amrywio ond, ar y cyfan, roedd y ganran wedi gostwng ychydig o 
25% yn 2010-11 i 24% yn 2014-15. Mae hyn bellach yn gymaradwy â chyfartaledd Cymru, sydd wedi gostwng o 
27% i 24%. 

 

Yn Arolwg Iechyd Cymru, mae canran y bobl sy’n nodi eu bod yn yfed mwy o alcohol nag a argymhellir wedi 
gostwng dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae’r cyfraddau hyn yn dal i fod yn gymharol uchel yng 
Nghasnewydd a Chymru. 

Gellir gweld hyn yn lefel y Derbyniadau i’r Ysbyty am resymau penodol i alcohol. Mae cyflyrau y gellir eu 
priodoli i alcohol yn cynnwys y cyflyrau hynny lle alcohol yw’r prif ddiagnosis (prif reswm) neu lle mae alcohol 
yn ddiagnosis eilaidd. Mae’r dangosydd hwn yn mesur baich niwed penodol i alcohol ar wasanaethau ysbyty. 

Mae cyfradd y derbyniadau i’r ysbyty am resymau penodol i alcohol i bob 100,000 o’r boblogaeth yng 
Nghasnewydd wedi cynyddu o 363.3 yn 2006-08 i 443.4 yn 2013-15. Mae hyn yn uwch na chyfartaledd Cymru, 
sydd wedi aros yn gymharol gyson dros yr un cyfnod. 
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Mae hyn yn cael ei sbarduno gan amryw o ffactorau, gan gynnwys:   

 Cost - pris yr uned is ar gyfer alcohol e.e. hyrwyddiadau archfarchnadoedd sy’n annog yfed, ‘oriau 
hapus’ mewn tafarndai; 

 Maint gwydrau; 

 Rhai sefydliadau ar agor am fwy o oriau; 

 Mwy o bobl yn yfed gartref o ganlyniad i lawer o dafarndai lleol yn cau; 

 Mwy o alcohol ar gael / mynediad haws at alcohol; 

 Cynnydd oherwydd lefelau uchel o ddiweithdra ac ardaloedd o amddifadedd; 

 Newidiadau mewn diwylliant, gydag yfed yn dod yn fwy derbyniol, yn enwedig i fenywod; 

 Maint eiddo unigol gan y gall lleoliadau mwy o faint annog mwy o yfed cymdeithasol; 

 Goryfed mewn pyliau yn dod yn fwy derbyniol e.e. partïon hydd/iâr/pen-blwydd; 

 Dyrchafu a chreu hudoliaeth am alcohol ar y teledu ac mewn ffilmiau; 

 Nid yw effeithiau niweidiol alcohol yn cael cymaint o sylw yn y cyfryngau â chyffuriau eraill;  

 Gallai’r ffaith bod ysbyty wedi’i leoli yng Nghasnewydd gynyddu nifer y derbyniadau i’r ysbyty. 

Mae’n gallu bod yn anodd rhagfynegi tueddiadau o ran y defnydd o alcohol yn y dyfodol. Mae canran y bobl 
sy’n yfed mwy nag a argymhellir ac sy’n goryfed mewn pyliau yn gostwng ond, gyda chanllawiau newydd i’w 
cyhoeddi eleni, mae’n debygol y bydd hyn yn cael effaith ar y set ddata hon i’r dyfodol.   

Yn ogystal, mae yna rai cymunedau yng Nghasnewydd lle mae’r cyfraddau yn uwch na chyfartaleddau Cymru a 
Chasnewydd yn gyson, sef Betws, Pillgwenlli, Ringland, Stow Hill a Victoria. Mae’r map dros y dudalen yn 
dangos y cyfraddau ar gyfer y data diweddaraf yn 2013-15. 

Mae astudiaeth gydweithredol newydd 35 yn awgrymu pam mae gan bobl mewn cymunedau difreintiedig 
lefelau uwch o salwch yn ymwneud ag alcohol na’r rhai mewn cymunedau nad ydynt yn ddifreintiedig, er 
gwaethaf y ffaith eu bod yn yfed lefelau tebyg o alcohol – y “paradocs niwed alcohol”. Daeth yr ymchwil i’r 
casgliad fod yfwyr trwm sy’n byw mewn cymunedau incwm isel bron i 11 gwaith yn fwy tebygol o gyfuno yfed 
yn drwm ag ymddygiadau niweidiol eraill na’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd mwy ffyniannus. Credir bod 
‘clystyru ymddygiadau afiach’ dros amser yn cael effaith fawr ar allu pobl i gyfyngu ar y niwed a achosir gan 
alcohol. 

Yn 2013, cynhyrchodd Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent Asesiad o Anghenion Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent mewn 
perthynas â Chamddefnyddio Sylweddau. Rhaid i’r canfyddiadau allweddol yn yr asesiad hwn gael eu hystyried 
yn y dadansoddiad o’r ymatebion. 

                                                           

 
35 Bellis et al 2016 
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Defnyddio Cyffuriau 

Roedd nifer yr unigolion a aseswyd ar gyfer camddefnyddio sylweddau yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 486 
yn 2011-12 i 601 yn 2013-14. Yna, gostyngodd y nifer hon i 523 o unigolion yn 2014-15. 

 

Mae angen i’r niwed posibl o ganlyniad i ddefnyddio a chamddefnyddio sylweddau gael ei ystyried mewn sawl 
ffordd. Mae’r ystod o sylweddau’n cyflwyno gwahanol risgiau i wahanol agweddau ar fywyd. Gallant fygwth 
iechyd corfforol a/neu feddyliol, amgylchiadau cymdeithasol, addysg a chyflogaeth a gallant arwain at bobl yn 
wynebu risg o fynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol. Gallant effeithio ar ddiogelwch a llesiant eraill 
hefyd. 

Mae lefel y niwed yn gallu amrywio o niwed mawr i niwed bach, a gall fod yn niwed untro neu’n niwed cronig. 
Gall niwed gael ei achosi’n uniongyrchol gan y cyffur neu gan y ffordd o fyw sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio 
cyffuriau. Ar gyfer rhai sylweddau, mae yna risg gynyddol yn dibynnu ar hyd a dwyster y defnydd; ar gyfer eraill, 
mae’r niwed yn gallu digwydd ar hap (e.e. halogiad cyffuriau). Un o beryglon camddefnyddio sylweddau yw’r 
duedd i arwain at ddibyniaeth, sy’n gallu amharu ar benderfyniadau a ffyrdd o fyw. Y niwed eithaf yw 
marwolaeth.36 

Yn 2013, cynhyrchodd Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent Asesiad o Anghenion Bwrdd Cynllunio Ardal Gwent mewn 
perthynas â Chamddefnyddio Sylweddau. Rhaid i’r canfyddiadau allweddol yn yr asesiad hwn gael eu hystyried 
yn y dadansoddiad o’r ymatebion. 

Maetheg  

Mae bwyta ffrwythau a llysiau fel rhan o ddeiet cytbwys yn gallu cael effaith gadarnhaol sylweddol ar iechyd. 
Mae yna amryw o ffactorau amddiffynnol y gellir eu priodoli i fwyta 5 dogn o ffrwythau a llysiau y dydd, gan 
gynnwys llai o risg o ddatblygu rhai mathau o ganser a llai o risg o ddatblygu clefyd y galon (yn dibynnu ar 
ffactorau eraill). 

Roedd canran yr oedolion a nododd eu bod wedi bwyta o leiaf pum dogn o ffrwythau a llysiau y diwrnod 
blaenorol yng Nghasnewydd wedi gostwng o 32% yn 2010-11 i 30% yn 2014-15. Mae hyn yn is na chyfartaledd 
Cymru, a oedd wedi gostwng o 34% i 32% dros yr un cyfnod. 

                                                           

 
36 APB Needs Assessment 2013 
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Deiet iach, cytbwys a gweithgarwch corfforol rheolaidd yw’r ffyrdd gorau o gynnal pwysau iach, ac maent yn 
ddewisiadau ffordd o fyw allweddol i’w gwneud er mwyn osgoi dod yn ordrwm neu’n ordew. Gyda mwy a mwy 
o bobl yn cael eu diagnosio fel pobl ordew neu ordrwm yn yr hyn sy’n cael ei alw’n epidemig gordewdra, mae 
ffrwythau a llysiau yn grŵp bwyd iach hollbwysig i’w gynnwys fel rhan o ddeiet bob dydd person, yn hytrach na 
bwydydd sy’n cynnwys llawer o siwgr a braster sy’n gallu arwain at fagu pwysau ac sydd â’r potensial i achosi 
problemau iechyd pellach. Mae pobl sy’n datblygu arferion bwyta’n iach yn gynnar yn eu bywyd yn fwy tebygol 
o barhau â’r arferion hynny pan fyddant yn oedolion, gan arwain at lai o risg o glefyd cardiofasgwlaidd, canser, 
diabetes math 2 ac osteoporosis. Dyma pam mae bwyta ffrwythau a llysiau o oedran ifanc yn hollbwysig i 
iechyd a llesiant y boblogaeth i’r dyfodol. 

Gall cyfuniad o ffactorau cymhleth fod yn gyfrifol am y gostyngiad yng nghyfanswm y ffrwythau a llysiau sydd 
wedi’u bwyta yng Nghasnewydd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r ffactorau canlynol wedi effeithio ar 
gyfanswm y ffrwythau a llysiau a fwyteir: 

 Faint o ffrwythau a llysiau ffres sy’n cynnig gwerth da am arian sydd ar gael; 

 Fforddiadwyedd ffrwythau a llysiau ffres o gymharu â bwydydd llai iach; 

 Ffactorau cymdeithasol, gan gynnwys dymunoldeb cymdeithasol a diwylliannol bwyta ffrwythau a 
llysiau; 

 Yr arfer o beidio â bwyta ffrwythau a llysiau; 

 Ideoleg bersonol, gan gynnwys pwysigrwydd bwyta ffrwythau a llysiau i’r unigolyn; 

 Diffyg gwybodaeth am fanteision iechyd sy’n gysylltiedig â bwyta ffrwythau a llysiau; 

 Amgylchedd o ordewdra ac apêl siopau cludfwyd a bwyd brys fforddiadwy yn y ddinas;  

 Rôl y cyfryngau a hysbysebion siopau cludfwyd a bwyd brys.37 

Rhagfynegir y bydd y gostyngiad yng nghyfanswm y ffrwythau a llysiau a fwyteir yn parhau, gyda chyfraddau o 
25.7% yng Nghymru a 24.3% yng Ngwent erbyn 2025. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Mae bwyd iach yn rhy ddrud yn aml. 

 Efallai na fydd gan bobl y sgiliau i wybod beth yw bwyd iach, neu sut i’w goginio. 

 Mae llawer yn dewis peidio â bwyta bwyd iach. 

 Ar un adeg, roedd y farchnad dan do yn lle da i brynu bwyd iach da. Y dyddiau hyn, manwerthwyr sy’n 
cynnig gostyngiadau yw’r dewis gorau. Hefyd, rhaid i bobl fod yn barod i goginio. 

                                                           

 
37 J Pollard*, S. F. L. Kirk a J. E. Cade (2002). Factors affecting food choice in relation to fruit and vegetable intake: a review. Nutrition Epidemiology Group, 
Nuffield Institute for Health, University of Leeds, 71–75 Clarendon Road, Leeds LS2 9PL, Y DU. 
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 Mae’n hygyrch, ond dydy pobl ddim yn dewis opsiynau iach. 

 Mae bwyd organig yn ddrud. 

 Ai’r broblem yw bod bwydydd iach yn rhatach na phrydau parod ond nad oes gan lawer o bobl y fenter i 
baratoi eu bwydydd eu hunain? 

 Mae bwyd yn rhy ddrud, gallai tir nad yw’n cael ei ddefnyddio gael ei ddefnyddio i dyfu a rhannu. 

Gweithgarwch Corfforol 

Gall gweithgarwch corfforol rheolaidd wneud cyfraniad pwysig at wella ansawdd bywyd oedolion h.y. yn 
gorfforol ac yn seicolegol.38 Mae gweithgarwch corfforol yn elfen allweddol o ran cynnal pwysau iach ac, 
ynghyd â bwyta deiet cytbwys iach, dyma’r ffordd fwyaf effeithiol o osgoi dod yn ordrwm neu’n ordew. Mae 
anweithgarwch corfforol, neu ymddygiad llonydd, yn ffactor risg ynddo’i hun ar gyfer amryw o gyflyrau megis 
pwysedd gwaed uchel, ac mae’n gallu gwneud cyfraniad sylweddol at afiechydon megis clefyd y galon, strôc 
diabetes a rhai mathau o ganser.39 Mae gweithgarwch corfforol yn ffactor pwysig hefyd o ran cynnal cryfder 
cyhyrau ac esgyrn oedolion; mae hyn yn elfen bwysig o heneiddio’n iach a lleihau’r risg o ddisgyn mewn 
henaint. 

 

Roedd canran yr oedolion a nododd eu bod wedi bodloni canllawiau ymarfer corff/gweithgarwch corfforol yn 
ystod yr wythnos diwethaf yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 28% yn 2010-11 i 31% yn 2013-14. Fodd bynnag, 
yn 2014-15 gwelwyd gostyngiad i 27%. Mae’r gyfradd hon yn is na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi cynyddu o 
30% i 31% dros yr un cyfnod. 

I’r gwrthwyneb, roedd canran yr oedolion a nododd nad oeddent wedi bod yn gorfforol egnïol ar unrhyw 
ddiwrnod yn ystod yr wythnos diwethaf yng Nghasnewydd wedi gostwng o 37% yn 2010-11 i 32% yn 2013-14. 
Fodd bynnag, gwelwyd cynnydd i 35% yn 2014-15. Mae cyfartaledd Cymru wedi aros yn gymharol sefydlog ar 
34%. 

                                                           

 
38 Sefydliad Iechyd y Byd, 2004 
39 Yr Adran Iechyd, 1993 
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Mae yna amryw o ffactorau sy’n cyfrannu at lefel a mynychder gweithgarwch corfforol oedolion, ac mae llawer 
ohonynt yn benodol i Gasnewydd: 

 Yr amgylchedd rydym yn byw ynddo;  

 Ideoleg bersonol – beth mae bod yn gorfforol egnïol yn ei olygu. Mae rhywfaint o ymchwil wedi 
awgrymu bod pobl o’r farn mai cymryd rhan mewn chwaraeon yw’r unig ffordd o fod yn gorfforol 
egnïol. 

 Gwybodaeth bersonol am bwysigrwydd gweithgarwch corfforol; 

 Cyfyngiadau amser – mae diffyg amser yn rheswm a nodir yn aml gan oedolion o oedran gweithio ac 
oedolion â theuluoedd yn enwedig; 

 Cyfyngiadau ariannol – mae diffyg arian i’w wario ar weithgareddau ymarfer corff yn rheswm a nodir yn 
aml dros ddiffyg gweithgarwch corfforol; 

 Diffyg gwybodaeth am fanteision iechyd sy’n gysylltiedig â gweithgarwch corfforol;  

 Gwerthoedd cymdeithasol a diwylliannol a roddir ar bwysigrwydd gweithgarwch corfforol.40 

Mae’n gallu bod yn anodd rhagweld tuedd i’r dyfodol gan nad oes yna duedd flaenorol glir yn y set ddata hon. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Mae ymaelodi â’r gampfa yn gallu bod yn ddrud, ac mae pris mynd â’r teulu i nofio yn hurt. 

 Dim ond y ffordd sydd ar gael i gerdded arni. 

 Mae angen mwy o lwybrau beicio didraffig, yn enwedig rhwng ystadau ac ysgolion. 

 Digon o ardaloedd lle gallwch chi gerdded am ddim. 

 Rwy’n aelod o gampfa leol ac rwy’n nofio’n rheolaidd. 

 Oherwydd toriadau, mae rhai o’r amwynderau lleol wedi gorfod cael eu cymryd drosodd gan y clybiau 
eu hunain. Mae hyn yn golygu mwy o gost i unigolion, a dydy rhai ddim yn gallu fforddio’r gost. 

 Mae’r felodrom yn wych. 

 Llwybrau beicio gwael yn y ddinas, dydy llwybrau cerdded yn fy ardal i ddim yn cael eu cynnal a’u cadw 
ac mae ardaloedd glaswellt wedi gordyfu. 

 Digon o gampfeydd fforddiadwy. 

 

                                                           

 
40 Carnegie Research Institute, Leeds Met University (2007). The National Evaluation of LEAP: Final Report on the National Evaluation of the Local Exercise 
Action Pilots. Paratowyd ar gyfer yr Adran Iechyd, Countryside Agency a Sport England. Decloe, M.D., Kaczynski, A.T., Havitz, M.E., dyfynnwyd yn National 
Recreation and Park Association (2009). Social participation, flow and situational involvement in recreational physical activity. Haughton McNeill, L., 
Kreuter, M.W.  a Subramanian, S.V. (2006). Social Environment and Physical activity: A review of concepts and evidence. 

http://www.mendeley.com/research/titlesocial-participation-flow-situational-involvement-recreational-physical-activityreport-pubjournal/
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Gordewdra 

Mae’r data hwn yn deillio o Arolwg Iechyd Cymru. Gofynnir i ymatebwyr nodi eu taldra a’u pwysau ac, o’r 
manylion hyn, cyfrifir Mynegai Màs y Corff (BMI) ar gyfer pob ymatebydd. Mae’r rhai â BMI o 30 neu fwy yn 
cael eu hystyried yn bobl ordew. Mae’r rhai â BMI o 25 neu fwy yn cael eu hystyried yn bobl ordrwm neu 
ordew. 

Mae gordewdra’n gallu arwain at amryw o glefydau difrifol sy’n gallu peryglu bywyd megis diabetes math 2, 
clefyd y galon, strôc a rhai mathau o ganser. Yn ogystal, gall gordewdra effeithio ar ansawdd eich bywyd ac, yn 
aml, mae’n gallu arwain at iselder. 

Os na fydd cyfraddau gordewdra’n cael eu lleihau, bydd costau trin yr afiechydon hyn yn faich mawr i’r GIG, gan 
arwain at fwy o alw am bob math o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a fydd yn anodd ei ateb. 

Mae canran yr oedolion a nododd eu bod yn ordrwm neu’n ordew yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 60% yn 
2010-11 i 62% yn 2014-15. Mae hyn yn uwch na chyfartaledd Cymru, sydd wedi cynyddu o 58% i 59% dros yr un 
cyfnod. 

 

Mae canran yr oedolion a nododd eu bod yn ordew yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 22% yn 2010-11 i 24% 
yn 2014-15. Roedd cyfartaledd Cymru wedi cynyddu o 22% i 23% dros yr un cyfnod. 
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Yn ôl adroddiad Foresight41, mae gwe gymhleth o ffactorau cymdeithasol a biolegol wedi ein gwneud ni’n fwy 
agored i fagu pwysau dros y degawdau diwethaf. 

 Bioleg – man cychwyn unigolyn; dylanwad geneteg a salwch; 

 Amgylchedd gweithgarwch – dylanwad yr amgylchedd ar ymddygiad gweithgarwch unigolyn, er 
enghraifft, efallai y bydd penderfyniad i feicio i’r gwaith yn cael ei effeithio gan ddiogelwch ar y ffyrdd, 
llygredd aer neu ddarpariaeth cysgodfan beiciau a chawodydd; 

 Gweithgarwch corfforol – y math o weithgareddau mae unigolyn yn ei wneud a mynychder a dwysedd 
y gweithgareddau hynny, megis beicio’n gyflym i’r gwaith bob dydd; 

 Dylanwadau cymdeithasol – effaith cymdeithas, er enghraifft, dylanwad pwysau gan gyfoedion neu 
ddiwylliant, y cyfryngau ac addysg; 

 Seicoleg unigolion – er enghraifft, awydd seicolegol person am fwydydd a phatrymau bwyta penodol, 
neu batrymau neu ddewisiadau gweithgarwch corfforol; 

 Amgylchedd bwyd – dylanwad yr amgylchedd bwyd ar ddewisiadau bwyd unigolyn, er enghraifft, efallai 
y bydd penderfyniad i fwyta mwy o ffrwythau a llysiau yn cael ei ddylanwadu gan argaeledd ac 
ansawdd y ffrwythau a’r llysiau yn yr ardal; 

 Patrymau bwyta – ansawdd, maint dognau a’r patrymau bwyta (byrbrydau) yn neiet unigolyn;  

 Cynnydd yng nghyfanswm yr alcohol sy’n cael ei yfed, a’r cysylltiad rhwng hynny â’r cynnydd mewn 
calorïau. 

Mae cyfraddau gordewdra wedi treblu yn y DU ers y 1980au. Yng Nghymru, yr un fath â llawer o wledydd eraill, 
mae cyfran yr oedolion a’r plant nad ydynt yn cynnal pwysau corff iach yn cynyddu. Mae adroddiad Foresight 
Swyddfa Wyddoniaeth Llywodraeth y DU wedi rhagfynegi y bydd 9 o bob 10 oedolyn a dau o bob tri phlentyn 
yn y DU yn ordrwm neu’n ordew erbyn 2050. 

Rhagwelir y bydd canran y bobl sy’n ordrwm neu’n ordew yn cynyddu, i 62.1% yng Nghymru a 65.8% yng 
Ngwent erbyn 2025. Mae hyn yn gynnydd o tua 5 pwynt canran dros 10 mlynedd. 

Iechyd Rhywiol 

Haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI) a achosir gan y bacteriwm Neisseria gonorrhoeae yw gonorea. Ar ôl 
clamydia gwenerol, gonorea yw’r STI bacteriol mwyaf cyffredin ond un yn y DU.42 Os caiff ei drin yn gynnar, 
mae’n annhebygol y bydd yn arwain at unrhyw gymhlethdodau neu broblemau tymor hir. Fodd bynnag, heb 
driniaeth, mae’n gallu lledaenu i rannau eraill o’ch corff ac achosi problemau difrifol. Po fwyaf o weithiau y 
byddwch yn cael gonorea, po fwyaf tebygol y byddwch chi’n cael cymhlethdodau. 

 Mewn menywod, mae gonorea’n gallu lledaenu i’r organau cenhedlu ac achosi clefyd llid y pelfis (PID). 
Mae PID yn gallu arwain at boen tymor hir yn y pelfis, beichiogrwydd ectopig ac anffrwythlondeb.  

 Mewn dynion, mae gonorea’n gallu achosi haint poenus yn y ceilliau a chwarren y prostad, a all arwain 
at lai o ffrwythlondeb.43  

Clamydia gwenerol yw’r STI bacteriol mwyaf cyffredin yn y DU. Mae’n fwy cyffredin ymhlith pobl ifanc, yn 
enwedig dynion a menywod o dan 24 oed. Mae 10-30% o’r menywod nad ydynt yn cael eu trin yn datblygu PID. 
Mae cyfran sylweddol o’r achosion, yn enwedig ymhlith menywod, yn asymptomatig, felly efallai na fydd yr 
haint yn cael ei ganfod, sy’n golygu y bydd menywod yn wynebu risg o ddatblygu PID.44  

Mae’r data hwn ond wedi’i adrodd yn y fformat hwn ddwywaith, felly nid oes yna duedd wedi’i sefydlu hyd 
yma. Roedd cyfradd y profion gonorea i bob 100,000 o’r boblogaeth yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 2,795.9 
yn 2012 i 3,581.4 yn 2014. Mae hyn yn uwch o lawer na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi cynyddu o 1,214.4 i 
1,572.0 dros yr un cyfnod. Roedd cyfradd y profion clamydia i bob 100,000 o’r boblogaeth yng Nghasnewydd 

                                                           

 
41 Adroddiad Foresight, Hydref 2007 – Tackling obesities: future choices 
42 Iechyd Cyhoeddus Cymru, Canolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy, HIV and STI Trends in Wales Surveillance Report, Ebrill 2012 
43 Dewisiadau’r GIG 
44 Iechyd Cyhoeddus Cymru, Canolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy, HIV and STI Trends in Wales Surveillance Report, Ebrill 2012 
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wedi cynyddu o 2,809.6 yn 2012 i 3,584.1 yn 2014. Mae hyn yn uwch o lawer na chyfartaledd Cymru, a oedd 
wedi cynyddu o 1,219.5 i 1,574.4 dros yr un cyfnod. 

 
Roedd nifer y profion cadarnhaol ar gyfer gonorea yng Nghasnewydd wedi aros yn gymharol sefydlog rhwng 
2012 a 2014, gydag 1.5% (tua 42 i bob 100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2012 ac 1.2% (tua 43 i bob 
100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2014. Mae ffigur Cymru yn is, ond mae wedi cynyddu ychydig, gyda 
chyfradd o 2.0% (tua 24 i bob 100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2012 a chyfradd o 1.9% (tua 30 i bob 
100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2014.   

 
Roedd nifer y profion cadarnhaol ar gyfer clamydia yng Nghasnewydd wedi cynyddu rhwng 2012 a 2014, gyda 
10.0% (tua 281 i bob 100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2012 a 9.4% (tua 337 i bob 100,000 o’r 
boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2014. Mae ffigur Cymru yn is, ac mae wedi cynyddu ychydig, gyda chyfradd o 
10.5% (tua 128 i bob 100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2012 a chyfradd o 10.0% (tua 157 i bob 
100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2014.   

Gan nad oes yna duedd wedi’i sefydlu hyd yma, nid oes modd rhagfynegi tueddiadau’r dyfodol ar gyfer iechyd 
rhywiol. 
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Pa mor iach yw plant yng Nghasnewydd? 

Genedigaethau Byw Pwysau Geni Isel 

Ystyr pwysau geni isel yw o dan 2.5 cilogram. Roedd canran y genedigaethau byw pwysau geni isel yng 
Nghasnewydd wedi gostwng o 82.0 yn 2006-08 i 67.3 yn 2013-15. Mae hyn ychydig yn is na chyfartaledd 
Cymru, a oedd wedi gostwng o 70.8 i 67.6 dros yr un cyfnod. Rhagfynegir y bydd y duedd hon yn parhau i 
gyfradd o 4.5% o enedigaethau byw ledled Gwent erbyn 2025. 

 

Mae babanod pwysau geni isel yn wynebu mwy o risg o broblemau yn ystod y geni ac ar ôl y geni, ynghyd â 
mwy o risg o glefyd cronig pan fyddant yn oedolion45. Mae’r dystiolaeth o’r cysylltiadau rhwng pwysau geni isel 
a ffordd wael o fyw yn ystod beichiogrwydd yn gryf. 

Yn benodol, mae pwysau geni isel yn gysylltiedig ag iechyd cyffredinol gwael y fam, lefel isel o addysg, maeth 
gwael, yfed llawer o alcohol ac ysmygu, boed hynny cyn beichiogi neu yn ystod beichiogrwydd.46 

Mae yna dystiolaeth bod statws maethol gwael y fam cyn beichiogi a maeth annigonol yn ystod beichiogrwydd 
yn gallu arwain at bwysau geni isel47. Fodd bynnag, ysmygu yw’r ffactor risg mwyaf y gellir ei newid sy’n 
cyfrannu at bwysau geni isel. Ar gyfartaledd, mae babanod sy’n cael eu geni i fenywod sy’n ysmygu yn pwyso 
200g yn llai na bababod sy’n cael eu geni i fenywod nad ydynt yn ysmygu.  

Mae mynychder pwysau geni isel ddwywaith cymaint ymhlith ysmygwyr o gymharu â phobl nad ydynt yn 
ysmygu48.  Mae rhoi’r gorau i ysmygu yn ystod beichiogrwydd yn cael ei effeithio’n gryf gan statws economaidd-
gymdeithasol, gyda menywod o statws addysg, incwm a chyflogaeth is yn fwy tebygol o lawer o barhau i 
ysmygu na menywod o grwpiau statws economaidd-gymdeithasol uwch49. Mae dewisiadau ffordd o fyw eraill y 
fam sy’n gysylltiedig â phwysau geni isel yn cynnwys ei dewis o ddeiet a chamddefnyddio sylweddau, gan 
gynnwys yfed llawer o alcohol yn ystod beichiogrwydd. 

Rhagwelir y bydd y duedd hon yn parhau, gyda gostyngiad i 4.5% o enedigaethau byw ledled Gwent erbyn 
2025. Fodd bynnag, mae yna rai cymunedau yng Nghasnewydd lle mae’r cyfraddau wedi bod yn uwch na 
chyfartaleddau Cymru a Chasnewydd yn gyson, sef Pillgwenlli, Ringland, Shaftesbury, Stow Hill a Victoria. Mae’r 
map dros y dudalen yn dangos y cyfraddau ar gyfer y data diweddaraf yn 2013-15. 

                                                           

 
45 Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol (NPHS), 2006 
46 Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol (NPHS), 2006 
47 Kramer, 2007 
48 Messecar, 2001 
49 Graham a Der, 2009 
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Bwydo ar y fron 

Mae’r set ddata hon wedi’i diffinio fel canran y babanod a anwyd yn fyw â statws bwydo ar y fron hysbys h.y. 
nifer y genedigaethau byw a gafodd eu bwydo ar y fron o’u geni wedi’i rhannu gyda nifer y genedigaethau byw 
na chawsant eu bwydo ar y fron o’u geni. 

Roedd canran y babanod a gafodd eu bwydo ar y fron o’u geni wedi cynyddu yng Nghasnewydd o 36.2% yn 
2009 i 41.6% yn 2013. Mae’r gyfradd hon yn dal i fod yn is na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi gostwng o 
51.7% i 46.5%. 

 

Mae anawsterau wedi bod yn gysylltiedig â’r diffiniad o’r dangosydd a sut roedd y data’n cael ei gasglu gan 
fydwragedd mewn gwahanol ysbytai a Byrddau Iechyd. Gall hyn fod wedi arwain at drosadrodd/danadrodd 
perfformiad yn erbyn y mesur hwn. Bydd y newid tuag at safoni gwaith cofnodi ac adrodd data yn helpu i 
sicrhau adroddiadau mwy cadarn yn y dyfodol. 

Mae ymchwil yn dangos bod bwydo ar y fron yn cyfrannu at iechyd yn y tymor byr a hir, gan ddarparu 
maetholion hanfodol a ffactorau amddiffynnol i fabanod yn gynnar yn eu bywyd.50  

Mae’r cyswllt agos rhwng y fam a’r baban a ddarperir gan fwydo ar y fron yn hyrwyddo ymlyniad emosiynol 
rhwng mam a phlentyn, sy’n hollbwysig ar gyfer iechyd a llesiant emosiynol diweddarach mewn plentyndod. 
Mae sawl budd i iechyd babanod a’u mamau yn y tymor hir a byr. 

Mae babanod sy’n cael eu bwydo ar y fron yn wynebu llai o risg o: 

 Haint gastroberfeddol; 

 Salwch anadlol; 

 Clefyd coronaidd y galon; 

 Gordewdra; 

 Heintiau yn y glust; 

 Heintiau’r llwybr wrinol; 

 Diabetes inswlin sy’n datblygu’n gynnar; 

 Alergeddau megis ecsema; 

 Lewcemia a mathau o ganser sy’n datblygu mewn plentyndod. 

Mae mamau sy’n bwydo ar y fron yn wynebu llai o risg o: 

 Canser y fron cyn y menopos; 

 Canser yr ofari; 

 Torri asgwrn y glun, dwysedd esgyrn isel, osteoporosis ac arthritis rhiwmatoid;  

 Ac maent yn fwy tebygol o ddychwelyd i’w pwysau cyn beichiogrwydd. 

                                                           

 
50 NICE (2008). Improving the Nutrition of Pregnant and Breastfeeding Mothers and Children in Low Income Households 
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Er gwaethaf ffocws gweithwyr iechyd proffesiynol ar annog mamau i fwyo eu babanod ar y fron, mae cyfradd y 
babanod sy’n bwydo ar y fron o’u geni yn dal i ostwng yng Nghymru. Mae ymchwil wedi dangos bod mamau 
mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol is yn llai tebygol o ddewis bwydo ar y fron ac yn cael cyngor a 
chymorth gwaeth na mamau dosbarth canol51. Nid yw’r ffordd mae bwydo ar y fron wedi’i gyflwyno fel rhan o 
ffordd dosbarth canol o fyw wedi helpu’r sefyllfa. 

Yng Nghasnewydd, mae rhaglen iechyd Dechrau’n Deg yn gweithio gyda theuluoedd agored i niwed o 
ardaloedd difreintiedig (yn seiliedig ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru) trwy ddarparu cymorth a chyngor 
ychwanegol ar fwydo ar y fron mewn ardaloedd a dargedir. 

Mae Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF yn y gymuned yn cael ei chynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan (ABUHB) ledled Gwent. Mae Ysbyty Brenhinol Gwent a rhaglen Dechrau’n Deg Casnewydd yn rhan o 
fenter UNICEF. Mae’r fenter hon wedi cael cryn lwyddiant o ran codi cyfraddau bwydo ar y fron mewn 
gwledydd datblygedig a gwledydd datblygol, gyda rhai ohonynt yn nodi bod 95% o fenywod yn dewis bwydo eu 
babanod ar y fron o’u geni. 

Fel y nodwyd yn flaenorol, nid yw casgliadau data wedi bod yn gyson yn y gorffennol, felly mae’n anodd 
rhagfynegi tueddiadau i’r dyfodol. Gyda hyn mewn golwg, mae angen i ni fonitro’r cyfraddau hyn i’r dyfodol ac 
ystyried ffyrdd eraill o gasglu gwybodaeth yn y maes hwn i gael darlun cliriach. 

Cerrig Milltir Datblygiadol  

Mae Dechrau’n Deg yn rhan o’r rhaglen blynydoedd cynnar i deuluoedd â phlant o dan 4 oed sy’n byw mewn 
ardaloedd difreintiedig yng Nghymru. Nod y rhaglen yw gwneud gwahaniaeth mawr i gyfleoedd bywyd plant o 
dan 4 oed yn yr ardaloedd lle mae ar waith. Mae’n cynnwys pedair elfen graidd – gofal plant o safon am ddim, 
cymorth i rieni, cymorth dwys gan ymwelydd iechyd a chymorth ar gyfer llythrennedd cynnar. Pan fo plant yn 3 
oed, cynhelir Asesiad Rhestr Sgiliau Tyfu (SoGS) i sefydlu lefelau datblygiadol plant. 

Mae SoGs yn darparu ‘ciplun’ o lefel ddatblygiadol plentyn, gan gynnwys meysydd o gryfder ac unrhyw oedi 
posibl. Mae’n archwilio naw ardal allweddol, sef osgo oddefol, osgo weithredol, symudiad, sgiliau llawdrin, 
golwg, clyw ac iaith, lleferydd ac iaith a sgiliau cymdeithasol rhyngweithiol a sgiliau cymdeithasol hunanofal. 

Roedd canran y plant Dechrau’n Deg a oedd wedi cyrraedd neu ragori ar eu cerrig milltir datblygiadol erbyn eu 
bod yn 3 oed yng Nghasnewydd wedi codi a gostwng rhwng 2012-13 a 2015-16, gyda chanran o 43% yn 2015-
16. Mae’r gyfradd hon wedi aros yn is na chyfartaledd Cymru, sydd wedi gostwng dros yr un cyfnod o 55% i 
51%.  

 

Byddai hyn yn awgrymu nad yw plant mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghasnewydd yn datblygu ar yr un 
cyflymder â’r rhai mewn ardaloedd difreintiedig eraill yng Nghymru. 
                                                           

 
51 M K Minchin, 2003 
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Imiwneiddiadau a Brechiadau 

Mae’r set ddata hon yn sôn am ganran y plant 4 oed sydd wedi cael yr holl imiwneiddiadau gofynnol erbyn eu 
pen-blwydd yn 4 oed. 

Mae canran y plant yng Nghasnewydd a oedd wedi derbyn pob imiwneiddiad gofynnol erbyn eu pen-blwydd yn 
4 oed wedi bod yn is na chyfartaledd Cymru yn gyson, gyda’r data diweddaraf yn dangos bod 74.4% o blant yng 
Nghasnewydd wedi derbyn pob imiwneiddiad gofynnol erbyn eu pen-blwydd yn 4 oed o gymharu ag 85.3% ar 
gyfer Cymru. Mae’r ganran wedi gostwng 2.1 pwynt canran dros y cyfnod o bum mlynedd, o gymharu â 
chynnydd o 4.5 pwynt canran ar gyfer Cymru. 

 

Ar y cyfan, mae cyfraddau derbyn ar gyfer brechiadau plentyndod cynnar yng Nghasnewydd wedi bod yn agos 
at gyfartaledd Cymru. Yn 2015-16, roedd yna 471 o blant, gyda 353 ohonynt wedi’u himiwneiddio’n llawn. Mae 
hyn yn adlewyrchu cyfraniad yr ymwelydd iechyd a’r cysylltiad rheolaidd rhwng yr ymwelydd iechyd a rhieni. Yn 
y rhan fwyaf o achosion, bydd yr ymwelwyr iechyd yn rhoi’r brechiadau yn y rhan fwyaf o feddygfeydd teulu, a 
nhw sy’n gyfrifol am y gwaith dilynol gyda rhieni nad ydynt wedi mynd â’u plant i gael eu himiwneiddio. Mae 
rôl yr ymwelydd iechyd yn hollbwysig hefyd o ran sicrhau bod rhieni’n fwy ymwybodol o anghenion eu plentyn. 
Yn ystod datblygiad plentyn, mae ymwelwyr iechyd yn datblygu perthynas dda â rhieni’r plant ar eu llwyth 
gwaith, felly maent yn effeithiol o ran annog rhieni i fynd â’u plant i gael eu brechu. 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB) wedi darparu hyfforddiant ar frechiadau i gefnogi 
gweithwyr clinigol. Mae hyn wedi gwella gallu’r staff i ymdrin yn effeithiol â chleifion sy’n amwys ynglŷn â chael 
brechiadau. Mae hyfforddiant o’r fath wedi helpu’r gweithwyr clinigol i esbonio’r ffeithiau sy’n gysylltiedig â’r 
brechlyn i annog rhieni i gael eu plant wedi’u himiwneiddio. 

Oherwydd yr achosion o’r frech goch yn y De yn 2013, cafwyd ymgyrch proffil uchel a chynhaliwyd clinigau 
imiwneiddio MMR ychwanegol i annog y rhai nad oeddent wedi cael y pigiad i fynd ati i gael eu himiwneiddio. 

Mae’r tueddiadau blaenorol yng Nghasnewydd yn awgrymu bod canran y plant 4 oed sydd wedi derbyn yr 
imiwneiddiadau gofynnol yn debygol o aros yn gymharol gyson yn y dyfodol. 
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Gordewdra mewn Plant 

Cafodd Rhaglen Mesur Plant Cymru ei rhoi ar waith mewn dosbarthiadau derbyn ledled Cymru am y tro cyntaf 
yn ystod blwyddyn academaidd 2011/12, felly nid oes yna duedd wedi’i sefydlu hyd yma. Cyfrifwyd cyfraddau 
mynychder gan ddefnyddio’r canraddau mynegai màs y corff (BMI) sy’n benodol i oedran a rhyw gan 
ddefnyddio cyfeirnod twf 1990 Prydain (UK90) (o ddull a gynigiwyd gan Cole et al (1995)). Cyfrifwyd mynegai 
màs y corff (BMI) gan ddefnyddio dull a gynigiwyd gan Keys et al (1972)52.  

Roedd canran y plant 4-5 oed yng Nghasnewydd a oedd yn ordew dros y cyfnod rhwng 2011/12 a 2014/15 
(blynyddoedd academaidd) wedi aros yn debyg i gyfartaledd Cymru. Mae’r data diweddaraf yn 2014-15 yn 
dangos bod 12.5% yn ordew, sy’n uwch na chyfartaledd Cymru (11.6%). 

 

Roedd canran y plant 4-5 oed yng Nghasnewydd a oedd yn ordrwm neu’n ordew dros y cyfnod rhwng 2011/12 
a 2014/15 (blynyddoedd academaidd) wedi aros yn is na chyfartaledd Cymru. Mae’r data diweddaraf yn 2014-
15 yn dangos bod 24.8% yn ordrwm neu’n ordew, o gymharu â 26.2% ar gyfer Cymru. 

 

Mae’r niwed i iechyd a llesiant plant a achosir gan ordewdra yn ddifrifol ac yn eang, gan gynnwys niwed 
corfforol, seicolegol a chymdeithasol (gweler y Tabl isod). 

 

                                                           

 
52 Rhaglen Mesur Plant Cymru 
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Cymhlethdodau gordewdra mewn plant 

Seicolegol Hunan-barch gwael, pryder, iselder, anhwylderau bwyta, arwahanrwydd cymdeithasol, 
cyrhaeddiad addysgol is 

Niwrolegol Pseudotumor cerebri 

Endocrinaidd Ymwrthedd i inswlin, diabetes math 2, glasoed cynnar, ofarïau polycystig (merched), 
hypogonadism (bechgyn) 

Cardiofasgwlaidd Dyslipidemia, pwysedd gwaed uchel, ‘coagulopathy’, llid cronig, camweithrediad 
endothelaidd 

Ysgyfeiniol Apnoea cwsg, asthma, anoddefgarwch ymarfer corff 

Gastroberfeddol Adlif ‘gastroesophageal’, ‘steatohepatitis’, cerrig bustl, rhwymedd 

Arennol ‘Glomerulosclerosis’ 

Cyhyrysgerbydol Epiffysis ffemwrol, clefyd Blount, torri asgwrn yr elin, poen cefn, traed gwastad 
 

Mae gordewdra’n gwneud niwed i blant yn y tymor byr ond, gan fod y rhan fwyaf ohonynt (rhwng 55 ac 80%) 
yn mynd ymlaen i fod yn oedolion gordew53, mae gordewdra mewn plant yn effeithio ar gyfleoedd bywyd 
hefyd, gan danseilio pob math o nodau llesiant ymhlith cenedlaethau’r dyfodol. 

Yn ôl adroddiad Foresight54, mae gwe gymhleth o ffactorau cymdeithasol a biolegol wedi ein gwneud ni’n fwy 
agored i fagu pwysau dros y degawdau diwethaf. 

 Bioleg – man cychwyn unigolyn; dylanwad geneteg a salwch; 

 Amgylchedd gweithgarwch – dylanwad yr amgylchedd ar ymddygiad gweithgarwch unigolyn, er 
enghraifft, efallai y bydd penderfyniad i feicio i’r gwaith yn cael ei effeithio gan ddiogelwch ar y ffyrdd, 
llygredd aer neu ddarpariaeth cysgodfan beiciau a chawodydd; 

 Gweithgarwch corfforol – y math o weithgareddau mae unigolyn yn ei wneud a mynychder a dwysedd 
y gweithgareddau hynny, megis beicio’n gyflym i’r gwaith bob dydd; 

 Dylanwadau cymdeithasol – effaith cymdeithas, er enghraifft, dylanwad pwysau gan gyfoedion neu 
ddiwylliant, y cyfryngau ac addysg; 

 Seicoleg unigolion – er enghraifft, awydd seicolegol person am fwydydd a phatrymau bwyta penodol, 
neu batrymau neu ddewisiadau gweithgarwch corfforol; 

 Amgylchedd bwyd – dylanwad yr amgylchedd bwyd ar ddewisiadau bwyd unigolyn, er enghraifft, efallai 
y bydd penderfyniad i fwyta mwy o ffrwythau a llysiau yn cael ei ddylanwadu gan argaeledd ac 
ansawdd y ffrwythau a’r llysiau yn yr ardal; 

 Patrymau bwyta – ansawdd, maint dognau a’r patrymau bwyta (byrbrydau) yn neiet unigolyn.  

Mae’r tueddiadau blaenorol yng Nghasnewydd yn awgrymu y bydd canran y plant 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n 
ordew yn aros yn gymharol gyson yn y dyfodol. Fodd bynnag, dim ond yn ddiweddar y dechreuwyd casglu’r set 
ddata hon, felly bydd hi’n bwysig ei monitro dros y blynyddoedd i ddod.  

Fodd bynnag, mae yna amrywiadau sylweddol yn y cyfraddau gordewdra o Raglen Mesur Plant Cymru mewn 
perthynas ag amddifadedd. Mae plant sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yn fwy tebygol o lawer o 
fod yn ordrwm neu’n ordew.   

Dannedd Coll, wedi’u Llenwi neu wedi Pydru 

Mae Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru (WOHIU) yn cynnal arolwg o nifer y dannedd coll, wedi’u llenwi 
neu wedi pydru (dmft) ymhlith plant 5 oed. 

Roedd nifer gyfartalog y dmft mewn plant 5 oed yng Nghasnewydd wedi gostwng o 2.63 yn 2007-08 i 1.64 yn 
2014-15. Roedd y ffigur hwn yn dal i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi gostwng o 1.98 i 1.29 
dros yr un cyfnod. 

                                                           

 
53 Schonfeld-Warden ac Warden 1997; Lifshitz, 2008 
54 Adroddiad Foresight, Hydref 2007 – Tackling obesities: future choices 
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Mae’r lefelau dmft yn amrywio yn ôl awdurdod unedol ond, fel y nodir yn arolwg WOHIU, mae statws iechyd y 
geg yn gysylltiedig â lefelau amddifadedd. Mae’r tueddiadau’n dangos bod plant sy’n byw mewn ardaloedd 
difreintiedig yn fwy tebygol o lawer o ddioddef o ddannedd coll, wedi’u llenwi neu wedi pydru na phlant sy’n 
byw mewn ardaloedd mwy cyfoethog. 

Mae modd osgoi pydredd dannedd mewn plant. Iechyd deintyddol gwael yw’r rheswm mwyaf cyffredin pam 
mae plant 5-9 oed yn gorfod mynd i’r ysbyty. Mewn rhai achosion, mae plant yn gorfod mynd i’r ysbyty i gael 
mwy nag un o’u dannedd wedi’u tynnu o dan anesthetig cyffredinol. 

Y ffordd fwyaf effeithiol o gynnal iechyd y geg yw trwy roi fflworid ar wyneb y dannedd bob dydd (trwy frwsio 
dannedd gyda phast dannedd fflworid). Yn ogystal, mae osgoi bwydydd a diodydd sy’n cynnwys siwgr a swigod 
o fudd i iechyd y geg gan fod bwyta ac yfed y bwydydd a’r diodydd hyn yn rheolaidd yn cael effaith niweidiol ar 
ddannedd. Mae’r cysylltiad uniongyrchol rhwng iechyd y geg gwael ac ardaloedd o amddifadedd yn glir, gyda 
dewisiadau ffordd o fyw ehangach, gan gynnwys hylendid deintyddol gwael a deiet gwael, yn ffactorau mawr 
sy’n cyfrannu at iechyd y geg gwael. Mewn plant iau, mae iechyd y geg gwael yn gallu bod yn gysylltiedig â 
diffyg ymwybyddiaeth rhieni o’r mathau priodol o bast dannedd a thechnegau brwsio dannedd priodol, ynghyd 
â bwydydd a diodydd priodol. 

Gallai gwelliannau diweddar mewn iechyd deintyddol gael eu priodoli i raglen “Cynllun Gwên” sydd ar waith 
mewn ysgolion a dargedir a lleoliadau cyn ysgol yng Nghasnewydd. Rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n ceisio 
cau’r bwlch rhwng iechyd y geg plant o’r teuluoedd mwyaf difreintiedig a phlant o’r teuluoedd lleiafr 
difreintiedig yng Nghymru. 

Mae’r tueddiadau blaenorol yng Nghasnewydd yn awgrymu y bydd nifer gyfartalog y dmft mewn plant 5 oed yn 
parhau i ostwng yn y dyfodol.   

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 

Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) yn brofiadau cronig sy’n achosi straen yn ystod 
plentyndod ac sy’n gallu gwneud niwed uniongyrchol i blentyn (megis camdriniaeth neu esgeulustod) neu 
effeithio arno trwy’r amgylchedd y mae’n byw ynddo (megis tyfu i fyny mewn tŷ gyda thrais domestig neu 
gydag unigolion â phroblemau camddefnyddio alcohol neu sylweddau eraill). 

Mae ACEs yn cael effeithiau uniongyrchol ar iechyd plentyn. Fodd bynnag, gall ACEs newid y ffordd mae 
ymennydd plant yn datblygu, yn ogystal â newid datblygiad eu systemau imiwnolegol a hormonaidd. Mae’r 
newidiadau seicolegol yn effeithio ar y corff, gan gynyddu’r risg o salwch cynamserol megis canser, clefyd y 
galon a salwch meddwl (e.e. sgitsoffrenia). Mae yna fwy o risg hefyd o ddatblygu llesiant meddyliol gwael o ran 
sut mae pobl yn teimlo yn emosiynol a sut y maent yn rhyngweithio ag eraill, gan gynnwys ymlyniad. Yn 
ogystal, mae plant sy’n dioddef plentyndod o ansawdd gwael sy’n achosi straen yn fwy tebygol o fabwysiadu 
ymddygiadau sy’n niweidiol i iechyd (er enghraifft, ysmygu, yfed gormod o alcohol, deiet gwael, lefelau isel o 
ymarfer corff ac ymddygiad rhywiol peryglus), yn aml yn ystod y glasoed, sy’n gallu arwain at fwy o risg o 
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glefydau anhrosglwyddadwy megis afiechydon iechyd meddwl a chlefydau megis canser, clefyd y galon a 
diabetes yn ddiweddarach mewn bywyd.   

Mae ACEs yn gallu arwain at unigolion yn datblygu ymddygiadau gwrthgymdeithasol hefyd, gan gynnwys tuedd 
tuag at ymddygiad ymosodol a threisgar ac, yn y pen draw, problemau gyda gwasanaethau cyfiawnder 
troseddol. Mae cyfraniad unigolion at addysg, eu gallu i ennill cymwysterau ac, yn y pen draw, eu cyfraniad at 
yr economi yn gallu cael eu heffeithio gan gyfuniad o ymddygiad gwrthgymdeithasol, anawsterau addasiad 
cymdeithasol a salwch. 

Mae ACEs yn tueddu i gael eu ‘pasio i lawr’ trwy deuluoedd, gan gloi cenedlaethau dilynol o deuluoedd mewn 
iechyd gwael ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Felly, mae yna fanteision tymor hir rhwng y cenedlaethau i 
dorri’r cylch hwn. Gallai atal ACEs ymhlith cenedlaethau’r dyfodol ostwng lefelau defnydd (oes) heroin/crac 
cocên 66%; carchariad (oes) 65%, cyflawni trais (yn y flwyddyn diwethaf) 60%, dioddef trais (y flwyddyn 
diwethaf) 57%, defnydd canabis (oes) 42%, beichiogrwydd anfwriadol ymysg pobl ifanc yn eu harddegau 41%, 
yfed risg uchel (presennol) 35%, rhyw cynnar (cyn 16 oed) 31%, ysmygu tybaco neu e-sigaréts 24%, deiet gwael 
(llai nag 16%). 

Mae mynd i’r afael ag ACEs yn gysylltiedig â Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol (Cymru) 2015. 

Nid oes yna ddata lleol ar gyfer ACEs ond mae’r tabl isod yn dangos mynychder ledled Cymru, gyda 47% o 
oedolion yn dioddef o leiaf un ACE yn ystod eu plentyndod. 

 

ACES yng Nghymru 

Nifer i bob person % 

0 53 

1 19 

2-3 13 

4+ 14 

 

Mae’r cyfrannau hyn yn gymaradwy â’r rhai a welir mewn rhannau eraill o’r DU a thu hwnt. Rydym yn gwybod 
hefyd fod y rhai sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd yn wynebu mwy o risg o ddioddef mwy nag un ACE. 

Mae’r tabl isod yn dangos pa ganran oedd wedi dioddef pob math o ACE. Cam-drin geiriol oedd yr ACE mwyaf 
cyffredin, gyda 23% o’r unigolion yn nodi eu bod wedi ei ddioddef. 

 

ACEs Unigol a Ddioddefwyd  

Rhieni wedi Gwahanu  

Cam-drin plant 21 

Cam-drin geiriol 23 

Cam-drin corfforol 17 

Camweithredu ar yr Aelwyd  

Cam-drin rhywiol 10 

Salwch meddwl 14 

Trais domestig 16 

Camddefnyddio alcohol 14 

Carchariad 5 

Camddefnyddio cyffuriau 5 

 

Yng Nghymru, gall effaith ACEs gynnwys bod yn gyfrifol am bron i chwarter y problemau ysmygu ymhlith 
oedolion, dros draean o’r achosion o feichiogrwydd ymysg pobl ifanc yn eu harddegau a mwy na hanner yr 
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achosion o drais, defnyddio heroin/crac cocên a charchariad a adroddwyd. Gallai ACEs fod yn gyfrifol hefyd am 
bron i draean (27%) o’r oedolion sy’n nodi llesiant meddyliol isel.     

Mae mynychder yr ymddygiadau niweidiol yn cynyddu gyda nifer yr ACEs a ddioddefwyd, hyd yn oed ar ôl cyfrif 
demograffeg gymdeithasol (oedran, rhyw, ethnigrwydd ac amddifadedd), fel y dangosir yn y tabl isod. 

 

Unigolion â 4 ACE neu fwy – mwy o risg o ymgymryd ag ymddygiad niweidiol Nifer o weithiau 

Yfwr risg uchel 4  

Wedi cael neu achosi beichiogrwydd anfwriadol ymysg pobl ifanc yn eu harddegau  6 

Wedi ysmygu e-sigaréts neu dybaco 6 

Wedi cael rhyw pan oedd o dan 16 oed 6 

Wedi ysmygu canabis 11 

Wedi dioddef trais dros y 12 mis diwethaf 14 

Wedi cyflawni trais yn erbyn person arall yn y 12 mis diwethaf 15 

Wedi defnyddio crac cocên neu heroin 16 

Wedi cael ei garcharu ar unrhyw adeg yn ystod ei fywyd 20 
 

Roedd oedolion a 4 ACE neu fwy bum gwaith yn fwy tebygol o fod â llesiant meddyliol isel na’r rhai heb unrhyw 
ACEs. 

Beichiogi o dan 18 oed 

Mae beichiogrwydd ymysg pobl yn eu harddegau yn ddangosydd pwysig sy’n gysylltiedig â risg uwch o 
ganlyniadau cymdeithasol, economaidd ac iechyd gwael ar gyfer y fam a’r plentyn. Mae rhieni yn eu harddegau 
yn fwy tebygol na’u cyfoedion o fyw mewn tlodi a diweithdra. 

Roedd y gyfradd beichiogi o dan 18 oed i bob 1,000 o ferched 15-17 oed yng Nghasnewydd wedi gostwng o 
41.3 (119 achos o feichiogi) yn 2010 i 22.2 (63 achos o feichiogi) yn 2014, sy’n ostyngiad sylweddol. Roedd y 
gyfradd hon yn is na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi gostwng o 36.9 i 25.4 dros yr un cyfnod. 

 

Gallai’r gostyngiad graddol hwn mewn cyfraddau beichiogi yng Nghymru gael ei briodoli i’r cynnydd yn y 
defnydd o ddull atal cenhedlu gwrthdoradwy hirdymor (LARC) ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau. 

Mae mentrau ar waith i godi ymwybyddiaeth a chynyddu’r defnydd o LARC trwy’r prosiect “Grymuso i Ddewis” 
a’r gwaith o safoni’r cynllun ‘C-Card’ (gwasanaeth dosbarthu condomau am ddim i bobl ifanc 13-25 oed) ledled 
Gwent. 

Mae’r tueddiadau blaenorol yng Nghasnewydd yn gostwng bob blwyddyn, ond mae’r gostyngiad hwn yn 
dechrau arafu. Mae hyn yn awgrymu y bydd gostyngiadau’n parhau yn y dyfodol, ond ar raddfa arafach. 
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Iechyd Rhywiol 

Haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI) a achosir gan y bacteriwm Neisseria gonorrhoeae yw gonorea. Ar ôl 
clamydia gwenerol, gonorea yw’r STI bacteriol mwyaf cyffredin ond un yn y DU.55 Os caiff ei drin yn gynnar, 
mae’n annhebygol y bydd yn arwain at unrhyw gymhlethdodau neu broblemau tymor hir. Fodd bynnag, heb 
driniaeth, mae’n gallu lledaenu i rannau eraill o’ch corff ac achosi problemau difrifol. Po fwyaf o weithiau y 
byddwch yn cael gonorea, po fwyaf tebygol y byddwch chi’n cael cymhlethdodau. 

 Mewn menywod, mae gonorea’n gallu lledaenu i’r organau cenhedlu ac achosi clefyd llid y pelfis (PID). 
Mae PID yn gallu arwain at boen tymor hir yn y pelfis, beichiogrwydd ectopig ac anffrwythlondeb.  

 Mewn dynion, mae gonorea’n gallu achosi haint poenus yn y ceilliau a chwarren y prostad, a all arwain 
at lai o ffrwythlondeb.56  

Clamydia gwenerol yw’r STI bacteriol mwyaf cyffredin yn y DU. Mae’n fwy cyffredin ymhlith pobl ifanc, yn 
enwedig dynion a menywod o dan 24 oed. Mae 10-30% o’r menywod nad ydynt yn cael eu trin yn datblygu PID. 
Mae cyfran sylweddol o’r achosion, yn enwedig ymhlith menywod, yn asymptomatig, felly efallai na fydd yr 
haint yn cael ei ganfod, sy’n golygu y bydd menywod yn wynebu risg o ddatblygu PID.57  

 

Mae’r data hwn ond wedi’i adrodd yn y fformat hwn ddwywaith, felly nid oes yna duedd wedi’i sefydlu hyd 
yma. Roedd cyfradd y profion gonorea i bob 100,000 o’r boblogaeth 15-24 oed yng Nghasnewydd wedi 
cynyddu o 8,441.1 yn 2012 i 15,003.6 yn 2014. Mae hyn yn uwch o lawer na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi 
cynyddu o 3,784.5 i 6,558.2 dros yr un cyfnod. Roedd cyfradd y profion clamydia i bob 100,000 o’r boblogaeth 
15-24 oed yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 12,295.4 yn 2012 i 15,019.1 yn 2014. Mae hyn yn uwch o lawer 
na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi cynyddu o 5,019.8 i 6,565.4 dros yr un cyfnod. 

                                                           

 
55 Iechyd Cyhoeddus Cymru, Canolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy, HIV and STI Trends in Wales Surveillance Report, Ebrill 2012 
56 Dewisiadau’r GIG 
57 Iechyd Cyhoeddus Cymru, Canolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy, HIV and STI Trends in Wales Surveillance Report, Ebrill 2012 
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Roedd nifer y profion cadarnhaol ar gyfer gonorea ymhlith pobl ifanc 15-24 oed yng Nghasnewydd wedi 
cynyddu rhwng 2012 a 2014, gydag 1.9% (tua 160 i bob 100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2012 ac 
1.2% (tua 180 i bob 100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2014. Mae ffigur Cymru yn is, ond mae wedi 
cynyddu hefyd, gyda chyfradd o 1.6% (tua 61 i bob 100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2012 a chyfradd 
o 1.8% (tua 118 i bob 100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2014. 

Roedd nifer y profion cadarnhaol ar gyfer clamydia yng Nghasnewydd wedi cynyddu rhwng 2012 a 2014, gyda 
12.4% (tua 1,525 i bob 100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2012 ac 11.8% (tua 1,772 i bob 100,000 o’r 
boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2014. Mae ffigur Cymru yn is, ac mae wedi cynyddu hefyd, gyda chyfradd o 
13.6% (tua 683 i bob 100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2012 a chyfradd o 13.0% (tua 854 i bob 
100,000 o’r boblogaeth) wedi’i chofnodi yn 2014.   

Gan nad oes yna duedd wedi’i sefydlu hyd yma, nid oes modd rhagfynegi tueddiadau’r dyfodol ar gyfer iechyd 
rhywiol. 

Pa mor ddiogel yw cymunedau yng Nghasnewydd? 
Mae diogelwch cymunedol a byw heb ofn trosedd yn fesur pwysig o lesiant cymunedol. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi amryw o adolygiadau ac asesiadau statudol y 
mae’n rhaid i’r bwrdd eu hystyried wrth baratoi ei asesiad. Mae yna amryw i’w hystyried sy’n ymwneud â 
diogelwch ein cymuned, sef: 

 yr asesiad strategol a baratowyd yn unol â rheoliadau o dan adran 6 o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 
(c.37) yn ymwneud â lleihau trosedd ac anhrefn yn ardal yr awdurdod lleol.  

 Yr asesiad strategol a baratowyd yn unol â rheoliadau o dan yr adran honno yn ymwneud â lleihau 
aildroseddu yn ardal yr awdurdod lleol. 

Bydd yr asesiadau strategol hyn yn rhoi dadansoddiad llawn o drosedd ac aildroseddu ledled y ddinas, ac fe’u 
hychwanegir at yr Asesiad o Lesiant Lleol hwn ar ôl iddo gael ei gwblhau. Mae trosolwg byr o setiau data 
trosedd wedi’i ystyried isod hefyd: 

Troseddau 

Cyfradd pob trosedd i bob 1,000 o’r boblogaeth yw cyfanswm pob trosedd. Mae data’n cael ei gasglu gan 
Heddlu Gwent, gan ddarparu ciplun mewn amser, felly nid yw’n gymaradwy â’r troseddau a gofnodir gan y 
Swyddfa Gartref.  

Roedd nifer y troseddau i bob 1,000 o’r boblogaeth yng Nghasnewydd dros y cyfnod rhwng 2011-12 a 2015-16 
wedi gostwng o 92.91 i 86.37. Fodd bynnag, ers 2013-14, rydym wedi gweld cynnydd o 77.34 i 86.37. Mae 
ffigurau troseddu Casnewydd yn uwch na ffigur Cymru yn gyson, gyda chyfradd o 86.37 o droseddau i bob 
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1,000 o’r boblogaeth yng Nghasnewydd o gymharu â 61.16 o droseddau i bob 1,000 o’r boblogaeth yng 
Nghymru yn 2015-16. 

 

Nid oes yna ddealltwriaeth glir o’r rhesymau pam mae gan Gasnewydd gyfradd droseddu gymharol uchel, ac 
effallai y bydd ymchwil bellach yn helpu i ddarparu dealltwriaeth gliriach o’r ffactorau hyn. Gallai’r rhesymau 
gynnwys y canlynol:  

 Natur drefol ac amrywiol Casnewydd o gymharu â rhannau eraill o Gymru; 

 Ffactorau economaidd-gymdeithasol sy’n unigryw i Gasnewydd; 

 Y cysylltiadau sydd gan Gasnewydd â throseddu mewn ardaloedd eraill yng Ngwent ac yn fwy eang ar 
draws y wlad; 

 Lefelau troseddu uchel yng Nghasnewydd o gymharu ag ardaloedd tebyg eraill; 

 Gwahanol ddulliau plismona mewn ardaloedd tebyg eraill; 

 Gwahaniaethau o ran dulliau cofnodi troseddau; 

 Gwahaniaethau o ran dulliau adrodd troseddau; 

 Camgymeriadau yn y fethodoleg a/neu’r data a ddefnyddir i lunio cymariaethau; 

 Gall cyfuniad o bobl agored i niwed, tai amlfeddiannaeth, darpariaeth gwasanaethau lleol a chydlyniant 
cymunedol fod yn ffactorau sy’n sbarduno neu’n cyfrannu at drosedd ac anhrefn mewn ardaloedd 
penodol ar draws y ddinas. 

Trwy edrych ar y map dros y dudalen a chymharu cyfraddau ar draws Casnewydd, gwelwn fod y cyfraddau 
troseddu uchaf yn Stow Hill (yng nghanol y ddinas), Shaftesbury, Victoria, Alway, Llyswyry, Pillgwenlli a Pharc 
Tredegyr. Mae’r cyfraddau isaf yn Graig, Malpas a Langstone. 

Mae dadansoddiad yn dangos bod gwahanol ffactorau’n sbarduno’r duedd bresennol, gan gynnwys cynnydd 
mewn siopladrad a throseddau treisgar ar draws ardaloedd yn y ddinas. Yn ddiweddar, mae siopladrad wedi 
ehangu y tu hwnt i ganol y ddinas, i gynnwys Pill (siop ASDA yn bennaf) ac ward Llyswyry (Parc Manwerthu 
Spytty yn bennaf). 

Mae ad-droseddu a throseddu cyson yn ffactor arall sy’n cyfrannu at drosedd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Amcangyfrifir bod y gyfradd ad-droseddu (fel canran o’r holl droseddau) yn 45% (yn 
seiliedig ar y rhagdybiaeth bod yr hyn rydym yn ei wybod am droseddwyr sy’n hysbys i ni yr un mor berthnasol i 
bob troseddwr). Mae hyn yn cymharu â chyfradd o 36.6% ar gyfer yr un cyfnod y flwyddyn flaenorol. Rhaid nodi 
mai amcangyfrif yn unig yw hyn a bod modd mesur cyfraddau ad-droseddu mewn sawl gwahanol ffordd. Mae’r 
dull a ddefnyddiwyd i lunio’r cyfrifiad uchod yn edrych ar bob trosedd gyda throseddwr wedi’i enwi, a chyfrifo 
canran y troseddwyr hynny sydd wedi’u henwi mewn perthynas â mwy nag un drosedd. 

Bydd dadansoddiad mwy eang wedi’i gynnwys yn yr Asesiad Strategol Trosedd ac Anhrefn. 

 



Adran 3: Llesiant cymdeithasol 

Proffil Llesiant Cymunedol Casnewydd – Terfynol 2017 Tudalen 115 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Cyffuriau a gangiau – rwyf wedi cael fy mygwth ddwywaith mewn dwy flynedd. 

 Drygs, drygs, drygs! 

 Mae llawer o grwpiau o gwmpas. 

 Pobl ifanc sydd wedi diflasu yn hongian o gwmpas – maen nhw’n fy nychryn i. 

 Wedi byw yma ers 3 blynedd, heb gael unrhyw broblemau. 

 Yn ddiogel yn ystod y dydd, ddim mor siŵr ar ôl iddi nosi. 

 Ond dydy’r ffaith bod goleuadau stryd yn cael eu diffodd dros nos ddim yn ei gwneud hi’n llai tebygol y 
bydd pobl yn mynd allan yn y nos. 

 Mae cerdded y strydoedd ar fy mhen fy hun yn peri pryder i mi. 

 Rwyf wedi byw yng Nghasnewydd drwy gydol fy oes a dydw i byth wedi teimlo’n ofnus. 

 Rwy’n byw yng nghanol y ddinas ac mae’r nosweithiau’n wael. 
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Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB) yn golygu unrhyw weithgarwch ymosodol, dychrynllyd neu 
ddinistriol sy’n niweidio neu’n dinistrio ansawdd bywyd person arall. Mae’r diffiniad cyfreithiol o ASB i’w gael 
yn Neddf Trosedd ac Anhrefn 1998, ac mae’n disgrifio ASB fel gweithredoedd sydd wedi achosi neu sy’n 
debygol o achosi aflonyddwch, braw neu drallod i un neu ragor o unigolion nad ydynt yn byw yn yr un aelwyd. 

Yn ogystal â gwneud bywyd yn amhleserus, mae ASB yn atal adfywio ardaloedd difreintiedig. Mae’n creu 
amgylchedd lle gall troseddau mwy difrifol ffynnu ac mae’n cael effaith negyddol ar fywydau llawer o bobl.   

Mae cyfradd yr achosion o ASB i bob 1,000 o’r boblogaeth wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf, o 123.4 
yn 2009/10 i 56.2 yn 2015/16. Mae’r gyfradd hon yn dal i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi 
gostwng o 78.4 yn 2009/10 i 36.1 yn 2014/15. 

 

Trwy edrych ar y map dros y dudalen a chymharu cyfraddau ar draws Casnewydd, gwelwn fod y cyfraddau ASB 
uchaf yn Stow Hill (yng nghanol y ddinas), Victoria, Llyswyry a Phillgwenlli. Mae’r cyfraddau isaf yn Graig, Tŷ du, 
Allt-yr-ynn, Malpas a Langstone. 

Mae ffactorau economaidd-gymdeithasol megis cyflogaeth, addysg a thai yn gallu bod yn sbardun eang mewn 
trefi a dinasoedd ledled y wlad, ac nid oes yna un ateb sy’n addas i bawb. Mae angen mynd i’r afael â hyn 
mewn partneriaeth â phob asiantaeth. 

Mae ffactorau eraill sy’n sbarduno’r tueddiadau hyn yn cynnwys ‘ffactorau tymhorol’ megis beicio oddi ar y 
ffordd, gwyliau ysgol, Calan Gaeaf, Noson Tân Gwyllt a chyfnod y Nadolig. Mae profiad blaenorol yn dangos bod 
modd cynllunio ar gyfer y sbardunau hyn a’u lliniaru trwy ddull partneriaeth rhagweithiol. Bob blwyddyn, mae 
partneriaid yn mynd i’r afael â’r amrywiadau tymhorol hyn trwy ddull ar y cyd o ddatrys problemau. Mae gan 
ardal pob ward yn y ddinas ei phroblemau penodol ei hun sy’n effeithio ar nifer y galwadau a gynhyrchir.  

Bydd dadansoddiad mwy eang wedi’i gynnwys yn yr Asesiad Strategol Trosedd ac Anhrefn. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Mae angen i ni fynd i’r afael â’r ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel isel. Pobl yn cysgu ar y stryd a 
chardota e.e. rhwng y banciau. Pobl ifanc yn beicio’r ffordd anghywir i fyny’r stryd fawr, does byth 
unrhyw heddlu na swyddogion cymunedol o gwmpas gyda’r nos i ddelio gyda nhw. 

 Mae beicwyr yn dal i ddefnyddio’r ardaloedd cerdded yn y dref, ac mae pobl hŷn neu anabl yn ei chael 
hi’n anodd symud o’r ffordd mewn pryd. Dydyn nhw ddim yn poeni am ddiogelwch pobl o gwbl. Gyda’r 
nos, dydw i byth yn mentro i ganol y ddinas rhagor oherwydd ymddygiad meddw a chardotwyr a phobl 
yn ymddwyn mewn ffordd wrthgymdeithasol. Alcohol, cyffuriau, trais neu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol bygythiol o ganlyniad i alcohol a chyffuriau. Dim digon o wasanaethau i ofalu am y 
bobl hyn. 

 Mae problemau yng nghanol y ddinas bob amser ac mae pobl yn feddw. 
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Troseddu Treisgar 

Mae trais yn erbyn y person yn cynnwys troseddau dynladdiad, trais gydag anaf a thrais heb anaf a gofnodir 
gan yr heddlu. Mae data’n cael ei gasglu gan Heddlu Gwent, gan ddarparu ciplun mewn amser, felly nid yw’n 
gymaradwy â’r troseddau a gofnodir gan y Swyddfa Gartref.  

Roedd y gyfradd trais yn erbyn y person wedi gostwng o 24.4 i bob 1,000 o’r boblogaeth yn 2008/09 i 15.3 i bob 
1,000 erbyn 2012/13. Ers hynny, gwelwyd cynnydd i 19.4 i bob 1,000 erbyn 2014/15. Mae’r gyfradd hon wedi 
aros yn uwch na chyfartaledd Cymru, a ostyngodd o 15.9 yn 2008/09 i 12.6 yn 2012/13. Cynyddodd hyn i 16.6 
erbyn 2014/15. 

 

Mae gweithgarwch yng nghanol y ddinas yn gyfrannwr mawr at droseddu treisgar. Mae safiad rhagweithiol 
mewn perthynas â threfn gyhoeddus wedi arwain at lai o achosion o droseddu treisgar sy’n achosi anaf, ond 
mwy o achosion o fân ymosodiadau.  

Trwy edrych ar y map dros y dudalen, gwelwn fod y nifer fwyaf o achosion o drais yn erbyn y person yn 
digwydd yn Stow Hill (yng nghanol y ddinas), Pillgwenlli, Victoria a Betws. 

Y prif ffactorau sy’n cyfrannu at droseddu treisgar yw trais a achosir gan alcohol a thrais domestig. Y tu allan i 
ganol y ddinas, y prif ardaloedd lle gwelir troseddu treisgar yw Clarence Place a Chepstow Road yn ward 
Victoria. Gwelir rhai achosion hefyd ym Metws, Pill a Cromwell Road yn ward Llyswyry. 

Bydd dadansoddiad mwy eang wedi’i gynnwys yn yr Asesiad Strategol Trosedd ac Anhrefn. 
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Diogelwch Cymunedol 

Bob chwe mis, gofynnir y cwestiynau canlynol i Banel Dinasyddion Casnewydd. 

 Ydych chi’n teimlo’n ddiogel yn eich cymuned leol (ddydd a nos) 

 Ydych chi’n teimlo’n ddiogel yng nghanol y ddinas (ddydd a nos) 

Roedd canran y bobl sy’n teimlo’n ddiogel yn ystod y nos yn eu hardal leol wedi cynyddu 8.53% o 63.80% ym 
mis Mai 2011 i 72.33% ym mis Gorffennaf 2016. Mae canran y bobl sy’n teimlo’n ddiogel yn ystod y dydd yn eu 
hardal leol wedi codi a gostwng dros y blynyddoedd diwethaf, gyda chyfraddau’n amrywio rhwng 86.64% a 
91.91%, gyda gostyngiad cyffredinol bach o 1.41% dros y cyfnod. 

 

Roedd canran y bobl sy’n teimlo’n ddiogel yn ystod y nos yng nghanol y ddinas wedi cynyddu 15.6% o 22.10% 
ym mis Mai 2011 i 37.70% ym mis Gorffennaf 2016. Mae canran y bobl sy’n teimlo’n ddiogel yn ystod y dydd 
yng nghanol y ddinas wedi codi a gostwng dros y blynyddoedd diwethaf, gyda chyfraddau’n amrywio rhwng 
71.43% a 79.60%, gyda gostyngiad cyffredinol bach o 2.74% dros y cyfnod. 
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Tanau 

Ystyr tân adroddadwy yw achos o losgi heb reolaeth, gyda fflamau, gwres neu fwg, lle mae’r Gwasanaeth Tân 
ac Achub (FRS) yn bresennol. Mae’r cyfraddau hyn yn seiliedig ar ddata poblogaeth sy’n seiliedig ar 
amcangyfrifon canol blwyddyn gan yr awdurdod lleol. 

Roedd cyfradd y tanau lle roedd y Gwasanaeth Tân ac Achub yn bresennol yng Nghasnewydd i bob 10,000 o 
bobl wedi gostwng o 77.6 yn 2011-12 i 50.6 yn 2014-15, ond roedd y gyfradd wedi cynyddu i 58.2 erbyn 2015-
16. Mae hyn yn uwch na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi amrywio rhwng 28.7 a 19.1 dros yr un cyfnod. 

 

Mae ardal Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (SWFRS) yn cynnwys dwy ddinas fawr, sef Casnewydd a 
Chaerdydd. Mae’r ffaith bod y boblogaeth yn uwch yn golygu y bydd y De yn wynebu mwy o achosion na’r 
cyfartaledd. Mae rhannau mawr o Gymru yn wledig, sy’n golygu llai o achosion. 

Mae modd priodoli cyfran sylweddol o’r achosion i gynnau tanau’n fwriadol mewn rhai wardiau yng 
Nghasnewydd. Mae cynnau porfa/sbwriel/cerbydau yn fwriadol yn y wardiau hyn yn peri pryder i bob partner 
sydd â buddiant mewn lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Trwy edrych ar y map dros y dudalen, gallwn gymharu’r cyfraddau ledled Casnewydd. Gwelwn fod y cyfraddau 
uchaf o danau yn Stow Hill (yng nghanol y ddinas), Pillgwenlli a Pharc Tredegyr. Mae’r cyfraddau isaf yn 
Maerun, Graig, Tŷ du, Allt-yr-ynn, Y Gaer, Malpas, Caerllion, Sain Silian, Beechwood a Langstone. 

Mae dadansoddiad o’r mathau o achosion ledled Casnewydd yn dangos bod yna gysylltiad uniongyrchol rhwng 
dwysedd poblogaeth a chyfoeth a nifer yr achosion.  

Yn ogystal â bod â’r nifer uchaf o achosion, mae wardiau Stow Hill, Pillgwenlli a Pharc Tredegyr yn uchel ar y 
rhestr o danau a gafodd eu cynnau’n fwriadol, sy’n cysylltu’n agos â data’r Heddlu ar ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. 
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Marwolaethau ac Anafiadau o ganlyniad i danau 

Mae marwolaeth o ganlyniad i dân yn cael ei gofnodi pan fo person wedi marw o ganlyniad uniongyrchol neu 
anuniongyrchol i anafiadau a gafwyd yn y tân. Mae’r diffiniad hwn yn cynnwys, er enghraifft, pobl sy’n marw o 
niwmonia oherwydd llosgiadau neu fewnanadlu mwg neu o fethiant y galon yn dilyn anafiadau o’r fath, y credir 
eu bod wedi’u hachosi gan anafiadau yn ymwneud â thân. 

Mae anaf o ganlyniad i dân yn cael ei gofnodi pan fo person yn cael anaf o ganlyniad uniongyrchol i dân. Gall 
archwiliad rhagofalus gael ei ddiffinio fel person nad oes ganddo anaf na thrallod amlwg ond a anfonir i ysbyty 
neu at feddyg fel rhagofal.   

Mae’r cyfraddau hyn yn seiliedig ar ddata poblogaeth sy’n seiliedig ar amcangyfrifon canol blwyddyn gan 
awdurdod lleol. 

Roedd nifer y marwolaethau ac anafiadau o ganlyniad i danau yng Nghasnewydd i bob 100,000 o’r boblogaeth 
wedi codi a gostwng rhwng 2011-12 a 2015-16, ond y duedd gyffredinol yw cynnydd o 4.1 i 8.2. Mae hyn yn 
uwch o lawer na chyfartaledd Cymru, sydd wedi aros ar lefel debyg, sef 0.34 yn 2015-16. 

 

Fel y nodwyd yn flaenorol, mae ardal SWFRS yn cynnwys dwy ddinas fawr, sef Casnewydd a Chaerdydd. Mae’r 
ffaith bod y boblogaeth yn uwch yn golygu bod mwy o botensial ar gyfer achosion sy’n achosi marwolaethau ac 
anafiadau. Mae rhannau mawr o Gymru yn wledig, sy’n golygu llai o achosion. 

Mae’r rhan fwyaf o anafiadau’n digwydd mewn tanau damweiniol, felly mae’r duedd gyffredinol o ran 
anafiadau’n digwydd mewn tanau o’r fath yn debyg iawn i’r duedd ar draws pob tân.  

Mae grwpiau agored i niwed megis pobl hŷn a phobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd yn wynebu 
mwy o risg o achosion o dân, ac felly anafiadau. 

Roedd cyfradd y marwolaethau a’r anafiadau yng Nghasnewydd o ganlyniad i danau damweiniol i bob 100,000 
o’r boblogaeth wedi amrywio rhwng 2011-12 a 2015-16, ond y duedd gyffredinol yw cynnydd o 3.5 i 5.4. 
Unwaith eto, mae hyn yn uwch o lawer na chyfartaledd Cymru, sef 0.31 yn 2015-16. 

Dros y tair blynedd diwethaf, mae SWFRS wedi bod yn bresennol mewn mwy o achosion damweiniol yn y 
cartref a achoswyd gan goginio. 

Fodd bynnag, cafodd 40% o’r tanau lle roedd y Gwasanaeth Tân ac Achub yn bresennol eu cynnau gan fwyd, ac 
mae’r Gwasanaeth yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o sut y gall newid ymddygiad, megis peidio â gadael 
bwyd i goginio ar ei ben ei hun, ddiogelu cartrefi o risg tân. Mae’r Gwasanaeth wedi dysgu hefyd dros y tair 
blynedd diwethaf fod 51% o’r anafiadau a gafwyd gan bobl mewn tanau damweiniol yn y cartref wedi’u hachosi 
gan fwyd. 
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Damweiniau Traffig ar y Ffordd 

Mae Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yn cael eu cofnodi pan fo cerbyd mecanyddol (e.e. car, lori neu feic modur) 
ar ffordd gyhoeddus neu mewn man cyhoeddus arall yn achosi difrod i eiddo neu gerbyd rhywun arall, neu os 
yw person arall neu anifail yn cael ei anafu. 

Roedd nifer y damweiniau traffig ar y ffordd yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 236 yn 2011 i 313 yn 2014. 
Fodd bynnag, roedd y nifer wedi gostwng i 232 yn 2015. 

 

Mae diogelwch ar y ffyrdd yn berthnasol i bawb sy’n defnyddio’r ffyrdd yng Nghymru, waeth a ydynt yn bobl 
leol, yn ymwelwyr neu’n bobl sy’n defnyddio rhwydwaith ffyrdd Casnewydd. Yn anffodus, mae ffyrdd yn gallu 
bod yn beryglus weithiau ac, i’r rhai sy’n dioddef gwrthdrawiadau traffig ffyrdd, mae’r canlyniadau’n gallu bod 
yn ddinistriol a thrasig. Yn aml, mae’n gallu bod yn brofiad trawmatig i’r rhai cyntaf i gyrraedd y digwyddiad, y 
gwasanaethau brys a phobl sy’n digwydd bod yn y fan a’r lle – mae gwrthdrawiadau traffig ffyrdd yn effeithio 
arnom ni i gyd. 

Mae ystadegau’n dangos mai gyrru ac arsylwi gwael yw prif achos gwrthdrawiadau. Ymddygiad y gyrrwr, yn 
hytrach nag amgylchedd y ffordd, sy’n gyfrifol am farwolaethau ac anafiadau fel arfer, ac nid yw diffygion 
cerbydau yn cael dylanwad mawr, os o gwbl. Mae nifer anghymesur o ddefnyddwyr agored i niwed, gan 
gynnwys pobl ifanc a beicwyr modur, yn cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol o gymharu â grwpiau eraill. Yn 
ogystal ag achosi marwolaethau a dioddefaint mawr i bobl, mae’r digwyddiadau hyn yn cael effaith 
economaidd sylweddol ar ein cymunedau hefyd. Maent yn costio miliynau a bunnoedd y flwyddyn i economi 
Cymru oherwydd yr angen i’r gwasanaethau brys fod yn bresennol, adfer y sefyllfa a chynnal ymchwiliad, 
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trafodion cyfreithiol ac yswiriant, atgyweiriadau i ffyrdd a, oedi i ddefnyddwyr eraill y ffordd a cholled allbwn 
economaidd. Yn ddiweddar, amcangyfrifodd yr Adran Drafnidiaeth fod y gwerth i gymdeithas o atal 
marwolaethau o ganlyniad i ddamweiniau traffig ar y ffordd ym Mhrydain yn dod i £1.9 miliwn i bob 
marwolaeth.  

Gyda chynnydd yn y boblogaeth, ac felly mwy o gerbydau ar y ffyrdd, y rhagolwg tymor hir dros y 25 mlynedd 
nesaf yw y bydd gwrthdrawiadau traffig ffyrdd yn cynyddu heb ymyrraeth sylweddol. 

Marwolaethau ac anafiadau o ganlyniad i ddamweiniau traffig ar y ffordd 

Mae nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau traffig ar y ffordd yng 
Nghasnewydd wedi codi a gostwng bob blwyddyn dros y cyfnod o 5 mlynedd. Y nifer isaf yw 29 yn 2012 a’r 
nifer uchaf yw 47 yn 2013 a 2014. 

 

Mae lleihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol ar ein ffyrdd yn flaenoriaeth uchel, ond ni fydd un 
gwasanaeth yn gweithio ar ei ben ei hun yn gallu cyflawni hyn. Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae cynnydd 
sylweddol wedi’i wneud i leihau nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Cymru. 
Cyflawnwyd hyn trwy weithio ar y cyd â phartneriaid diogelwch ar y ffyrdd a rhanddeiliaid allweddol eraill. 

Digwyddiadau eraill lle mae angen y Gwasanaeth Tân  

Mae digwyddiadau eraill yn cynnwys Digwyddiadau Gwasanaethau Arbennig lle mae’r FRS yn darparu ymateb 
brys, ac eithrio gwrthdrawiadau traffig ffyrdd. Mae’r rhain yn cynnwys rhyddhau / achub pobl / anifeiliaid, 
ymdrin â gollyngiadau, llifogydd, darparu dŵr a symud/adfer gwrthrychau. 

Roedd cyfradd y digwyddiadau eraill lle roedd FRS yn bresennol i bob 10,000 o’r boblogaeth yng Nghasnewydd 
wedi codi a gostwng rhwng 2011-12 a 2015-16. Yn 2015-16, y gyfradd oedd 15.9 i bob 10,000 o’r boblogaeth. 
Mae’r gyfradd hon wedi aros yn uwch o lawer na chyfartaledd Cymru, sef 6.8 yn 2015-16. 
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Efallai bod llwyddiant ymgyrchoedd addysgol SWFRS o ran codi proffil y Gwasanaeth Tân wedi cyfrannu at 
gynnydd yn nifer y galwadau i’r Gwasanaeth Tân, gan fod y cyhoedd bellach yn fwy ymwybodol o’r adnoddau 
sydd ar gael i’r Gwasanaeth Tân. Mae rhai digwyddiadau proffil uchel lle mae pobl wedi cael eu hachub o ddŵr 
a lle mae anifeiliaid wedi cael eu hachub wedi codi’r ymwybyddiaeth hefyd. 

Os bydd ymgyrchoedd addysgol yn parhau i leihau nifer y digwyddiadau mewn ardaloedd eraill ac os bydd 
Llywodraeth Cymru’n parhau i ariannu Gwasanaethau Tân mewn swyddogaethau arbenigol, mae’n debygol y 
bydd nifer y gwasanaethau arbennig yn cynyddu dros y tymor hir wrth i’r Gwasanaeth Tân ddod yn wasanaeth 
ymateb mwy arbenigol. 

Yn y map dros y dudalen, gallwn gymharu’r cyfraddau ar draws Casnewydd. Mae’r cyfraddau uchaf o 
ddigwyddiadau eraill yn Stow Hill (yng nghanol y ddinas), Betws, Shaftesbury, Victoria a Llyswyry. Mae’r 
cyfraddau isaf yn Nhŷ du, Caerllion a Langstone. 

Mae dadansoddiad o’r mathau o ddigwyddiadau ar draws Casnewydd yn dangos bod yna gysylltiad 
uniongyrchol rhwng dwysedd poblogaeth a chyfoeth a nifer y digwyddiadau. Mae gan Lyswyry, trwy ganol y 
ddinas i Fetws gyfran uwch o bobl, felly yn yr ardal hon mae’r mwyaf o ddigwyddiadau. 
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Sut beth yw trefniadau byw ar gyfer pobl Casnewydd? 
Mae tai diogel a yn elfen bwysig arall o lesiant cymdeithasol. 

Mae Cyfrifiad 2011 o Boblogaeth ac Aelwydydd yn nodi bod 63,445 o anheddau yng Nghasnewydd – sef tua 5% 
o gyfanswm yr anheddau yng Nghymru (1,383,814). Mae’r ffigurau’n dangos bod y ddaliadaeth aelwydydd ar 
gyfer Casnewydd yn cynnwys 64% o eiddo sydd naill ai mewn meddiant llwyr, mewn meddiant gyda morgais 
neu fenthyciad neu mewn cyd-berchnogaeth (mewn perchnogaeth rannol ac sy’n cael eu rhentu’n rhannol), 
gyda thai rhent cymdeithasol yn cyfrif am oddeutu 20% o gyfanswm y tai yng Nghasnewydd.  

Mae Amcangyfrifon Stoc Anheddau diweddaraf StatsCymru, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2016, yn nodi bod 
cyfanswm o 65,192 o anheddau yng Nghasnewydd – sef cynnydd o tua 3% o gymharu â 63,445 yn 2011.  

Mae’r amcangyfrif Stoc Anheddau yn ôl Awdurdod Lleol a Daliadaeth ar gyfer Casnewydd fel a ganlyn: 

 

Amcangyfrif Stoc Anheddau Casnewydd 

Yn eiddo i berchen-feddianwyr 42,730 

Yn cael ei rentu’n breifat 9,605 

Tai rhent cymdeithasol 12,857 

Cyfanswm 65,192 

Ar y cyfan, mae cyfanswm y tai rhent cymdeithasol yng Nghasnewydd wedi codi. Mae’r ystadegau diweddaraf 
yn dangos bod 12,857 o dai rhent cymdeithasol ledled Casnewydd – sef cynnydd o 1.3% o gymharu â 12,689 yn 
2011.   

Tai Rhent Cymdeithasol 

Mae’r tabl yn darparu dadansoddiad o dai fforddiadwy yng Nghasnewydd ar gyfer 2016. Mae tai fforddiadwy 
yn wahanol i dai cymdeithasol gan eu bod yn gallu cynnwys daliadaethau canolraddol, rhenti canolraddol a 
mathau eraill o dai cymdeithasol. Mae rhenti canolraddol wedi’u gosod ar gyfradd uwch na rhenti 
cymdeithasol, ond maent yn is na rhenti’r farchnad. 

 

Cymdeithas Dai 

AbbeyField 10  Gwalia 23 

Aelwyd 10  Hafod 13 

Almshouse 21  Linc Cymru 255 

Baneswell 68  Melin 635 

Charter 2,402  Cartrefi Dinas Casnewydd 9,093 

Derwen 638  Seren 154 

Elim 24  Unedig Cymru 90 

Cyfanswm 13,436  % Cyfanswm Stoc 20.94% 

 

Mae’r ystadegau’n nodi bod bron i 48% o dai rhent cymdeithasol yng Nghasnewydd o fewn ardaloedd ward 
dynodedig Ringland, Betws, Y Gaer, Pillgwenlli ac Alway. 

Mae’r ddelwedd thematig yn dangos tai rhent cymdeithasol yng Nghasnewydd wedi’u cyfuno yn ôl Ward ac 
wedi’u cynrychioli fel canran o gyfanswm y tai rhent cymdeithasol yng Nghasnewydd.  
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Er bod cyfanswm y tai fforddiadwy yng Nghasnewydd wedi cynyddu, mae nifer y bobl ar y rhestr aros am dai 
wedi cynyddu hefyd. Mae Casnewydd yn gweithredu system cofrestr dai gyffredin y mae’r holl dai fforddiadwy 
a ddarperir gan bob un o’r cymdeithasau tai sy’n gweithredu yng Nghasnewydd yn cael eu dyrannu trwyddi.  

Er gwaethaf y cynnydd yng nghyfanswm y tai fforddiadwy a ddarperir yng Nghasnewydd, mae yna angen nas 
diwallwyd o hyd. Ar hyn o bryd, mae gan dros 6,700 o aelwydydd geisiadau gweithredol ar y gofrestr dai. Y 
rhesymau mwyaf cyffredin pam roedd pobl am gael eu hailgartrefu oedd am resymau iechyd neu feddygol, y 
ffaith nad oedd ganddynt gartref parhaol a’r ffaith bod eu cartref presennol yn orlawn.  

Y Farchnad Dai 

Mae prisiau cyfartalog eiddo yng Nghasnewydd wedi codi a gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd 
diwethaf, gan adlewyrchu’r duedd ledled Cymru. Ers mis Rhagfyr 2012, mae prisiau eiddo yng Nghasnewydd a 
Chymru wedi bod yn cynyddu’n raddol. Ym mis Rhagfyr 2016, roedd pris cyfartalog eiddo yng Nghasnewydd yn 
uwch na phris cyfartalog Cymru am y tro cyntaf. 

 

Mae edrych ar brisiau cyfartalog eiddo yng Nghasnewydd i gyd yn golygu na allwch chi weld y gwahaniaethau 
sylweddol mewn prisiau ar draws y ddinas. Yr ardal Craidd Mewnol, Gwerth Is sydd â’r pris cyfartalog isaf, a’r 
ardal Cefnwlad Wledig sydd â’r prisiau uchaf. 
 

Pris Cyfartalog Eiddo ar draws Casnewydd 

Canol Casnewydd £130,169    

Y Gaer £153,296  Shaftesbury £106,750 

Llyswyry £124,742  Sain Silian £135,885 

Craidd Mewnol, Gwerth Uwch £179,128    

Allt-yr-ynn £235,567  Stow Hill £122,688 

Craidd Mewnol, Gwerth Is £120,727    

Pillgwenlli £128,081  Victoria £113,372 

Ardal Allanol, Gwerth Uwch £230,802    

Caerllion £248,490  Tŷ du £213,114 

Ardal Allanol, Gwerth Is £142,083    

Alway £148,983  Malpas £144,358 

Beechwood £153,940  Ringland £131,176 

Betws £131,958    
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Cefnwlad Wledig £238,101    

Graig £214,204  Maerun £263,169 

Langstone £335,318  Parc Tredegy £148,829 

Llanwern £228,983    

 

Mae llawer o dai newydd wedi’u hadeiladu yng Nghasnewydd dros y blynyddoedd diwethaf. Yn 2015-2016, 
cwblhawyd 908 o gartrefi newydd yng Nghasnewydd. Mae’r tabl isod yn dangos y premiwm y gall cartrefi 
newydd ei ddenu o gymharu ag eiddo ail-law. Mewn ardaloedd lle mae prisiau cyfartalog tai yn is, gall y 
premiwm fod cymaint â 100%, ond mewn ardaloedd lle mae prisiau yn uwch na’r cyfartaledd, mae eiddo 
newydd yn gallu gwerthu am brisiau is nag eiddo ail-law, gan arwain at bremiwm negyddol. 

 

Newidiadau i Brisiau Cyfartalog Eiddo ar draws Casnewydd 

Canol Casnewydd 17%    

Y Gaer -1%  Shaftesbury Dim data 

Llyswyry 33%  Sain Silian Dim data 

Craidd Mewnol, Gwerth Uwch 14%    

Allt-yr-ynn 62%  Stow Hill -33% 

Craidd Mewnol, Gwerth Is 69%    

Pillgwenlli 100%  Victoria 37% 

Ardal Allanol, Gwerth Uwch -8%    

Caerllion -31%  Tŷ du 15% 

Ardal Allanol, Gwerth Is 39%    

Alway Dim data  Malpas Dim data 

Beechwood Dim data  Ringland 8% 

Betws 70%    

Cefnwlad Wledig -13%    

Graig Dim data  Maerun -22% 

Langstone -23%  Parc Tredegyr  Dim data 

Llanwern 7%    

 

Mae llawer o’r galw am gartrefi newydd yn cael ei sbarduno gan bobl sy’n byw yng Nghasnewydd ond sy’n 
cymudo i ardaloedd lle mae prisiau eiddo yn uwch o lawer. Mae poblogaeth Casnewydd yn cynyddu bron i 
9,000 o bobl oherwydd people yn cymudo i mewn, ond mae tua 2,500 o bobl yn cymudo allan o Gasnewydd i 
weithio ym Mryste, Caerdydd a De Swydd Gaerloyw. Mae prisiau cyfartalog eiddo yn yr ardaloedd hyn yn gallu 
bod o leiaf ddwywaith yn uwch na’r prisiau yng Nghasnewydd. Dangosir hyn yn y graff dros y dudalen. 
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Tai Rhent Preifat 

Gan fod prisiau eiddo uwch a phrinder morgeisi wedi atal llawer o bobl rhag prynu cartref, mae’r sector rhentu 
preifat wedi dod yn rhan bwysig o farchnad dai Casnewydd. Yn 2001, roedd 3,069 o aelwydydd yn y sector 
rhentu preifat yng Nghasnewydd. Erbyn 2011, roedd y ffigur hwn wedi codi i 8,572. Mae ffactorau eraill sydd 
wedi cyfrannu at gynnydd yn nifer yr aelwydydd yn y sector rhentu preifat yn cynnwys mwy o ymfudo i 
Gasnewydd, y ddinas yn dod yn ardal wasgaru ar gyfer ceioswyr lloches a thwf parhaus y boblogaeth o 
fyfyrwyr. Mae’r gyfran uchaf o aelwydydd rhent preifat yn wardiau mewnol Pillgwenlli, Victoria a Stow Hill, lle 
mae bron i draean o’r aelwydydd yn y sector rhentu preifat.  

Mae’r prisiau rhentu canolrif uchaf yn yr ardal Cefnwlad Wledig, gyda chyfartaledd o £163 yr wythnos. Mae hyn 
yn rhannol oherwydd prinder y cyflenwad, ynghyd â maint ac ansawdd yr eiddo sydd ar gael. 

Rhent Preifat Cyfartalog ar draws Casnewydd 

Canol Casnewydd £128    

Y Gaer £118  Shaftesbury £138 

Llyswyry £127  Sain Silian £130 

Craidd Mewnol, Gwerth Uwch £132    

Allt-yr-ynn £151  Stow Hill £114 

Craidd Mewnol, Gwerth Is £129    

Pillgwenlli £130  Victoria £128 

Ardal Allanol, Gwerth Uwch £141    

Caerleon £139  Tŷ du £143 

Ardal Allanol, Gwerth Is £133    

Alway £123  Malpas £154 

Beechwood £127  Ringland £136 

Betws £126    

Cefnwlad Wledig £163    

Graig £148  Maerun £167 

Langstone £196  Parc Tredegyr £139 

Llanwern Dim data ar gael    
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Digartrefedd 

Mae cyfradd yr aelwydydd sy’n gymwys, yn anfwriadol ddigartref ac yn perthyn i grŵp sy’n cael blaenoriaeth o 
ran angen i bob 1,000 o aelwydydd yn seiliedig ar gamau gweithredu awdurdodau lleol Cymru o dan y 
darpariaethau digartrefedd yn Neddf Tai 1996. Mae hyn yn cwmpasu’r penderfyniad ynghylch a oes yna 
rwymedigaeth o dan y Ddeddf i’r awdurdod lleol helpu’r aelwyd, hynny yw, a yw’r awdurdod yn derbyn bod yr 
aelwyd "yn gymwys, yn anfwriadol ddigartref ac yn perthyn i grŵp sy’n cael blaenoriaeth o ran angen". Yn yr 
achos hwn, derbynnir bod yr aelwyd yn statudol ddigartref. 

Roedd cyfradd yr aelwydydd yng Nghasnewydd sy’n gymwys, yn anfwriadol ddigartref ac yn perthyn i grŵp sy’n 
cael blaenoriaeth o ran angen i bob 1,000 o aelwydydd dros y cyfnod rhwng 2010-11 a 2014-15 wedi gostwng o 
8.30 i 5.23. Roedd y ffigur hwn yn dal i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi gostwng o 4.74 i 3.89 i 
bob 1,000 o aelwydydd. 

 

Daeth newidiadau i ddeddfwriaeth i rym ym mis Ebrill 2015, a rhoddodd y rhain ddyletswydd ar y Cyngor i 
geisio atal digartrefedd os oes yna berygl y bydd unigolyn yn cael ei wneud yn ddigartref o fewn 56 diwrnod. Yn 
ogystal, os yw unigolion yn ddigartref, mae gan y Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i geisio dod o hyd i gartref i’r 
unigolyn. Mae canllawiau wedi’u defnyddio yn hyn o beth ac mae’r Cyngor bellach yn gweithio i’r diben hwn ac 
i roi’r ddeddfwriaeth ar waith fel sy’n ofynnol. 

Mae canran y darpar aelwydydd digartref yng Nghasnewydd lle llwyddwyd i atal digartrefedd am o leiaf chwe 
mis wedi codi a gostwng, gyda chynnydd o 53.1% yn 2010-11 i 61.6% yn 2012-13. Yna, roedd y gyfradd hon 
wedi gostwng i 53.1% erbyn 2014-15. Roedd cyfartaledd Cymru wedi cynyddu bob blwyddyn dros yr un cyfnod 
nes cyrraedd 65.4% yn 2014-15. 

 

Mae’r opsiynau a ddefnyddiwyd i atal digartrefedd yn cynnwys: 

 Help i sicrhau tai rhent preifat amgen. 
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 Help i sicrhau tai a chymorth. 

 Help i sicrhau’r llety presennol. 

 Cyfryngu. 

 Darparu cymorth i helpu i gynnal y llety presennol. 

 Talu ôl-ddyledion rhent lle mae landlordiaid yn barod i dynnu’n ôl unrhyw rybudd a roddwyd. 

Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai 

Mae’r System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) yn cael ei defnyddio i bennu a yw eiddo preswyl 
yn ddiogel i fyw ynddynt.   

Mae awdurdodau lleol yn defnyddio’r System i bennu a oes yna berygl yn bodoli a allai effeithio ar iechyd a 
diogelwch darpar feddiannydd sydd fwyaf agored i’r perygl hwnnw. Er enghraifft, mae grisiau yn fwy peryglus i 
bobl hŷn a phlant ifanc, felly wrth asesu peryglon sy’n gysylltiedig â grisiau, ystyrir mai nhw yw’r grwpiau 
mwyaf agored i niwed. Mae peryglon yn cael eu rhannu’n ddau gategori. Mae’r rhai sydd â’r sgôr uchaf ar y 
raddfa (y rhai sy’n cyflwyno’r risg fwyaf) yn cael eu galw’n beryglon Categori 1. Mae’r rhai sydd ymhellach i lawr 
y raddfa ac sy’n cyflwyno llai o risg yn cael eu galw’n beryglon Categori 2. O ran perygl Categori 1, mae gan yr 
awdurdod lleol ddyletswydd i gymryd y camau gorfodi priodol. O ran perygl Categori 2, efallai y bydd yr 
awdurdod lleol yn cymryd camau gorfodi. 

Roedd nifer y peryglon Categori 1 HHSRS a welwyd yng Nghasnewydd dros y cyfnod rhwng 2010-11 a 2014-15 
wedi gostwng o 249 i 141 dros yr un cyfnod. 

 

Mae gan awdurdodau lleol bob math o opsiynau pan maent yn dod o hyd i berygl; gallant: 

 gyflwyno hysbysiad ymwybyddiaeth o berygl. 

 cyflwyno hysbysiad gwella sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i weithio i ddileu neu liniaru’r perygl. 

 cyflwyno hysbysiad gwahardd i gyfyngu ar y defnydd o’r annedd neu ran ohoni. 

 cymryd camau eu hunain os ystyrir bod angen mynd i’r afael â’r perygl ar frys. 

Mae’n ymddangos bod nifer y peryglon yng Nghasnewydd yn lleihau, ond rhaid i ni fod yn ofalus wrth 
ddadansoddi’r data hwn. Nid yw nifer yr asesiadau a gynhelir yn gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn, felly gall hyn 
effeithio ar lefel y peryglon a nodir. Mae’r tabl isod yn dangos y darlun cyffredinol i chi gael cymharu. 
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 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Asesiadau 

HMOs* 277 149 174 279 419 

Dim HMOs* 469 266 200 271 573 

Peryglon a Nodwyd 

Categori 1 249 199 144 154 141 

Categori 2 205 356 335 500 284 

*HMOs: Tai amlfeddiannaeth 
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Adran 4: Llesiant Diwylliannol 
Mae llesiant diwylliannol yn cwmpasu meysydd fel arferion, credoau, ymddygiadau a hunaniaeth. Gall 
gwybodaeth a all fod yn ddefnyddiol o ran asesu llesiant diwylliannol ardal gynnwys mesurau yn ymwneud â 
threftadaeth, iaith a thraddodiadau, a chymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden, creadigol a diwylliannol. 
Mae’r rhain wedi’u cynnwys yn y bennod hon. 

Ar hyn o bryd, dim ond ychydig o fesurau sydd ar gael ar lefel genedlaethol i gefnogi asesiad o lesiant 
diwylliannol. Fodd bynnag, mae sawl mesur wrthi’n cael eu datblygu a byddant ar gael gan Arolwg 
Cenedlaethol Cymru. 

Er bod y dangosyddion a ddefnyddir yn y bennod hon yn rhoi darlun o lesiant cymdeithasol, mae yna rai 
meysydd lle byddai data ychwanegol yn helpu i fireinio’r Asesiad o Lesiant Lleol. Mae hyn yn cynnwys: 

 Y tueddiadau tymor hir a chywirdeb o ran siarad a defnyddio’r Gymraeg; 

 Roedd data Arolwg Cenedlaethol Cymru o ran dylanwadu ar benderfyniadau, pobl o wahanol 
gefndiroedd yn gyrru ymlaen yn dda, perthyn i’r ardal a chael eich trin â pharch ac ystyriaeth ond wedi 
cael ei gasglu ers blwyddyn yn 2014-15. Byddai tueddiadau yn ddefnyddiol i fonitro a mesur cydlyniant 
cymunedol tymor hir; 

 Mae’r mesurau treftadaeth a’r celfyddydau ond wedi cael eu hadrodd trwy Arolwg Cenedlaethol Cymru 
ers blwyddyn. Bydd tueddiadau tymor hir yn ein galluogi ni i fonitro newidiadau mewn defnydd a 
rhagfynegi tueddiadau i’r dyfodol;  

 Mesurau yn ymwneud â gweithgareddau hamdden eraill;  

 Mae angen datblygu’r tueddiadau o ran cymryd rhan mewn chwaraeon hefyd. 

Yn ogystal, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi amryw o adolygiadau ac 
asesiadau statudol y mae’n rhaid i’r bwrdd eu hystyried wrth baratoi ei asesiad. Mae yna amryw i’w hystyried 
sy’n ymwneud â llesiant economaidd ein cymuned, sef: 

 Yr asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae yn yr awdurdod lleol a gynhaliwyd o dan adran 11(1) o 
Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. (Atodiad d). 

 Yr asesiad strategol a baratowyd yn unol â rheoliadau o dan adran 6 o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 
1998 (c.37) yn ymwneud â lleihau trosedd ac anhrefn yn ardal yr awdurdod lleol (Atodiad f). 

Bydd yr asesiadau hyn yn cael eu hystyried ochr yn ochr â’r wybodaeth yn yr Asesiad o Lesiant Lleol i lywio’r 
Dadansoddiad o Ymatebion a’r Cynllun Llesiant Lleol. 

Ymgysylltu 

Mae’r dadansoddiad cychwynnol o’r ymgysylltu yn ystyried 662 o ymatebion i Arolwg Eich Casnewydd 2016. 
Roedd yr arolwg yn rhan o weithgarwch ymgysylltu’r Asesiad o Lesiant Lleol a gynhaliwyd yn ystod haf/hydref  
2016. Cynhaliwyd arolygon eraill hefyd, a bydd canlyniadau’r rheini’n cael eu hychwanegu at y canfyddiadau 
cychwynnol hyn. 

Mae’r dadansoddiad hwn yn edrych ar ymatebion i ddau gwestiwn penodol yn yr arolwg, sef: 

 Pa bethau ydych chi’n eu hoffi fwyaf am fyw yng Nghasnewydd? (Hyd at dri pheth). 

 Yn eich barn chi, beth hoffai eich cymuned weld mwy / llai ohono yn yr 20 mlynedd nesaf. 

Ni chafwyd unrhyw gwestiynau aml-ddewis. Ni anogwyd unrhyw ymatebion penodol ac roedd ymatebwyr yn 
gallu gwneud sylwadau yn gwbl agored. 

Mae’r ymatebion yn ymwneud â llesiant diwylliannol yn pwysleisio poblogrwydd cyfleusterau chwaraeon a 
hamdden Casnewydd. Yn ôl yr arolwg, darpariaeth chwaraeon a hamdden yw’r drydedd agwedd ar fywyd fwyaf 
poblogaidd yn y ddinas, gyda 79 o bobl yn nodi bod hyn yn rhywbeth y maent yn ei hoffi. Dywedodd 24 o bobl 
yr hoffent weld darpariaeth chwaraeon a hamdden ychwanegol yn y dyfodol. 

 “Mae’r cyfleusterau chwaraeon yn wych.” “Cyfleusterau chwaraeon gwych.” “Mae’r cyfleusterau 
hamdden yn wych – y felodrom, rygbi, pêl-droed.” 
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 Dywedodd fwy neu lai yr un faint o bobl eu bod nhw’n hoffi lleoliadau’r celfyddydau yn y ddinas (37 o 
ymatebwyr), llyfrgelloedd y ddinas (38 o ymatebwyr) a lleoliadau treftadaeth a llefydd i ymweld â nhw 
yn y ddinas (36 o ymatebwyr). 

 Dywedodd 16 o bobl eu bod yn hoffi digwyddiadau’r ddinas, gyda 26 ohonynt yn dweud yr hoffent 
weld mwy o ddigwyddiadau. 

 Gwnaeth pum person sylwadau ar ddarpariaeth y Gymraeg, ac roedd pedwar ohonynt am weld mwy o 
ddarpariaeth ac un person am weld llai.  

Cynhaliwyd ail arolwg trwy gleientiaid Panel Dinasyddion Casnewydd a Cymunedau yn Gyntaf, a chafwyd 397 o 
ymatebion. Mae’r canlyniadau wedi’u hamlinellu yn y tabl canlynol. Mae canfyddiadau allweddol yn cynnwys y 
canlynol: 

 Roedd 87% o bobl o’r farn bod yna gyfleoedd i fwynhau chwaraeon a’r celfyddydau. 

 Roedd 89% o bobl o’r farn bod yna gyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden. 

 Roedd 49% o bobl o’r farn bod yna gyfleoedd i siarad Cymraeg. 
 

 Cytuno Anghytuno Ddim yn siŵr Dim 
ymateb Datganiad Nifer % Nifer % Nifer % 

Mae yna gyfleoedd i fwynhau chwaraeon 
a’r celfyddydau e.e. ffilm, theatr, celf, 
dawns ac ati 

337 87.99% 21 5.48% 25 6.53% 14 

Mae yna gyfleoedd i gymryd rhan yn y 
celfyddydau 

212 55.50% 33 8.64% 137 35.86% 15 

Mae yna gyfleoedd i gymryd rhan mewn 
chwaraeon a hamdden 

345 89.38% 11 2.85% 30 7.77% 11 

Mae yna gyfleoedd i ddysgu am hanes a 
threftadaeth leol  

261 67.62% 32 8.29% 93 24.09% 11 

Mae yna gyfleoedd i siarad Cymraeg 185 49.47% 46 12.30% 143 38.24% 23 

Sut mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gymuned? 
Mae yna ddwy elfen i’r data ar bobl yn siarad Cymraeg yng Nghasnewydd. Yr elfen gyntaf yw nodi pwy sy’n 
gallu siarad Cymraeg. Yr ail elfen yw nodi a ydynt yn defnyddio eu Cymraeg, a ble maent yn cael cyfle i siarad 
Cymraeg. 

Siarad Cymraeg  

Mae yna wahanol setiau data ar faint o siaradwyr Cymraeg sydd gennym yng Nghasnewydd, ac mae 
canlyniadau’r rhain yn amrywio’n fawr. Data’r cyfrifiad yw’r set ddata a ddyfynnir fwyaf aml ac mae’n casglu 
gwybodaeth gan y boblogaeth gyfan, tra bod setiau data eraill megis Arolwg Cenedlaethol Cymru (NSfW) yn 
defnyddio samplau llai o faint. 

Canran y bobl 3 oed a hŷn a oedd yn gallu siarad Cymraeg adeg y Cyfrifiad diwethaf (2011) yng Nghasnewydd 
oedd 9.3%, o gymharu ag 19.0% ar gyfer Cymru. Rhwng Cyfrifiad 2001 a Chyfrifiad 2011, cafwyd gostyngiad o 
0.7 pwynt canran yng Nghasnewydd, o gymharu â gostyngiad o 1.8 pwynt canran ar gyfer Cymru. 
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Mae yna dystiolaeth i awgrymu bod data’r Cyfrifiad yn goramcangyfrif canran y siaradwyr Cymraeg yng 
Nghasnewydd.  

 

% y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg yn ôl oedran 

 % 2001 % 2011 
% 

Gwahaniaeth 
 

3 – 4 oed 9.2 14.0 +4.8  

5 – 9 oed 36.3 34.8 -1.5  

10 – 14 oed 46.1 42.0 -4.1  

15 – 19 oed 21.4 23.0 +1.6  

20 – 24 oed 3.8 7.8 +4.0  

25 – 29 oed 3.4 4.9 +1.5  

30 – 34 oed 2.8 3.3 +0.5  

35 – 39 oed 2.6 3.1 +0.5  

40 – 44 oed 2.7 2.6 -0.1  

45 – 49 oed 2.8 2.4 -0.4  

50 – 54 oed 2.7 2.4 -0.3  

55 – 59 oed 2.6 1.9 -0.7  

60 – 64 oed 2.1 1.8 -0.3  

65 – 69 oed 2.9 1.7 -1.2  

70 – 74 oed 2.3 1.4 -0.9  

75 – 79 oed 2.6 2.0 -0.6  

80 oed a hŷn 2.2 1.8 -0.4  

Cyfanswm 10.0 9.3 -0.7  

 

O edrych ar y tabl isod, mae’n bosibl bod rhieni wedi goramcangyfrif gallu eu plant i siarad Cymraeg. Yn 2011, 
dywedodd rhiwni a gwblhaodd y cyfrifiad fod 42% o blant a phobl ifanc 11-14 oed yn siarad Cymraeg. Yn 2001, 
y ffigur oedd 46%. Wrth olrhain y cohort hwnnw o 2001 i 2011, mae’r ffigur yn gostwng o 46% o bobl ifanc 10-
14 oed i 7.8% o bobl 20-24 oed yn siarad Cymraeg dros ddegawd yn ddiweddarach. Mae’n annhebygol y byddai 
lefelau sgiliau unigolion yn newid cymaint â hyn dros ddegawd, sy’n awgrymu efallai nad oedd y data’n ddilys. 
Fodd bynnag, rhaid gweld yr ongl gadarnhaol hefyd, sef bod rhieni’n credu bod eu plant yn gallu siarad 
Cymraeg. 
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Yn ogystal, mae ffigurau Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2011 yn awgrymu bod tua 4% o’r 24,000 o 
ddisgyblion yng Nghasnewydd yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn groes i ddata cyfrifiad 
2011 a nododd fod 34.8% o blant 5-9 oed yn siarad Cymraeg yn ardal yr awdurdod lleol. 

Yn gryno, mae’n debygol bod cyfrifiadau 2001 a 2011 yn goramcangyfrif nifer a chyfran y siaradwyr Cymraeg 
yng Nghasnewydd.   

Er bod gennym reswm i gwestiynu dilysrwydd data’r cyfrifiad ar blant a phobl ifanc, nid oes gennym reswm i 
gwestiynu’r data ar oedolion. Mae pob grŵp oedran rhwng 20 a 39 oed yn dangos cynnydd yn y gyfran o 
siaradwyr Cymraeg. Mae pob grŵp oedran 40 oed a hŷn yn dangos gostyngiad yn y gyfran o siaradwyr 
Cymraeg. Mae’n glir bod sgiliau Cymraeg yn wahanol iawn yn ôl grŵp oedran. 

Mae’r grwpiau oedran hŷn naill ai’n colli eu sgiliau neu’n symud i ffwrdd. Mae’r bobl yn y grwpiau oedran iau 
naill ai’n ennill sgiliau yng Nghasnewydd, neu wedi elwa ar addysg cyfrwng Cymraeg, neu’n symud i Gasnewydd 
gyda sgiliau Cymraeg. Os bydd y duedd hon yn parhau yn y tymor hir, bydd yn arwain at dwf yn nifer a chyfran y 
siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd.  

Mae’r map dros y dudalen yn dangos canran y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg ar gyfer pob ward yng 
Nghasnewydd. Fel y nodwyd yn flaenorol, mae gennym reswm i gwestiynu dilysrwydd y data ar gyfer pobl ifanc 
3-19 oed, ac mae hyn yn ddigon sylweddol i effeithio ar ganran y boblogaeth gyfan ar gyfer pob ward. Mae’n 
debygol bod y ffigurau’n goramcangyfrif cyfran y siaradwyr Cymraeg yn ôl ward. Byddwn yn archwilio’r data i 
geisio cael gwybodaeth fwy cywir ar lefel ward.  
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Defnyddio’r Gymraeg Bob Dydd 

Mae’r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (2016) yn amcangyfrif bod 18.9% o boblogaeth Casnewydd yn siarad 
Cymraeg. Unwaith eto, mae’r ganran hon yn is na chyfartaledd Cymru (26.4%) ond yn uwch na’r data a 
ddarperir gan y cyfrifiad.  

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru (NSfW) 2015 yn gofyn am allu pobl dros 16 oed i siarad Cymraeg. 

 

 
% 

Casnewydd 
% Cymru 

Defnyddwyr Bob Dydd *1 11 

Gallu Siarad Cymraeg 6 20 

Methu â Siarad Cymraeg, ond rhywfaint o allu 2 4 

Methu â Siarad Cymraeg 92 76 

*nid yw’r amcangyfrif yn ddibynadwy    

 

Nododd 6% o’r boblogaeth eu bod yn gallu siarad Cymraeg, sef y ganran isaf o unrhyw awdurdod lleol yn yr 
arolwg, yn is o lawer na ffigur Cymru, sef 20%. Dim ond 1% o bobl dros 16 oed sy’n siarad Cymraeg bob dydd, o 
gymharu â chyfartaledd o 11% ledled Cymru. Fodd bynnag, rhaid nodi nad yw canran Casnewydd yn ystadegol 
hyfyw oherwydd maint y sampl.  

Gan ddefnyddio’r ddwy set ddata hon, gwelwn mai dim ond un o bob chwech siaradwr Cymraeg yng 
Nghasnewydd sy’n defnyddio’r iaith bob dydd, o gymharu ag un o bob dau ledled Cymru. Yn ogystal â’r ffaith 
bod llai o siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd na chyfartaledd Cymru, mae hyn yn awgrymu hefyd fod llai o 
gyfleoedd i siaradwyr Cymraeg ddefnyddio’r iaith yn y ddinas. 

Y Gymraeg yn y Dyfodol 

Yng Nghasnewydd, rydym yn rhagweld y bydd y twf mwyaf mewn siaradwyr Cymraeg yn dod trwy addysg 
cyfrwng Cymraeg. Mae’n debygol y bydd y twf hwn yn cael ei gryfhau gan bobl yn symud i Gasnewydd o rannau 
eraill o Gymru a datblygiadau deddfwriaethol ehangach sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus gynnig 
gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.  

Mae’r ffigurau rhagamcanol ar gyfer disgyblion mewn addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd yn dangos 
twf o 934 o ddisgyblion yn 2016/17 i 1,123 yn 2021/22. Amlinellir hyn yn y tablau isod sy’n seiliedig ar ffigurau 
PLASC o fis Ionawr 2016. 

 

  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Ysgol Gymraeg Casnewydd 305 290 288 284 284 282 

Ysgol Gymraeg Ifor Hael 186 168 163 158 153 147 

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 128 146 164 163 174 181 

Cyfanswm y Disgyblion Cynradd 619 604 615 605 611 610 

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed * 81 135 210 303 396 463 

Ysgol Gyfun Gwynllyw 234 217 179 149 92 50 

Cyfanswm y Disgyblion Uwchradd 315 352 389 452 488 513 

Cyfanswm y Disgyblion 934 956 1,004 1,057 1,099 1,123 

*Wedi’i addasu i gyfrif disgyblion sy’n dod o Sir Fynwy 

 

Yn Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd Cyngor Dinas Casnewydd, mae yna darged i lenwi’r llefydd sydd ar 
gael yn nosbarthiadau derbyn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg. Byddai hyn yn arwain at dwf o 4% o blant a 
phobl ifanc yng Nghasnewydd yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn 2016/17 i 5% yn 2021/22.  
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 Gwirioneddol 2016/17 Targed 2021/2022 

 Disgyblion % Disgyblion % 

Holl ddisgyblion cynradd  13,101 100 13,734 100 

Disgyblion mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg 619 4.7 737 5.3 

Holl ddisgyblion uwchradd 10,058 100 11,464 100 

Disgyblion mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg 315 3.1 513 4.5 

Holl ddisgyblion cynradd ac uwchradd 23,159 100 25,198 100 

Disgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd 
cyfrwng Cymraeg 

934 4.0 1250 5.0 

 

Yn ogystal, gall polisi cenedlaethol arwain at newid cyflymder o ran datblygu addysg cyfrwng Cymraeg. Mae 
strategaeth ddrafft Llywodraeth Cymru, ‘Miliwn o Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050’, yn gosod targed uchelgeisiol 
o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  

Fel mae’r data o Arolwg Cenedlaethol Cymru yn ei awgrymu, ar hyn o bryd prin iawn yw’r cyfleoedd i siarad 
Cymraeg yng Nghasnewydd y tu allan i deulu, ffrindiau, addysg a digwyddiadau sy’n targedu siaradwyr Cymraeg 
yn benodol h.y. digwyddiadau cerddoriaeth a drefnir gan Fenter Iaith Casnewydd neu gynyrchiadau theatr yn y 
Riverfront. Mae rhai busnesau’n adnabyddus fel busnesau ‘ystyriol o’r Gymraeg’, er enghraifft, canolfan 
gymunedol Cwtsh a ‘Crafted’ yng nghanolfan Kingsway yn y ddinas, ond mae’r rhain yn gymharol brin.  

Mae plant ac oedolion yn dysgu i siarad Cymraeg ond, er mwyn cynnal eu rhuglder, maent angen cyfleoedd i’w 
defnyddio. Pan nad yw pobl yn cael cyfle i siarad Cymraeg yn y gwaith ac mewn cyd-destun cymdeithasol, 
maent yn methu â datblygu eu sgiliau ac yn colli eu rhuglder. Felly, mae’r defnydd o’r Gymraeg yng 
Nghasnewydd yr un mor bwysig â chyfrif nifer y siaradwyr. 

Mae’r weledigaeth ar gyfer Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd Cyngor Dinas Casnewydd yn nodi: ‘Mae pobl 
Casnewydd yn gallu defnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd’. Wrth ddatblygu a gweithredu’r 
strategaeth, byddem yn disgwyl gweld twf yn y cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Nghasnewydd i bobl ag 
ystod eang o sgiliau Cymraeg. Rydym yn disgwyl y bydd hyn yn arwain at fwy o Gymraeg yn cael ei defnyddio 
yng Nghasnewydd dros y 5 mlynedd nesaf ac, yn wir, dros y 25 mlynedd nesaf.  

Mae hyn yn cael ei gefnogi gan brofiadau ardaloedd eraill yn y De-ddwyrain lle mae’n normal i glywed y 
Gymraeg yn cael ei siarad, er mai ychydig iawn o Gymraeg fyddai wedi cael ei chlywed genhedlaeth yn gynt. Y 
gobaith yw mai dyma fydd profiad Casnewydd hefyd. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 
 

 Dim digon o gyfleoedd i oedolion a theuluoedd ddysgu Cymraeg. 

 Hoffwn i ddysgu Cymraeg, ond mae’n ddrud iawn oni bai eich bod chi’n hawlio budd-daliadau. 

 Pam mae’n rhatach i ddysgu Pwyleg na CHYMRAEG, ein iaith ni’n hunain? 

 Mae’r Gymraeg yn beth anghyffredin iawn yng Nghasnewydd, ac mae ceisio gorfodi peg sgwâr i mewn i 

dwll crwn yn gwneud pobl yn fwy amharod i ddysgu’r iaith. 

 Dylai fod yna ddosbarthiadau am ddim ar gyfer pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, yn enwedig o 

ystyried y targedau uchelgeisiol a osodwyd gan y Llywodraeth.  

 Mae’r Gymraeg yn iaith ddiwylliannol hyfryd, ond dydy hi ddim yn ddefnyddiol mewn gweithgareddau o 

ddydd i ddydd. 

 Cyfleoedd i’w dysgu ond, yn ymarferol, ychydig iawn o gyfleoedd i’w defnyddio. 

 Fel rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg, rwy’n credu y dylai Casnewydd hyrwyddo ac annog pobl hŷn i 

siarad Cymraeg. 
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Pa mor gydlynus yw’n cymunedau? 

Canfyddiadau o Gasnewydd 

Y diffiniad mwyaf cyffredin o Gydlyniant cymunedol yw ‘beth sy’n rhaid digwydd ym mhob cymuned i alluogi 
gwahanol grwpiau o bobl i yrru ymlaen yn dda gyda’i gilydd’. Mae cydlyniant cymunedol yn disgrifio gallu 
cymunedau i weithredu a thyfu gyda’i gilydd yn gytûn.  

Ystyr cymuned gydlynus yw cymuned lle mae gan bobl ymdeimlad o berthyn, lle maent yn gyfforddus yn 
cymysgu a rhyngweithio ag eraill sy’n wahanol iddynt a lle maent yn parchu amrywiaeth.  

Mae dangosyddion allweddol cydlyniant cymunedol yn ymwneud â sut mae pobl yn teimlo am eu hardal leol, a 
gellir eu defnyddio i fesur pa mor dda mae gwahanol gymunedau’n ymwneud â’i gilydd ac a oes ganddynt 
hunaniaeth a rennir. Mae’n bwysig nodi hefyd bod cymunedau’n golygu mwy nag ardaloedd daearyddol; 
gallant gael eu diffinio yn ôl cymdogaeth, ethnigrwydd neu ddiwylliant, grŵp oedran, ffydd, cyfeiriadedd 
rhywiol, iaith, rhyw neu nodweddion neu ddiddordebau eraill. 

Yn holiadur y Panel Dinasyddion, gofynnir i ymatebwyr am eu barn ar i ba raddau y maent yn teimlo eu bod yn 
perthyn i Gasnewydd. Mae hyn yn cynnwys gofyn am ymateb i ddatganiadau megis: ‘Mae Casnewydd yn lle da i 
fyw ynddo’, ‘Mae Casnewydd yn dod yn lle gwell i fyw ynddo’ ac ‘Rwy’n falch o ddweud fy mod i’n dod o 
Gasnewydd’. 

Rhwng mis Ebrill 2013 a mis Gorffennaf 2016, mae yna duedd amlwg sy’n dangos bod lefel yr ymdeimlad o 
berthyn i’r ddinas wedi codi’n raddol, yn enwedig yn y canfyddiad bod Casnewydd yn dod yn lle gwell i fyw 
ynddo. 

 

Gall y twf hwn gael ei briodoli i amryw o ffactorau, gan gynnwys y cynnydd gweledol mewn buddsoddiad ac 
adfywio yn y ddinas e.e. Friars Walk, Campws Prifysgol De Cymru Canol y Ddinas, parciau busnes o gwmpas y 
ddinas. Yn rhyngwladol, mae Casnewydd wedi codi ei phroffil fel dinas trwy gynnal digwyddiadau proffil uchel, 
gan gynnwys Cwpan Ryder a chynhadledd NATO. Mae’r datblygiadau hyn, ochr yn ochr â rota blynyddol 
parhaus digwydiadau chwaraeon a diwylliannol eraill, wedi cyfrannu at gynnydd yn yr ymdeimlad o hyder 
ymhlith pobl Casnewydd, ynghyd â balchder yn y ffaith bod y ddinas yn datblygu. Mae’r cyngor, ochr yn ochr â’i 
bartneriaid, wedi cymryd camau rhagweithiol i barhau i bwyso am naratif cadarnhaol am y ddinas trwy’r 
ymgyrch #backingnewport.  
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Rhagwelir y bydd y lefelau buddsoddiad ac adfywio yn y ddinas, y lefelau hyder a’r agwedd gadarnhaol ledled 
Casnewydd yn parhau i godi. Fodd bynnag, mae’n bwysig ystyried efallai y bydd y cynnydd hwn yn cael ei liniaru 
gan effaith mesurau cyni a allai arwain at doriadau i wasanaethau cyhoeddus. 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn sampl cynrychiadol o tua 12,000 o bobl o bob cwr o Gymru. Gofynnwyd y 
cwestiynau isod am y tro cyntaf yn 2014-15, felly nid oes modd i ni weld tuedd ar hyn o bryd. 

Roedd 19% o’r bobl yng Nghasnewydd yn cytuno eu bod yn teimlo y gallent ddylanwadu ar benderfyniadau a 
oedd yn effeithio ar eu hardal leol yn 2014-2015, o gymharu â 21% ar gyfer Cymru. Roedd 75% o’r bobl yng 
Nghasnewydd yn cytuno bod pobl o wahanol gefndiroedd yn gyrru ymlaen yn dda yn yr ardal leol, o gymharu â 
79% ar gyfer Cymru. Roedd 79% o’r bobl yng Nghasnewydd yn cytuno eu bod yn teimlo eu bod yn perthyn i’r 
ardal, o gymharu ag 82% ng Nghymru. Roedd 77% o’r bobl yng Nghasnewydd yn cytuno bod pobl yn yr ardal 
leol yn eich trin â pharch ac ystyriaeth, o gymharu â 79% yng Nghymru. 

 

Mae’r ddinas bob amser wedi bod yn un amrywiol o ran ethnigrwydd, ond mae ei chyfansoddiad demograffig 
wedi aros yn gymharol sefydlog dros gyfnod sylweddol o amser. Mae’r lefelau cryf o gydlyniant cymunedol 
wedi’u hadlewyrchu yn yr ymateb i ‘Pobl o wahanol gefndiroedd yn gyrru ymlaen yn dda yn yr ardal leol’ a 
‘teimlo eu bod yn perthyn i’r ardal’. Mae cysylltiadau da wedi bod rhwng cymunedau yng Nghasnewydd erioed, 
ac mae’n hanfodol bod pobl ac asiantaethau yn y ddinas yn parhau i gynnal y cydlyniant cymunedol clodwiw 
hwn. 

Mae Ceiswyr Lloches, Ffoaduriaid, Ymfudwyr a Throseddau Casineb i gyd yn gysylltiedig â Chydlyniant 
Cymunedol. Er nad oes unrhyw dystiolaeth hyd yma o wrthdaro difrifol rhwng cymunedau yng Nghasnewydd, 
mae ymchwil eang a gynhaliwyd mewn rhannau eraill o’r DU wedi nodi rhai ‘rhagfynegyddion’ o gydlyniant 
cymunedol cadarnhaol a negyddol, gyda llawer ohonynt yn bodoli yng Nghasnewydd ar hyn o bryd. Felly, 
mae’n hollbwysig bod asiantaethau cyflenwi allweddol yn defnyddio dull rhagweithiol wrth hyrwyddo 
cydlyniant cymdeithasol. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Nid yw’n ymddangos bod llawer o gyfleoedd i bobl wneud prosiectau i weithio gyda’i gilydd. 

 Rwy’n clywed llawer o straeon o gam-drin hiliol, hyd yn oed tuag at bobl gwyn Prydeinig, oherwydd 
diffyg dealltwriaeth (siarad Cymraeg i’w plant), ac rwy’n ofni bod Brexit wedi cael effaith enfawr ar y 
rhai o wahanol ddiwylliannau a’r croeso y maent yn ei deimlo yn y wlad hon. Rwy’n tueddu i weld bod 
unrhyw un o wahanol gefndir i’r cefndir gwyn Prydeinig traddodiadol yn tueddu i lynu at ei gilydd yn eu 
cymunedau eu hunain. 

 Mae hynny’n wir ar gyfer y rhan fwyaf o ardaloedd, ond mae yna wastad rai pobl sydd ddim yn cytuno 
â diwylliannau a chredoau eraill, ond dylid hyrwyddo gwell dealltwriaeth ar y ddwy ochr. 
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 Yn y canolfannau cymunedol, mae yna gymysgedd dda o wahanol gefndiroedd. Ddim yn siŵr am 
ardaloedd preswyl ar wahân mewn ardaloedd eraill. 

 Mewn rhai ardaloedd yng Nghasnewydd, mae cymunedau’n gyrru ymlaen yn dda, ond mae cymunedau 
mewn ardaloedd eraill yn cael eu cadw ar wahân, felly does dim cyfle iddyn nhw ddod at ei gilydd a 
meithrin perthynas. 

 Dydy’r rhan fwyaf o ardaloedd ddim yn cymysgu’n dda ag eraill. 

 Mae angen mwy o gydlyniant cymunedol rhwng diwylliannau. 

 Mae pobl yn gyrru ymlaen yn dda ar y cyfan. Mae aelodau’r gwahanol gymunedau yn meithrin 
perthnasoedd cymysg ac ati, sy’n arwydd da o integreiddio. 

Troseddau Casineb 

Mae nifer y troseddau casineb a gofnodir wedi aros yn gymharol gyson ers 2010/11. Mae’r data diweddaraf yn 
dangos cynnydd o 99 yn 2010/11 i 104 yn 2011/12 i 118 yn 2012/13 a gostyngiad bach i 110 yn 2013/14. Roedd 
y ffigur hwn wedi parhau i ostwng i 101 yn 2014/15, gyda’r duedd hon yn parhau i 98 yn 2015/16. Yn y 
gorffennol, mae cyfradd y troseddau casineb yng Nghasnewydd wedi bod yn uwch na chyfartaledd Cymru ond, 
dros y 2 flynedd diwethaf, mae’r data wedi adlewyrchu’r ffaith bod ffigurau Casnewydd yn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol. Er gwaethaf y gostyngiad yn nifer y Troseddau Casineb, roedd nifer y digwyddiadau casineb wedi 
cynyddu o Despite 203 yn 2013/14 i 226 yn 2014/15 ac i 258 yn 2015/16.  

Er bod troseddau casineb sy’n cael eu hysgogi gan hil neu grefydd yn gyfrifol am lawer o’r ffigurau trosedd, mae 
adroddiadau megis “Hidden in Plain Sight – Inquiry into disability related hate crime” gan y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn nodi nad yw llawer o achosion o droseddau casineb sy’n ymwneud ag 
anabledd yn cael eu hadrodd.   

O bryd i’w gilydd, mae materion lleol megis cynigion am safleoedd sipsiwn/teithwyr neu grwpiau o newydd-
ddyfodiaid yng Nghasnewydd yn gallu achosi ymateb sy’n cael effaith negyddol ar rannau o’r gymdeithas. 
Efallai na fydd y materion hyn yn gyson, ond gallant fod yn ddifrifol ac efallai y bydd angen ymateb 
amlasiantaethol lefel uchel.   

 

Mae digwyddiadau byd-eang a chenedlaethol yn gallu cynyddu tensiynau cymunedol hefyd, gan arwain at 
gynnydd mewn digwyddiadau casineb h.y. cynnydd mewn gweithgareddau gan yr asgell dde eithafol, mwy o 
sylw yn y cyfryngau i ddigwyddiadau byd-eang (yn enwedig yn ymwneud â therfysgaeth). Yn ystod adegau o 
densiynau mawr, mae Cyngor Dinas Casnewydd a Heddlu Gwent yn sicrhau ein bod yn cadw mewn cysylltiad 
â’r cymunedau sy’n cael eu heffeithio er mwyn rhoi tawelwch meddwl a chymorth i’n cymunedau. 

Ddydd Iau 23 Mehefin 2016, cynhaliwyd refferendwm yr UE a phleidleisiodd pobl y Deurnas Unedig o blaid 
gadael yr Undeb Ewropeaidd. Yn dilyn y canlyniad hwn, dangosodd gwybodaeth a ryddhawyd gan Gyngor 
Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC), sy’n cwmpasu Gogledd Iwerddon, ynghyd â Chymru a Lloegr, 
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fod cynnydd wedi bod yn nifer y troseddau casineb a adroddwyd ac a gofnodwyd. Adlewyrchwyd y cynnydd 
hwn yn ffigurau troseddau casineb Casnewydd ond, erbyn hyn, mae’r lefelau wedi gostwng eto i lefelau tebyg i 
lefelau’r blynyddoedd blaenorol.  

Gyda’r adnoddau ychwanegol wedi’u cyfarwyddo i gynyddu adroddiadau a gwella mecanweithiau adrodd, 
rhagwelir y bydd lefelau adrodd yn parhau i gynyddu ochr yn ochr â datblygiad parhaus gwasanaethau 
cymorth.  

Beth arall rydym yn ei wybod am lesiant diwylliannol yng 
Nghasnewydd? 

Y Celfyddydau a Threftadaeth 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru’n gofyn i ymatebwyr a ydynt wedi bod mewn digwyddiadau celfyddydol, safle 
treftadaeth neu amgueddfa dros y 12 mis diwethaf. Mae’r cwestiynau hyn ond wedi’u hychwanegu at yr arolwg 
yn ddiweddar a dim ond canlyniadau un flwyddyn sydd wedi’u hadrodd.   

Mae yna amrywiaeth o ddigwyddiadau sy’n cael eu dosbarthu fel digwyddiadau celfyddydol, gan gynnwys 
dramâu, pantomeimiau, sioeau cerdd, digwyddiadau comedi, opera, cerddoriaeth fyw a pherfformiadau 
dawns. 

Canran y bobl yng Nghasnewydd a aeth i ddigwyddiad celfyddydol yn 2014-15 oedd 56%, sydd ychydig yn is na 
chyfartaledd Cymru (58%). Y ganran a oedd wedi ymweld â safle traftadaeth oedd 60%, sydd ychydig yn uwch 
na chyfartaledd Cymru (59%). Canran y bobl a oedd wedi ymweld ag amgueddfa oedd 45%, o gymharu â 39% ar 
gyfer Cymru.   

 

Gan mai dim ond gwerth blwyddyn o ddata sydd wedi’i adrodd, nid ydym wedi gweld tuedd hyd yma. Yn 
ogystal, mae’n gallu bod yn anodd rhagweld y duedd i’r dyfodol gan nad oes yna duedd flaenorol wedi’i 
chofnodi hyd yma. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Mae yna fygythiadau cyson i gau’r llyfrgell, y llyfrgell cyfeirio, yr oriel gelf a’r amgueddfa. Mae 
murluniau wedi’u dinistrio a dim byd wedi dod yn eu lle fel yr addawyd! O ran arddangos y llong a oedd 
o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol pan gafodd ei darganfod, doedd y cyngor ddim eisiau 
gwybod ac mae’n ymddangos ei fod yn awyddus i anghofio am y peth. 

 Mae’r amrywiaeth sydd ar gael wedi creu cryn effaith arna i. 

 Byddai mwy o theatr o safon uchel yn y Riverside yn dda. 
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 Mae’n ymddangos bod mwy yn digwydd nag o’r blaen. Erbyn hyn, mae mwy i ganol y ddinas na 
thafarndai a chlybiau. 

 Byddai’n dda cael rhywle fel Chapter yng Nghasnewydd. Mae’r Riverfront yn cynnig rhywfaint. Y tro 
diwethaf i mi gysylltu â Chanolfan Beaufort, cefais wybod bod y gyllideb ar gyfer y celfyddydau wedi 
dod i ben. Yn ogystal â hyn, roedd rhaid i’r tiwtoriaid fod yn hunangyflogedig; dydy hi ddim yn werth 
chweil iddyn nhw addysgu yma mwyach. Mae’n rhaid i’r rhai â diddordeb yn y celfyddydau fynd mor 
bell â Rhisga, sydd ddim yn swnio’n bell, ond mae’n gallu bod yn broblem os ydych chi ar gyllideb 
gyfyngedig. 

 Yn ogystal â’r amgueddfa wych, mae digon o brosiectau lleol yma fel y Bont Gludo, y Llong Ganoloesol 
ac ati i gymryd ynddyn nhw. 

 Mae cymryd rhan mewn treftadaeth yn dod yn fwy anodd gyda newidiadau yn yr amgueddfa a’r 
llyfrgell, ynghyd â cholli addysg hanes yn y brifysgol yn y ddinas. 

 O ran treftadaeth leol, a yw’r system addysg yn sicrhau digon o ymwybyddiaeth o ba mor arwyddocaol 
oedd rôl yr ardal hon? 

Chwaraeon  

Mae’r Arolwg ar Oedolion Egnïol yn arolwg poblogaeth ar raddfa fawr o gyfranogiad oedolion mewn 
chwaraeon yng Nghymru, sydd wedi’i gomisiynu gan Gyngor Chwaraeon Cymru (Chwaraeon Cymru) ers 1987. 
Mae’r Arolwg ar Oedolion Egnïol yn arolwg dwyflynyddol sy’n mesur lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon, 
aelodaeth o glybiau a gwirfoddoli, yn ogystal ag ymddygiadau ffordd o fyw, iechyd a chwaraeon eraill ymhlith 
oedolion yng Nghymru.  

Roedd canran yr oedolion sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon o leiaf deirgwaith yr wythnos 
wedi cynyddu o 34.4% i 42.2% rhwng 2012 a 2014, o gymharu â chyfartaledd Cymru a oedd wedi cynyddu o 
38.8% i 40.5%. Nid yw’n ymddangos bod hyn yn gwrth-ddweud nifer yr oedolion sy’n bodloni canllawiau 
corfforol egnïol Arolwg Iechyd Cymru (gweler y bennod Llesiant Cymdeithasol), sydd wedi amrywio rhwng 27% 
a 31% dros y pum mlynedd diwethaf.  

Roedd canran yr oedolion nad ydynt yn cyflawni gweithgarwch yn aml wedi gostwng o 48.9% i 37.6% o 
gymharu â chyfartaledd Cymru, a oedd wedi gostwng o 40.4% i 38.4%. Mae hyn yn cymharu hefyd ag Arolwg 
Iechyd Cymru sy’n cofnodi nad oedd 35% o bobl wedi bod yn gorfforol egnïol dros yr wythnos ddiwethaf. 

 

Roedd canran y plant o oedran ysgol sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon deirgwaith neu fwy 
yr wythnos yng Nghasnewydd wedi cynyddu o 42.7% yn 2013 i 49.9% yn 2015. Mae hyn o gymharu â chynnydd 
o 40.1% i 48.0% yng Nghymru. Mae canran y plant o oedran ysgol nad ydynt yn cymryd rhan mewn 
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gweithgareddau chwaraeon yn aml ond wedi’i chofnodi yn yr arolwg diweddaraf yn 2015, pan gofnodwyd 
cyfraddau o 27.6% yng Nghasnewydd a 28.6% ar gyfer Cymru. 

 

Yn 2012, canran y bobl a oedd yn aelodau o glwb chwaraeon yng Nghasnewydd oedd 21.91%, sy’n is na 
chanran Gwent (24.11%) a ffigur Cymru (26.89%). Yn 2014, ni chofnodwyd canran Casnewydd, ond roedd 
ffigurau Gwent a Chymru yn debyg (24.7% a 26.5%). 

 

Yn 2012, canran y bobl a oedd wedi gwirfoddoli mewn Chwaraeon dros y 12 mis diwethaf oedd 6.03%, ond 
nodwyd bod yr amcangyfrif hwn yn annibynadwy. Canran Gwent oedd 8.41% a chanran Cymru oedd 10.419%. 
Yn 2014, ni chofnodwyd canran Casnewydd, ond roedd canran Gwent wedi cynyddu i 9.1% a chanran Cymru 
wedi gostwng i 9.1%. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Llai o gyfleoedd bob blwyddyn wrth i nifer y caeau chwaraeon leihau. 

 Rhy ddrud i bobl hŷn. 
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 Roedd rhaid i mi ymuno â champfa breifat er mwyn i mi allu nofio. Mae pyllau nofio cyhoeddus eraill yn 
cyfyngu ar fynediad fin nos, sy’n gallu bod yn rhwystredig os ydych chi’n gweithio yn ystod y dydd. 

 Dewisiadau gwych a digon o opsiynau gyda champfeydd y Cyngor. 

 Gwaith codi proffil rhagorol gan y canolfannau hamdden a rôl y Felodrom mewn digwyddiadau 
cenedlaethol. 

 Mae rhai gweithgareddau’n gallu bod yn ddrud. 

 Mae cost yn gallu peri pryder i bobl sydd am gymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden. 

 Mae cyfleusterau da yn y dref. 

 Dim llawer o ddewis o chwaraeon. Er enghraifft, mae’r ddarpariaeth ar gyfer nofio yn warthus. 

 Digon o gyfleusterau hamdden, campfeydd, canolfannau a pharciau gwyrdd. 
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Adran 5: Llesiant Amgylcheddol 
Mae ein hamgylchedd a’r ffordd rydym yn teimlo amdano yn gallu effeithio ar ein llesiant. Mae llesiant 
amgylcheddol yn cwmpasu pob math o feysydd. Mae’r rhain yn cynnwys deall cyflwr ein hamgylchedd naturiol 
ar hyn o bryd ac effaith ein gweithredoedd ar yr amgylchedd hwnnw. Mae’n cynnwys hefyd reoli a diogelu’r 
amgylchedd a deall unrhyw risgiau i ni’n hunain ac i eraill o’r amgylchedd o’n cwmpas. Mae data Meintiol ac 
Ansoddol yn ymwneud â llesiant amgylcheddol wedi’i gynnwys yn y bennod hon. 

Er bod y dangosyddion a ddefnyddir yn y bennod hon yn rhoi darlun cyffredinol o lesiant amgylcheddol, mae 
yna rai meysydd lle byddai gwybodaeth ychwanegol yn helpu i fireinio’r Asesiad o Lesiant Lleol. Mae hyn yn 
cynnwys: 

 Rhagfynegiadau o dueddiadau mewn perthynas ag amryw o’r setiau data a ddangosir. 

 Nid oes yna ddadansoddiad newydd wedi’i gyhoeddi hyd yma ar gyfer Dangosydd Cenedlaethol 44: 
Statws amrywiaeth fiolegol yng Nghymru. Fodd bynnag: 

o Mae’r “Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR) 2016” ar gyfer Cymru yn nodi bod 
amrywiaeth yn diwryio ar y cyfan, a ddangosir gan golled cynefinoedd a rhywogaethau. Mae 
‘maint’ rhai rhywogaethau wedi dirywio’n sylweddol hefyd. Mae ‘cyflwr’ yn dangos 
canlyniadau cymysg, tra bod ‘cysylltedd’ wedi dirywio’n sylweddol. Mae pob ecosystem yn 
wynebu problemau gydag un neu fwy o briodoleddau gwydnwch. Mae hyn yn golygu efallai y 
bydd eu gallu i ddarparu gwasanaethau a buddion ecosystem mewn perygl. Yn seiliedig ar ein 
hasesiad, ni ellir dweud bod gan unrhyw ecosystem yr holl nodweddion sydd eu hangen ar 
gyfer gwydnwch. 

o Amlinellodd yr adroddiad ‘Cyflwr Natur’ a gyhoeddwyd yn 2013 gan 25 o sefydliadau 
cadwraeth ac ymchwil yn y DU gyflwr presennol bywyd gwyllt, sy’n dangos bod 60% o’r 3,148 o 
rywogaethau a aseswyd wedi dirywio dros y 50 mlynedd diwethaf58. Nodwyd y pum prif 
bwysau ar natur: newid cynefin, y newid yn yr hinsawdd, llygredd, gorfanteisio a rhywogaethau 
anfrodorol ymledol59. 

Yn ogystal, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi amryw o adolygiadau ac 
asesiadau statudol y mae’n rhaid i’r bwrdd eu hystyried wrth baratoi ei asesiad. Mae yna amryw i’w hystyried 
sy’n ymwneud â llesiant amgylcheddol ein cymuned, sef: 

 Yr asesiad o’r risgiau i’r Deyrnas Unedig o ganlyniad i effaith bresennol a rhagweledig y newid yn yr 
hinsawdd a anfonwyd at Weinidogion Cymru o dan adran 56(6) o Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 
(c.27) (Atodiad a1). 

 Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd i Gymru (Atodiad a2). 

Bydd yr asesiadau hyn yn cael eu hystyried ochr yn ochr â’r wybodaeth yn yr Asesiad o Lesiant Lleol i lywio’r 
Dadansoddiad o Ymatebion  a’r Cynllun Llesiant Lleol. 

Yn ogystal, dylid ystyried y datganiad ardal o dan adran 11 o Fil yr Amgylchedd (Cymru) 2016 wedi iddo ddod i 
rym, sy’n ymwneud ag unrhyw ran o ardal yr awdurdod lleol. Fodd bynnag, ni fydd y datganiad ardal wedi’i 
ryddhau mewn pryd ar gyfer y rhyngweithio hwn â’r Asesiad o Lesiant Lleol. 

Ymgysylltu 

Mae dadansoddiad cychwynnol o’r ymgysylltu yn ystyried 662 o ymatebion i Arolwg Eich Casnewydd 2016. 
Roedd yr arolwg yn rhan o weithgarwch ymgysylltu’r Asesiad o Lesiant Lleol a gynhaliwyd yn ystod haf/hydref 
2016. Cynhaliwyd arolygon eraill hefyd a bydd canlyniadau’r rheini’n cael eu hychwanegu at y canfyddiadau 
cychwynnol hyn. 

Mae’r dadansoddiad hwn yn edrych ar ymatebion i ddau gwestiwn penodol yn yr arolwg, sef: 

                                                           

 
58 Burns F, Eaton MA, Gregory R D, et al. (2013) State of Nature Report. The State of Nature Partnership. 
59 Secretariat of the Convention of Biological Diversity (2010). Global Biodiversity Outlook 3, Montreal, Tudalen 55 
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 Pa bethau ydych chi’n eu hoffi fwyaf am fyw yng Nghasnewydd? (Hyd at dri pheth). 

 Yn eich barn chi, beth hoffai eich cymuned weld mwy / llai ohono yn yr 20 mlynedd nesaf. 

Ni chafwyd unrhyw gwestiynau aml-ddewis. Ni anogwyd unrhyw ymatebion penodol ac roedd ymatebwyr yn 
gallu gwneud sylwadau yn gwbl agored. 

Mae’r ymatebion sy’n ymwneud â Llesiant Amgylcheddol fel a ganlyn: 

“Rwy’n hoff iawn o’i hardaloedd agored a gwyrdd.” 

Mae pobl yn ddinas yn gwerthfawrogi mannau gwyrdd Casnewydd yn fawr iawn, gyda bron i chwarter o’r 
ymatebwyr yn sôn am fannau gwyrdd ar ffurflen yr arolwg. Cyfeiriodd 86 o ymatebwyr at barciau a mannau 
agored gwyrdd fel rhywbeth yr oeddent yn ei hoffi am fyw yn y ddinas, nododd 60 o bobl eraill eu bod yn 
gwerthfawrogi’r mynediad i gefn gwlad o’u cwmpas a soniodd 9 o bobl am lwybrau beicio. 

O ran y dyfodol, dywedodd 81 o bobl eu bod am weld mannau gwyrdd yn cael eu cynnal a’u cadw’n well neu 
fwy o fannau gwyrdd yn cael eu creu, gan gynnwys llwybrau beicio ac ardaloedd chwarae i blant. 

“Yr ardaloedd gwledig sy’n amgylchynu’r ddinas.” “Mynediad rhwydd i gefn gwlad hardd i gerdded 
ac ati.” 

“Llwybrau cerdded hardd ar hyd yr arfordir, cefn gwlad a gwlyptiroedd.” 

“Pa mor wyrdd yw’r ddinas. Mae yna goed, coedwigoedd a pharciau hardd wedi’u gwasgaru 
drwy’r ddinas, a dylai’r rhain gael eu cadw. Maen nhw’n cynyddu gwerth eiddo ac yn gwella 
llesiant pobl.” 

“Mwy o ardaloedd gwyrdd gyda pharciau ar gyfer plant ar ystadai tai newydd.” 

Dywedodd 30 o bobl fod maint bach y ddinas yn fuddiol, gan ddarparu mynediad rhwydd i wasanaethau a 
chyfleusterau: 

“Mae gan Gasnewydd yr holl gyfleusterau rwy’n eu mwynhau wrth law (theatrau, awyr agored, 
dosbarthiadau ymarfer corff) ac mae pobman o fewn cyrraedd – mae Casnewydd o faint da, felly 
dydy hi ddim yn cymryd hir i deithio o un man i’r llall.” 

“Mae’n fach a hygyrch gyda gwasanaethau bws a thrên da. Does dim rhaid teithio’n bell i gyrraedd 
cefn gwlad, ond gyda manteision bywyd yn y ddinas.” 

Y materion a gododd fwyaf aml o ran effeithiau negyddol oedd sbwriel a thipio anghyfreithlon (soniwyd 
amdaynt 56 o weithiau). Yn ogystal, dywedodd 28 o ymatebwyr yr hoffent weld strydoedd glanach, gyda 5 o 
bobl eraill yn galw am fwy o finiau sbwriel neu gasgliadau sbwriel rheolaidd yn y ddinas: 

“Llai o sbwriel a thipio anghyfreithlon.” “Angen gwario mwy ar lanhau’r strydoedd.” “Mwy o finiau 
sbwriel o gwmpas y dref.” 

Cynhaliwyd ail arolwg trwy gleientiaid Panel Dinasyddion Casnewydd a Cymunedau yn Gyntaf, a chafwyd 397 o 
ymatebion. Mae’r canlyniadau wedi’u hamlinellu yn y tabl canlynol. Mae canfyddiadau allweddol yn cynnwys y 
canlynol: 

 Roedd 83% o bobl yn gallu mwynhau mannau agored. 

 Roedd 24% o bobl o’r farn bod cydbwysedd da rhwng datblygiadau a gwarchod tir. 

 Roedd 26% o bobl o’r farn bod Casnewydd yn rhydd o lygredd. 

 Roedd 36% o bobl o’r farn bod gan Gasnewydd ardaloedd deniadol, glân a diogel. 
 

 

Cytuno Anghytuno Ddim yn siŵr Dim 
ymateb Datganiad Nifer % Nifer % Nifer % 

Mae gan Gasnewydd ardaloedd 
deniadol, glân a diogel 

136 36.17% 160 42.55% 80 21.28% 21 
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Cytuno Anghytuno Ddim yn siŵr Dim 
ymateb Datganiad Nifer % Nifer % Nifer % 

Mae canol dinas Casnewydd yn lle 
deniadol, glân a diogel 

154 40.53% 159 41.84% 67 17.63% 17 

Mae bywyd gwyllt a chynefinoedd 
naturiol yn cael eu gwarchod yn dda 

187 48.45% 67 17.36% 132 34.20% 11 

Rwy’n gallu mwynhau mannau agored  322 83.85% 43 11.20% 19 4.95% 13 

Mae Casnewydd yn cael ei ddiogelu’n 
dda rhag llifogydd 

137 36.05% 62 16.32% 181 47.63% 17 

Mae cydbwysedd da rhwng 
datblygiadau a gwarchod tir 

93 24.16% 78 20.26% 214 55.58% 12 

Mae trafnidiaeth a theithio’n 
gweithio’n dda yng Nghasnewydd  

205 53.95% 111 29.21% 64 16.84% 17 

Mae Casnewydd yn rhydd o lygredd e.e. 
afonydd, aer glân ac ati. 

103 26.96% 138 36.13% 141 36.91% 15 

 

Beth yw cyfansoddiad yr amgylchedd yng Nghasnewydd? 

Mae parth Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru ar gyfer yr amgylchedd ffisegol yn cynnwys amryw o 
ddangosyddion mewn perthynas â’r canlynol:  

 Crynodiadau Aer sy’n seiliedig ar lefelau llygryddion o gridiau DEFRA 2012  

 Allyriadau Aer sy’n seiliedig ar lefelau llygryddion o gridiau’r Rhestr Allyriadau Atmosfferig 
Genedlaethol 2011   

 Perygl Llifogydd sy’n seiliedig ar gyfran yr aelwydydd sy’n wynebu risg o lifogydd o afonydd a moroedd 
(Asesiad Bygythiad Llifogydd Cenedlaethol)  

 Agosrwydd at Safleoedd Gwaredu Gwastraff a Safleoedd Diwydiannol sy’n seiliedig ar gyfran yr 
aelwydydd o fewn pellteroedd gosod i safleoedd o’r fath yn 2014  

Diben y parth yw mesur ffactorau yn yr ardal leol a all effeithio ar lesiant neu ansawdd bywyd y rhai sy’n byw 
yn yr ardal.  

Fel awdurdod lleol, Casnewydd (29.5%) sydd â’r gyfran uchaf ond un o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is 
yn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru ar gyfer yr amgylchedd ffisegol. Roedd hyn oherwydd bod cyfran 
uchel o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yng Nghasnewydd ymhlith y mwyaf difreintiedig am gyfuniad 
o’r rhan fwyaf o’r dangosyddion amgylchedd ffisegol.  

Casnewydd sydd â’r gyfran uchaf o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y 50% mwyaf difreintiedig yng 
Nghymru (80%). Mae hyn oherwydd bod y rhan fwyaf o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yng 
Nghasnewydd yn y 50% mwyaf difreintiedig o ran ansawdd aer ac o leiaf un dangosydd amgylchedd ffisegol 
arall.  

 

Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Is 

Amgylchedd Ffisegol 

  - Safle Parth Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru 

Parc Tredegyr 2 3 

Parc Tredegyr 1 4 

Llyswyry 7 5 

Llyswyry 5 6 
 

Mae’r ddelwedd thematig ganlynol yn dangos lleoliad nodweddion yr amgylchedd ffisegol ledled Casnewydd 
sydd wedi’i leoli yn y parth.  
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Sut beth yw’r dirwedd? 

Amrywiaeth ein tirweddau 

Mae tirweddau’n cael eu diffinio gan y cysylltiadau rhwng pobl, lle ac adnoddau. Fel llefydd, maent yn cael eu 
nodi a’u hadnabod gan eu cymeriad, eu cydrannau, eu hansawdd a’u hunigrywedd lleol. Mae pobl yn gweld 
tirweddau fel llefydd i fyw a gweithio ynddynt ac i’w mwynhau, maent yn cyfrannu at ein hymdeimlad o le, 
hunaniaeth, llesiant ac ansawdd bywyd. Mae tirweddau’n adlewyrchu amrywiaeth, natur a chyflwr pob math o 
adnoddau naturiol, dylanwadau dynol, dewisiadau a phenderfyniadau defnydd tir. Mae’n ddefnyddiol wrth 
archwilio cysylltiadau rhwng pobl, yr amgylchedd a gweithgarwch economaidd. Adnodd tirweddau Cymru gyfan 
yw LANDMAP, lle mae nodweddion tirwedd, ansawdd a dylanwadau ar y dirwedd yn cael eu cofnodi a’u 
gwerthuso. 
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Mae ein profiad a’n rhyngweithio â thirwedd yn gallu cael effaith gadarnhaol ar ein hiechyd a’n llesiant. Mae 
tirweddau deniadol, harddwch naturiol, treftadaeth ddiwylliannol a thawelwch yn darparu cyfleoedd a 
manteision i gymunedau iach, hamdden, twristiaeth a gweithgarwch economaidd. Mae llawer o nodweddion 
ac ardaloedd tirwedd Cymru yn brin, unigryw a gwerthfawr. Mae tirwedd leol yn darparu cysylltiad pwysig i’n 
hymdeimlad o falchder cenedlaethol, diwylliant a hunaniaeth leol. Mae tirweddau’n darparu llefydd a 
chyfleoedd ar gyfer mynediad a mwynhad, yn annog ffyrdd iach o fyw ac yn lleihau straen ym mhob grŵp 
oedran. Mae yna werth economaidd i dirweddau fel cyrchfannau i ymwelwyr, ond hefyd fel llefydd i 
gymunedau ffynnu. Mae tirweddau Cymru yn werth £8 biliwn y flwyddyn (gyda £4.2 biliwn o dwristiaeth). 

Mae Lefelau Gwent Lefelau Cil-y-coed a Gwynllŵg yn ffurfio tirwedd isel eang sydd wedi’i hadennill o’r môr, 
gyda rhwydwaith unigryw o ffosydd a sianeli draenio, caeau ac aneddiadau. Mae’r ardal o bwysigrwydd 
hanesyddol ac archaeolegol, gydag ymdeimlad cryf o le sy’n adlewyrchu hanes adennill tir ers oes y Rhufeiniaid. 
Mae yna olygfeydd pell dros Aber Afon Hafren ac mae Gwlyptiroedd Casnewydd a Llwybr Arfordir Cymru yn 
nodweddion hamdden pwysig. Mae’r ardal yn dawel, i ffwrdd o’r ardaloedd preswyl a diwydiannol sy’n ffinio â 
Chasnewydd. 

Mae Aber Afon Hafren yn nodwedd naturiol, agored gyda golygfeydd pell dros ddyfroedd, traethellau a 
morfeydd heli i arfordir Lloegr a phontydd Hafren.   

Mae ffermdir mewndirol deniadol yn darparu tawelwch i ffwrdd o’r M48 a’r M4, a rhwydwaith o lwybrau a 
llwybrau ceffylau, gyda golygfeydd dros yr aber; yn nodi i fryniau uwch o gwmpas Machen a Wentwood, gyda 
choedwigoedd a chronfeydd dŵr bach sy’n bwysig ar gyfer hamdden. 

Mae afonydd Wysg, Rhymni ac Ebwy yn darparu nodweddion naturiol cryf wrth lifo trwy’r iseldiroedd gwledig, 
sy’n dawel i ffwrdd o’r prif ffyrdd, ac maent yn cynnwys pentrefi hanesyddol a’r gaer Rufeinig a thref 
hanesyddol Caerllion. Mae Camlas Mynwy ac Aberhonddu yn nodwedd dreftadaeth a llwybr cerdded a beicio 
pwysig. 

Mae Afon Wysg yn rhoi ymdeimlad o le wrth iddi lifo trwy Gasnewydd, ac mae’r Gaer a Ridgeway ar dir uchel 
yn darparu golygfeydd a mannau cyhoeddus pwysig. O gwmpas ffiniau’r ddinas, mae cyfleusterau chwaraeon a 
hamdden, gan gynnwys Cwrs Golff Gwesty’r Celtic Manor  a pharciau megis Tŷ Tredegar, Parc Tredegar, Parc 
Belle Vue, Parc Beechwood a’r Glebelands yn bwysig. 

Coedwigoedd a choed 

Mae’r mapiau isod yn dangos maint y coedwigoedd yng Nghasnewydd. Mae’n dangos y coedwigoedd hynafol 
(y coedwigoedd pwysicaf ar gyfer bioamrywiaeth) a’n coed trefol. Mae coedwigoedd yng Nghymru yn 
gorchuddio 306,000 hectar, gyda thua hanner y coed hynny’n goed coniffer a’r hanner arall yn goed 
llydanddail. Cymru yw un o’r gwledydd lleiaf coediog yn Ewrop (14.8% o arwynebedd y tir o gymharu â 
chyfartaledd o 38% yn yr UE). Mae diwydiannau coedwigaeth yn werth dros £400 miliwn y flwyddyn i economi 
Cymru, ond rydym yn dal i fewnforio 63% o brennau meddal a 94% o brennau caled. Mae rhagolygon o 
gynhyrchiant pren i’r dyfodol yng Nghymru yn dangos gostyngiad mewn argaeledd o lefelau presennol os na 
fyddwn yn dechrau cynhyrchu mewn mwy o ardaloedd a/neu’n cynyddu cyfanswm y coedwigoedd. 

Ar gyfartaledd, mae gan goed mewn ardaloedd trefol 16.4% o orchudd canopi (2013) (yn gorchuddio 14,145 
hectar), sydd tua’r canol o ran y rhestr o wledydd y byd. Dangosodd 160 o’n 220 o drefi (73%) ddirywiad 
cyffredinol mewn gorchudd canopi rhwng 2009 a 2013. O bryder mawr yw’r golled rhwng 2006 a 2013 o 7,000 
o goed trefol mawr sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gymunedau. Mae gorchudd coed mewn ardaloedd 
difreintiedig yn tueddu i fod yn is ac yn llai amrywiol mewn coed trefol. 
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Mae coedwigoedd a choed yn darparu pob math o fanteision i lesiant. Maent yn helpu i reoleiddio ein 
hinsawdd, darparu incwm a swyddi o weithgareddau pren a gweithgareddau eraill, storio carbon, cyfrannu at 
leihau’r perygl o lifogydd a llif isel mewn afonydd, diogelu priddoedd, gwella ansawdd aer, lleihau sŵn a 
rheoleiddio plâu a chlefydau. Maent yn gwneud cyfraniad mawr at beillio, ffurfiant pridd, cylchu maetholion, 
cylchu dŵr a chynhyrchu ocsigen, sy’n hollbwysig i gefnogi llesiant. Mae coed yn cyfrannu at wella ein hiechyd 
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hefyd. Mae astudiaethau wedi dangos bod yna gysylltiadau cadarnhaol sylweddol rhwng llesiant meddyliol a 
chorfforol a mwy o goed a mannau gwyrdd mewn ardaloedd trefol. Er enghraifft, mae plant sy’n byw mewn 
ardaloedd â mwy o goed ar y strydoedd yn llai tebygol o ddioddef o asthma60. Mae effeithiolrwydd 
coedwigoedd a choed o ran darparu’r ‘gwasanaethau’ uchod yn dibynnu ar eu lleoliad, eu maint, eu cyflwr a’u 
gwydnwch. Felly, os ydym am gyflawni’r manteision mae coedwigoedd a choed yn eu darparu – mae angen i ni: 
greu mwy o goedwigoedd sy’n gallu cynhyrchu pren a chyflwyno manteision cymunedol a bioamrywiaeth; 
dechrau rheoli mwy o goedwigoedd; defnyddio mwy o gynhyrchion pren a gynhyrchir yn lleol yn y diwydiant 
adeiladu ac yn ein cartrefi – bydd hyn yn helpu i sbarduno’r galw a gwella’r gwaith o reoli coedwigoedd; cael 
pobl i fynd allan i’r coedwigoedd i’w mwynhau. 

Mae Casnewydd yn cael ei dominyddu gan goedwigoedd ‘Wentwood’, ynghyd â choedwigoedd fferm a 
chymysg llai o faint, yn yr iseldiroedd yn bennaf. Mae gan Wentwood werth cadwraeth uchel ac mae’n cynnwys 
ardaloedd sylweddol o Blanhigfeydd ar Safleoedd Coetiroedd Hynafol ac ardaloedd hamdden. Mae Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC) yn rheoli tua 700 hectar o goedwigoedd ar ran Llywodraeth Cymru. 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o gwympo ac ailstocio wedi digwydd oherwydd effeithiau clefyd 
llarwydd sydd wedi effeithio ar y dirwedd a chymunedau. Mae yna rywfaint o ymddygiad gwrthgymdeithasol 
hefyd. 

Nid yw gallu ein coedwigoedd i ddarparu amrywiaeth o fanteision yn cael ei wireddu oherwydd eu cyflwr gwael 
a’r natur tameidiog. Mae diogelu coed rhag datblygiad, addysgu pobl am goedwigoedd ac adfer, ehangu a 
gwella cyflwr ein coedwigoedd yn allweddol i gyflawni’r manteision hyn. 

Priddoedd ac amaethyddiaeth 

Er mai tirwedd drefol sydd yng Nghasnewydd yn bennaf, mae tua 200 o ffermydd gweithredol, gan gynnwys 
ffermydd cig eidion, defaid, godro ac âr. Mae’r ffermydd hyn yn cwmpasu tua 10,000 hectar, gyda’r rhan fwyaf 
ohonynt ar Lefelau Gwent. Mae pridd yn yr ardal yn briddoedd clai calchaidd a silt mân yn bennaf. 

 

                                                           

 
60 Journal of Epidemiology and Community Health 62(7): pp647-9. Lovasi GS, Quinn JW, Neckerman KM, Perzanowski MS, Rundle A (2007) 
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Mae amaethyddiaeth wedi llywio a diffinio tirwedd artiffisial Lefelau Gwent. Fodd bynnag, mae’n dirwedd sy’n 
cyflwyno heriau i ffermio. Mae lefelau dŵr yn cael eu rheoli gan rwydwaith hanesyddol o ffosydd draenio sy’n 
hollbwysig i ddraenio’r lefel trwythiad uchel a darparu dŵr yn ystod misoedd yr haf. Mae’r rhwydwaith draenio 
a’r lefel trwythiad uchel yn golygu mai prin iawn yw’r cyfleoedd i storio a gwasgaru gwrtaith organig, ac mae’r 
dyfrffyrdd yn wynebu risg uchel o gyfoethogiad maetholion. Yn ogystal, mae ei ddiddordeb archaeolegol a’i 
nodweddion hanesyddol yn gallu cyfyngu neu atal rhai arferion.  

Mae llawer o ardaloedd yng Nghasnewydd wedi’u heffeithio gan ddefnyddiau tir hanesyddol yn halogi 
priddoedd. Amcangyfrifir bod yr awdurdod cynllunio lleol yn derbyn hyd at 200 o geisiadau cynllunio y 
flwyddyn mewn safleoedd lle mae halogiad tir yn broblem bosibl. Mae’r safleoedd hyn yn gallu llygru dŵr daear 
ac afonydd a chyflwyno risg i iechyd pobl. Wrth i safleoedd gael eu hailddatblygu, mae Cyfoeth naturiol Cymru 
yn gweithio gyda’r Awdurdod Lleol a datblygwyr i sicrhau bod yr halogiad hanesyddol hwn yn cael ei drafod. Lle 
nad oes modd ailddatblygu trwy’r broses gynllunio, rydym yn darparu cymorth i Awdurdodau Lleol wrth 
gyflawni eu dyletswydd o dan Ran 2A o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd. Mae hyn yn golygu ymchwilio i 
safleoedd ‘tir halogedig’ posibl (fel y’i diffinnir gan Ran 2A o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990) o fewn ardal 
yr awdurdod lleol. Rhwng 1 Gorffennaf 2001 a 31 Rhagfyr 2013, ymchwiliodd Cyngor Dinas Casnewydd i 5 safle 
tir halogedig posibl. 

Mannau gwyrdd 

Mae’r mapiau’n dangos y mannau gwyrdd naturiol hygyrch yng Nghymru. Mae mannau gwyrdd a choed yn 
gallu gwneud cyfraniad sylweddol at iechyd a llesiant corfforol a meddyliol poblogaeth Cymru. Mae lefelau 
cynyddol o weithgarwch corfforol yn gallu bod yn fuddiol o ran helpu i gadw pobl yn iach a lleihau mynychder 
clefydau cronig, gan gynnwys clefyd cardiofasgwlaidd, rhai mathau o ganser, diabetes math 2 ac osteoporosis. 

Hyd yn oed yn ein gwlad ‘werdd’, nid oes gan bawb fynediad i’r mannau gwyrdd sydd eu hangen i gynnal iechyd 
corfforol a llesiant meddyliol. Mae rhwydweithiau o lwybrau, coedwigoedd trefol a seilwaith gwyrdd arall sy’n 
ceisio gwella ansawdd a hygyrchedd yr amgylchedd lleol yn gallu gwneud cyfraniad pwysig at wella iechyd a 
llesiant pobl Cymru. Ond nid yw’r rhain bob amser wedi’u lleoli yn ymyl y bobl a fyddai’n elwa fwyaf arnynt, 
neu efallai nad ydynt yn cael eu rheoli mewn ffyrdd sy’n eu gwneud yn hygyrch ac yn ddeniadol i’w defnyddio. 

Amcangyfrifir bod anweithgarwch corfforol yn costio £650 miliwn y flwyddyn i Gymru61. Fodd bynnag, 
cydnabyddir yn eang bod modd ‘atal’ sawl un o’r problemau iechyd allweddol sy’n wynebu Cymru (a gwledydd 
eraill) (Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 2013-14 a 2014-15). Mae’r rhain yn cynnwys llawer o’r 
cyflyrau cronig mae gweithgarwch corfforol annigonol yn cyfrannu atynt megis clefyd cardiofasgwlaidd, 
diabetes Math 2, clefyd cronig yn yr arennau, rhai mathau o ganser, osteoporosis ac arthritis. 

Mae’r defnydd o’r amgylchedd naturiol yn gallu cefnogi gwydnwch cymdeithasol trwy ddarparu cyfleoedd i 
ryngweithio ac ymgysylltu. Mae hyn yn helpu i adeiladu cydlyniant cymdeithasol, ynghyd â gwella llesiant 
meddyliol a chynyddu gweithgarwch corfforol, sydd o fudd mawr mewn ardaloedd mwy difreintiedig lle mae 
gwydnwch cymdeithasol ar lefel is yn aml.  

                                                           

 
61 Dringo’n Uwch: Creu Cymru Egnïol, Llywodraeth Cymru 2009 
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Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Mae angen gwneud mwy i ddiogelu SoDdGA Lefelau Gwent yn ystod yr ymgynghoriad ar yr M4. 

 Rydyn ni’n hoff iawn o’r Gwlyptiroedd. 

 Rwy’n siŵr bod y Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu gyda’r adnoddau sydd ar gael, ond mae 
llawer mwy y gellid ei wneud. Er enghraifft, mae angen llawer mwy o reolaeth ar ein coedwigoedd a’n 
parc lleol – mae grŵp cymuned lleol wedi camu i’r adwy i helpu ond mae yna gyfyngiadau ar yr hyn y 
gallwn ni ei wneud. 

 Mae coed yn cael eu cwympo o hyd. Mae mannau gwyrdd yn cael eu haberthu i wneud lle i ystadau tai 
newydd. 

 Mae llawer o warchodfeydd natur o gwmpas Casnewydd. Caniateir lleiniau glas hefyd i helpu blodau 
gwyllt sy’n edrych yn ddeniadol ac yn darparu cynefin. 

 Gormod o adeiladu a datblygiad ar safleoedd maes glas. 

 Mae sbwriel yn y coedwigoedd bob amser, a cheir wedi’u llosgi sy’n atal plant rhag chwarae yno. Mae 
tai a swyddi’n cael blaenoriaeth bob amser. 

Mannau Agored  

Mae’r safon gofynnol a fabwysiadwyd, sef 2.4 hectar i bob 1,000 o’r boblogaeth ar gyfer mannau agored, 
chwaraeon a hamdden, yn deillio o ‘Safonau Meincnodi’ gofynnol FIT (Meysydd Chwarae Cymru) ar gyfer 
chwaraeon a chwarae yn yr awyr agored. Dyma’r unig safon genedlaethol a ddarperir ar gyfer gofod chwaraeon 
a chwarae yn yr awyr agored, felly mae’n dal i gael ei argymell fel arfer gorau. Mae’r safon FIT yn cynrychioli 
lefel ofynnol o ddarpariaeth a dylid ei hystyried felly ledled Casnewydd mewn ardaloedd trefol a gwledig. 

Mae’r safonau meincnodi wedi’u defnyddio mewn perthynas â darpariaeth chwaraeon a chwarae yn yr awyr 
agored ac i helpu i nodi unrhyw ardaloedd yng Nghasnewydd lle nad oes yna ddarpariaeth fesul ward. Mae gan 
Gasnewydd amryw o ddiffygion o ran darpariaeth mannau gwyrdd ledled y ddinas. Yn ôl yr asesiad o safon 
feincnodi ofynnol FIT, mae gan Gasnewydd ddiffyg o 33.25 hectar mewn perthynas â darpariaeth. 

Mae dadansoddiad manwl a chrynodeb o’r ddarpariaeth mannau agored ffurfiol, anffurfiol ac â chyfarpar yng 
Nghasnewydd wedi’i ddarparu isod. 

 

  Hectarau 

Ward  
Categori 

Ffurfiol  
Categori 

Anffurfiol 
Categori â 
Chyfarpar 

Crynodeb 

Victoria Gofyniad FIT  11.94 4.11 1.87 17.91 

Poblogaeth 2011: 7,464 Darpariaeth go iawn  0.12 0.00 0.19 0.31 

 Diffyg / Gwarged  -11.82 -4.11 -1.68 -17.60 

Maerun Darpariaeth ofynnol  10.03 3.45 1.57 15.05 

Poblogaeth 2011: 6,270 Darpariaeth go iawn  2.00 1.33 0.20 3.53 

 Diffyg / Gwarged  -8.03 -2.12 -1.37 -11.52 

Allt-yr-ynn Darpariaeth ofynnol  14.05 4.83 2.20 21.08 

Poblogaeth 2011: 8,782 Darpariaeth go iawn  3.77 7.27 0.59 11.63 

 Diffyg / Gwarged  -10.28 2.44 -1.61 -9.45 

Graig Darpariaeth ofynnol  9.85 3.59 1.54 14.98 

Poblogaeth 2011: 6,159 Darpariaeth go iawn  3.37 2.50 0.16 6.03 

 Diffyg / Gwarged  -6.48 -1.09 -1.38 -8.95 

Tŷ du Darpariaeth ofynnol  16.25 5.59 2.54 24.38 

Poblogaeth 2011: 10,158 Darpariaeth go iawn  12.86 3.88 0.17 16.91 

 Diffyg / Gwarged  -3.89 -1.71 -2.37 -7.47 

Alway Darpariaeth ofynnol  13.33 4.58 2.08 19.99 

Poblogaeth 2011: 7,576 Darpariaeth go iawn  8.27 4.68 0.09 13.04 
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  Hectarau 

Ward  
Categori 

Ffurfiol  
Categori 

Anffurfiol 
Categori â 
Chyfarpar 

Crynodeb 

 Diffyg / Gwarged  -5.06 0.10 -1.99 -6.96 

Langstone Darpariaeth ofynnol  7.08 2.43 1.11 10.62 

Poblogaeth 2011: 4,425 Darpariaeth go iawn  1.72 2.29 0.19 4.20 

 Diffyg / Gwarged  -5.36 -0.14 -0.92 -6.42 

Beechwood Darpariaeth ofynnol  12.12 4.17 1.89 18.18 

Poblogaeth 2011: 7,576 Darpariaeth go iawn  0.53 11.49 0.10 12.12 

 Diffyg / Gwarged  -11.59 7.32 -1.79 -6.06 

Caerllion Darpariaeth ofynnol  12.9 4.43 2.02 19.35 

Poblogaeth 2011: 8,061 Darpariaeth go iawn  8.81 5.79 0.32 14.92 

 Diffyg / Gwarged  -4.09 1.36 -1.70 -4.43 

Pillgwenlli Darpariaeth ofynnol  11.71 4.02 1.83 17.56 

Poblogaeth 2011: 7,318 Darpariaeth go iawn  6.30 6.03 0.34 12.67 

 Diffyg / Gwarged  -5.41 2.01 -1.49 -4.89 

Ringland Darpariaeth ofynnol  13.68 4.70 2.14 20.52 

Poblogaeth 2011: 8,550 Darpariaeth go iawn  5.82 12.11 0.38 18.31 

 Diffyg / Gwarged  -7.86 7.41 -1.76 -2.21 

Llanwern Darpariaeth ofynnol  4.74 1.63 0.74 7.11 

Poblogaeth 2011: 2,961 Darpariaeth go iawn  3.35 1.75 0.56 5.66 

 Diffyg / Gwarged  -1.39 0.12 -0.18 -1.45 

Shaftesbury Darpariaeth ofynnol  8.22 2.82 1.28 12.32 

Poblogaeth 2011: 5,135 Darpariaeth go iawn  9.20 1.68 0.43 11.31 

 Diffyg / Gwarged  0.98 -1.14 -0.85 -1.01 

Stow Hill Darpariaeth ofynnol  7.64 2.39 1.19 11.22 

Poblogaeth 2011: 4,773 Darpariaeth go iawn  0.64 9.52 0.29 10.45 

 Diffyg / Gwarged  -7.00 7.13 -0.90 -0.77 

Malpas Darpariaeth ofynnol  12.80 4.40 2.00 19.19 

Poblogaeth 2011: 7,997 Darpariaeth go iawn  4.98 16.77 0.29 22.04 

 Diffyg / Gwarged  -7.82 12.37 -1.71 2.84 

Sain Silian Darpariaeth ofynnol  13.88 4.77 2.17 20.82 

Poblogaeth 2011: 8,675 Darpariaeth go iawn  24.87 3.41 0.13 28.41 

 Diffyg / Gwarged  10.99 -1.36 -2.04 7.59 

Betws Darpariaeth ofynnol  12.17 4.18 1.90 18.25 

Poblogaeth 2011: 7,606 Darpariaeth go iawn  16.57 10.55 0.12 27.24 

 Diffyg / Gwarged  4.40 6.37 -1.78 8.99 

Parc Tredegyr Darpariaeth ofynnol  7.07 2.21 1.11 10.39 

Poblogaeth 2011: 4,421 Darpariaeth go iawn  13.54 7.00 0.28 20.82 

 Diffyg / Gwarged  6.47 5.49 -0.83 10.43 

Y Gaer Darpariaeth ofynnol  13.95 4.80 2.18 20.93 

Poblogaeth 2011: 8,721 Darpariaeth go iawn  30.04 7.06 1.32 38.42 

 Diffyg / Gwarged  16.09 2.26 -0.86 17.49 

Llyswyry Darpariaeth ofynnol  19.76 6.79 3.09 29.65 

Poblogaeth 2011: 12,353 Darpariaeth go iawn  45.17 4.40 0.28 49.85 

 Diffyg / Gwarged  25.41 -2.39 -2.81 20.20 

Pob Ward Darpariaeth ofynnol  221.00 75.71 34.55 307.67 

Poblogaeth 2011: 145,736 Darpariaeth go iawn  185.36 108.96 6.31 274.44 

 Diffyg / Gwarged  -35.64 33.95 -28.24 -33.25 
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Hamdden, mynediad a thwristiaeth 

Mae dros 25% o Gymru wedi’i ddynodi fel Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, 
gyda thirweddau eiconig yn darparu ymdeimlad clir o le a hunaniaeth ddiwylliannol. Mae gan Gymru gyfoeth o 
gyfleoedd i bobl fwynhau’r awyr agored. Mae miloedd o gilometrau o lwybrau cyhoeddus, gyda rhai ohonynt 
yn rhan o’r Llwybrau Cenedlaethol neu Lwybr Arfordir Cymru. Yn ogystal, mae dros draean o Gymru yn cynnig 
‘mynediad agored’ lle gallwch chi gerdded unrhyw le; mae hyn yn cynnwys 100,000 hectar o goedwigoedd 
Llywodraeth Cymru a reolir gan CNC. 

Mae yna lawer o lefydd eraill y gall pobl ymweld â nhw, gan gynnwys Gwarchodfeydd Natur Lleol, parciau 
gwledig a’r rhan fwyaf o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol. Caniateir marchogaeth mewn rhai coedwigoedd a 
reolir gan CNC. Mae yna lwybrau beicio ledled Cymru sy’n galluogi teithio llesol a llwybrau beicio mynydd mwy 
technegol mewn rhai coedwigoedd. Mae mwynhau’r awyr agored yn rhan bwysig o’r broses o werthfawrogi 
treftadaeth ddiwylliannol a thirwedd Cymru a lle pobl o fewn y dreftadaeth honno. 
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Mae hamdden awyr agored yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol at iechyd corfforol a llesiant meddyliol y 
boblogaeth yng Nghymru: mae lefelau cynyddol o weithgarwch corfforol yn gallu bod yn fuddiol o ran helpu i 
gadw pobl yn iach a lleihau mynychder clefydau cronig, gan gynnwys clefyd cardiofasgwlaidd, rhai mathau o 
ganser, diabetes math 2 ac osteoporosis. Mae llawer o weithgareddau hamdden awyr agored am ddim yn y 
man defnyddio, gan alluogi cyfranogiad ar draws cymunedau a rhyngddynt. Mae’r awyr agored yn gallu cynnig 
cyfleoedd i bawb; ac mae cyfleusterau a chyfleoedd hyrwyddo a mynediad priodol yn gallu gwella cynhwysiant 
cymdeithasol. Mae mynediad teg i gefn gwlad, dŵr a mannau gwyrdd yn ymyl lle mae pobl yn byw yn dod yn 
fwyfwy pwysig, gan ddarparu manteision iechyd, economaidd a chymdeithasol i gymunedau a busnesau. 

Mae cerdded a beicio yn gallu gwneud cyfraniad allweddol at ddiwallu anghenion trafnidiaeth lleol a helpu i 
fynd i’r afael â phroblemau tagfeydd, llygredd a’r newid yn yr hinsawdd sy’n gysylltiedig â dibyniaeth ar gar. 
Mae’r hyn a ystyrir yn ‘deithiau bob dydd’ i’r gwaith ar droed neu ar feic yn costio llai ac yn helpu i gadw pobl 
yn heini, yn ogystal â bod yn brofiad pleserus. Weithiau, gelwir y math hwn o deith yn ‘deithio llesol’. 

Yng Nghasnewydd, mae 281 cilometr o hawliau tramwy, gyda’r rha fwyaf ohonynt yn llwybrau cyhoeddus. Ar 
hyn o bryd, mae 39 cilometr o Lwybr Arfordir Cymru, er y gall hyn newid yn dibynnu ar ganlyniad unrhyw lwybr 
M4 newydd. 

Yn ogystal, mae 1,492 hectar o dir mynediad (lle gall pobl gerdded unrhyw le, yn hytrach na gorfod cadw at 
lwybrau penodedig) sy’n cwmpasu 7% o arwynebedd Casnewydd, gyda 513 hectar ohono’n goedwigoedd a 
reolir gan CNC. 

Beth yw’r lefelau ansawdd aer ac allyriadau? 
Ansawdd aer yw prif achos baich amgylcheddol clefyd yn Ewrop. Ym mis Chwefror 2016, adroddwyd bod modd 
priodoli 40,000 o farwolaethau ychwanegol y flwyddyn i ansawdd aer gwael62, gyda chost iechyd o £20 biliwn y 
flwyddyn. Mae effeithiau iechyd llygredd aer yn bellgyrhaeddol ac yn effeithio arnom ni i gyd. 

Llygredd Cyfunol  

Mae’r map dros y dudalen yn rhoi darlun cenedlaethol o lygredd cyfunol Nitrogen Deuocsid (NO2), Deunydd 
Gronynnol 2.5 (PM2.5) a Deunydd Gronynnol 10 (PM10) ledled Cymru. 

Gallwch weld o’r map bod Casnewydd yn ardal o lefelau uchel o sgôr llygredd cyfunol o gymharu â gweddill 
Cymru.  

                                                           

 
62 Coleg Brenhinol y Meddygon. 2016. Every breath we take: the lifelong impact of air pollution [ar-lein]. Llundain: Coleg Brenhinol y Meddygon.  
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Nitrogen deuocsid (NO2) 

Mae Nitrogen Deuocsid yn cyrraedd yr aer trwy losgi tanwydd sy’n pweru ceir, lorïau, bysiau, ffatrïoedd a 
chyrapra oddi ar y ffordd. 

Os edrychwn ni ar y crynodiad Nitrogen Deuocsid cyfartalog yn y graff dros y dudalen, gwelwn fod lefelau yng 
Nghasnewydd wedi lleihau o 25 µg/m3 yn 2010 i 19 µg/m3 yn 2014. Fodd bynnag, mae’r crynodiad yn dal i fod 
yn uwch o lawer na chyfartaledd Cymru, sydd wedi lleihau o 14 i 11 µg/m3 dros yr un cyfnod. 
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Ar hyn o bryd, Casnewydd sydd ag un o’r lefelau uchaf o lygredd aer yng Nghymru. Mae nifer y cerbydau ar y 
ffyrdd yng Nghasnewydd wedi cynyddu tua 17% dros y 15 mlynedd diwethaf.63 Yn anffodus, nid yw’r 
rhwydwaith ffyrdd wedi gallu cadw i fyny gyda’r cynnydd hwn. Gyda lefelau traffig yn cynyddu, mae’n 
annhebygol y bydd lefelau Nitrogen Deuocsid yn gostwng yn sylweddol yn y dyfodol agos. 

Mae dod i gysylltiad â lefelau uchel o Nitrogen Deuocsid dros dymor byr yn achosi llid yn y llwybr anadlu. Gall 
dod i gysylltiad ag ef dros dymor hir achosi broncitis, asthma a phroblemau ysgyfaint ymhlith plant.  

Deunydd Gronynnol 

Mae deunydd gronynnol yn deillio o sawl ffynhonnell, yn naturiol ac yn artiffisial. Yn yr amgylchedd trefol, mae 
traffig ffyrdd yn cynhyrchu cyfran uchel o ddeunydd gronynnol. Mae 80% o’r deunydd gronynnol sy’n deillio o 
gerbyd yn dod o badiau brêc a theiars, gyda’r 20% sy’n weddill yn deillio o allyriadau injan64.  

Mae allyriadau gronynnol o simneiau yn gallu gwneud cyfraniad hefyd, ynghyd ag amrywiaeth o ffynonellau 
eraill megis safleoedd adeiladu, coelcerthi domestig, llosgwyr pren, tân gwyllt, halltu ffyrdd ac ati. Mae 
Deunydd Gronynnol wedi’i rannu’n ddau faint, PM10 (deunydd sy’n llai na 10umm) a PM2.5  (deunydd sy’n llai na 
2.5umm). 

 

                                                           

 
63 http://www.dft.gov.uk/traffic-counts/area.php?region=Wales&la=Newport  
64 Environmental Health News – Chwefror 2017 tudalen 3 

http://www.dft.gov.uk/traffic-counts/area.php?region=Wales&la=Newport
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Roedd lefelau crynodiad PM2.5 cyfartalog wedi codi a gostwng ond wedi aros yn gymharol gyson ar 11 µg/m3 

rhwng 2010 a 2014. Mae’r lefel hon yn dal i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru, a oedd wedi cynyddu o 9 i 10 
µg/m3 dros yr un cyfnod.   

 

Roedd lefelau crynodiad PM10 cyfartalog wedi codi a gostwng rhwng 2010 a 2014, ond y data diweddaraf a 
gofnodwyd yw 15 µg/m3. Mae hyn yn uwch na lefelau crynodiad cyfartalog Cymru sef, yn y data diweddaraf, 13 
µg/m3.   

Unwaith eto, gyda lefelau traffig yn cynyddu, mae’n annhebygol y bydd yna ostyngiad sylweddol mewn lefelau 
deunydd gronynnol yn y dyfodol agos.  

Mae deunydd gronynnol yn cynnwys cymysgedd cymhleth o ronynnau solet a hylif o sylweddau organig ac 
anorganig sydd yn yr aer. Mae’r sylweddau hyn yn gallu cyrraedd yr ysgyfaint. Mae bod yn agored i lefelau 
uchel dros dymor byr neu hir yn cynyddu’r risg o ddatblygu canser, clefyd cardiofasgwlaidd a chlefyd anadlol. 
Nid yw Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi gallu nodi lefel o PM10 neu PM2.5 nad yw’n gwneud niwed i iechyd 
pobl. Fodd bynnag, derbynnir yn gyffredinol bod amgylchedd heb ronynnau yn anymarferol. Felly, mae safonau 
gronynnol yr ystyrir mai nhw yw’r safonau ymarferol isaf y gellir eu cyflawni wedi’u gosod. 

Yr Awdurdod Lleol neu Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am reoleiddio cyfleusterau diwydiannol (yn dibynnu 
ar natur a maint y cyfleuster). Fodd bynnag, yng Nghasnewydd mae’r rhan fwyaf o’r llygredd aer yn cael ei 
achosi gan draffig ffyrdd. Mae allyriadau traffig ffyrdd (a ffynonellau eraill) yn cyfrannu at lefel gefndir drefol 
uwch o lygredd. Ac yn ail, mae lefelau traffig uchel ac systemau ffordd cyfyngedig yn achosi ardaloedd o 
ansawdd aer gwael iawn. Mae yna gysylltiad sylfaenol rhwng trafnidiaeth ac ansawdd aer yn ardal Casnewydd.  

Mae ansawdd aer gwael yn cael effaith uniongyrchol ar yr economi hefyd. Gan fod ansawdd aer yn effeithio ar 
iechyd y boblogaeth, gan gynnwys pobl o oedran gweithio, mae yna ganlyniadau uniongyrchol o ran colli 
diwrnodau gwaith yn cyfrannu at gynhyrchiant isel. Mae’r effeithiau iechyd yn gallu rhoi straen ar y 
gwasanaethau iechyd hefyd sydd, yn ei dro, yn cynyddu’r gofynion ariannu. Amcangyfrifir bod effaith ansawdd 
aer gwael ar iechyd yn costio 20 biliwn y flwyddyn i economi’r DU. 

Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer  

Mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i ymchwilio i ansawdd aer. Os gwelir ei fod yn methu’r safonau mewn 
ffasâd derbynnydd (pobl leol, ysgol, cartref gofal neu ysbyty), rhaid datgan Ardal Rheoli Ansawdd Aer (AQMA).  

Er enghraifft: mae’n debygol y byddai ffyrdd cyfyngedig cul â lefelau traffig uchel sy’n cynnwys ceir a cherbydau 
nwyddau trwm hŷn yn bennaf sy’n creu tagfeydd yn aml ar fryn gyda thai preswyl ar y cwrbyn yn arwain at 
ansawdd aer gwael iawn a dynodiad AQMA. 

Gall fod ansawdd aer gwael mewn ardaloedd eraill hefyd, megis llain traffordd neu ffordd ‘A’, ond gan nad oes 
yna dderbynnydd, nid yw’r Cyngor yn monitro’r ardaloedd hyn, felly mae’n annhebygol y byddant yn cael eu 
dynodi fel AQMA. Ar hyn o bryd, mae naw Ardal Rheoli Ansawdd Aer yng Nghasnewydd.   
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Mae’r Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer wedi’u rhestru yn y tabl ac i’w gweld ar y map isod. 

 

Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer 

 Lleoliad Ardaloedd Cymunedol  

1 Malpas Road / Graig Park Ave Malpas 

2 Caerleon Road Sain Silian 

3 Cylchfan Harlequin, Malpas Road  Shaftesbury 

4 Chepstow Road Sain Silian / Victoria / Beechwood 

5 Royal Oak Hill Ringland / Caerllion 

6 Malpas Road (cyffordd yr M4) Shaftesbury 

7 Caerleon Road (cyffordd yr M4)  Sain Silian 

8 Glasllwch Lane Allt-yr-ynn 

9 Stryd Fawr, Caerllion Caerllion 
 

 

I wella ansawdd aer ledled y ddinas ac Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer (AQMAs), mae Cynllun Gweithredu 
Ansawdd Aer yn cael ei ddatblygu i nodi camau i leihau allyriadau traffig ar draws y rhwydwaith ffyrdd mewn tri 
maes targed allweddol:  

 Lleihau’r lefelau traffig cyffredinol. 

 Gwella llif y traffig i leihau cyfanswm y traffig sy’n segura. 

 Newid cyfansoddiad y cerbydau trwy hyrwyddo’r defnydd o ddulliau trafnidiaeth llai llygredig, yn enwedig 

teithio llesol. 
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Y Newid yn yr Hinsawdd 

Mae’r newid yn yr hinsawdd yn digwydd yng Nghymru. Dros y cyfnod rhwng 1914 a 2006, bu cynnydd o 0.7ºC 
yn y tymheredd cymedrig dyddiol , a bu gostyngiad o 22.4 diwrnod mewn achosion o rew aer y flwyddyn rhwng 
1961 a 2006. Bu gostyngiad sylweddol o 24% mewn lefelau glawiad dros yr haf yng Nghymru rhwng 1914 a 
2006, ac mae digwyddiadau glaw trwm (rhwng 1961 a 2006) wedi cynyddu yn y gaeaf a gostwng yn yr haf65. 

Yn 2009, crynhodd Llywodraeth Cymru y newidiadau hinsoddol a ragamcanwyd ar gyfer Cymru66 fel a ganlyn: 
digwyddiadau glaw mwy aml a dwys; hafau poethach a sychach; mwy o ddiwrnodau poeth iawn; gaeafau 
mwynach a gwlypach a llai o eira a rhew. 

Gyda’r newidiadau hyn a ragwelir yn y tywydd, mae’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd (2017)67 wedi nodi risgiau 
allweddol, sef:  

 Cymunedau, busnesau a seilwaith yn dioddef llifogydd yn fwy aml. 

 Effeithiau ar iechyd a llesiant o ganlyniad i dymereddau uwch. 

 Prinder dŵr. 

 Effeithiau ar y manteision mae natur yn ei ddarparu (cyfalaf naturiol). 

 Bygythiadau i gynhyrchiant bwyd yn y DU ac yn fyd-eang. 

 Plâu a chlefydau newydd a datblygedig. 

Mae’r risgiau hyn yn gallu arwain at ganlyniadau difrifol i iechyd a llesiant pobl leol, yn ogystal ag asedau 
cymunedol hanfodol. Mae angen i’r PSB ddatblygu dealltwriaeth o’r camau sydd angen eu cymryd yn lleol i 
addasu ac adeiladu gwydnwch, gan ddiogelu rhag effeithiau tywydd difrifol. Yn ogystal, dylai hyn alluogi nodi 
mesurau lliniaru a’r cyfleoedd cysylltiedig i ddatblygu cymdeithas carbon isel a all fod o fudd i ansawdd aer. 

Allyriadau Carbon Deuocsid 

Mae yna ffynonellau naturiol a dynol o allyriadau carbon deuocsid. Mae ffynonellau naturiol yn cynnwys 
dadelfeniad, rhyddhad o’r cefnfor a resbiradaeth. Mae ffynonellau dynol yn cynnwys gweithgareddau megis 
cynhyrchu sment, datgoedwigo a llosgi tanwyddau ffosil megis glo, olew a nwy naturiol. 

Roedd lefel yr allyriadau Carbon Deuocsid (CO2) mewn cilodunelli wedi amrywio bob blwyddyn rhwng 2010 a 
2014. Fodd bynnag, mae’r duedd gyffredinol yn dangos gostyngiad o 1,558.2 i 1,269.9. 

                                                           

 
65 Jenkins et al. 2009 (Jenkins, G.J., Perry, M.C. a Prior M.J.O. 2009. The climate of the United Kingdom and recent trends. Met Office Hadley Centre, 
Exeter, y DU). 
66 Llywodraeth Cymru. 2009. Newid yn yr hinsawdd: ei effeithiau yng Nghymru [ar-lein]. Ar gael yn: 
http://llyw.cymru/topics/environmentcountryside/climatechange/publications/impactsforwales/?skip=1&lang=cy [Fel ar 24 Ionawr 2017] 
67 Y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd.  2017.  UK Climate Change Risk Assessment, 2017 (UKCCRA17), Crynodeb Cymru.  

  

http://llyw.cymru/topics/environmentcountryside/climatechange/publications/impactsforwales/?skip=1&lang=cy
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O edrych ar y tunelli o allyriadau Carbon Deuocsid i bob person, mae hyn yn amrywio hefyd, gyda’r gyfradd 
uchaf yn 2010 (10.8 tunnell) a’r gyfradd isaf yn 2014 (8.6 tunnell). Mae hyn o gymharu â chyfartaledd Cymru 
sydd wedi amrywio hefyd, gyda’r gyfradd uchaf yn 2010 (10.2 tunnell) a’r gyfradd isaf yn 2012 (8.9 tunnell). 

 

Mae lefelau Carbon Deuocsid wedi cynyddu fwy na 40% ers cyn y chwyldro diwydiannol. Mae nwyon tŷ gwydr 
eraill wedi cynyddu mewn ffordd debyg. Mae’r holl dystiolaeth yn dangos mai gweithgarwch dynol sy’n gwbl 
gyfrifol bron am y cynnydd hwn mewn nwyon tŷ gwydr. Mae’r cynnydd yn cael ei achosi’n bennaf gan: 

 losgi tanwyddau ffosil i gynhyrchu ynni. 

 amaethyddiaeth a datgoedwigo. 

 cynhyrchu sment, cemegau a metelau. 

Mae tua 43% o’r Carbon Deuocsid a gynhyrchir yn cyrraedd yr atmosffer, gyda’r gweddill yn cael ei amsugno 
gan blanhigion a’r moroedd. Mae datgoedwigo’n lleihau nifer y coed sy’n amsugno carbon deuocsid ac yn 
rhyddhau’r carbon sydd yn y coed hynny.68 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Bydd yr M4 newydd yn gwella llif y traffig ac yn helpu gyda hyn. 

 Mae’n un o’r trefi mwyaf budr yn y DU, ac mae’r ansawdd aer yn wael. 

                                                           

 
68 www.gov.uk  

http://www.gov.uk/
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 Mae’r ansawdd aer yn well ers i Lanwern gau, ond rwy’n credu bod rhannau o’r ddinas yn dal i dorri 
safonau iechyd mewn amryw o leoliadau. Mae llygredd ceir yn bryder mawr. Mae yna dystiolaeth bod 
disbyddwyr ceir (e.e. gronynnau disel) yn cael effaith ddifrifol ar iechyd pobl. Mae llygredd sŵn yn uchel 
mewn llawer o ardaloedd hefyd. E.e. Mae’r M4 yn atal y rhai ohonom ni sy’n byw ym Malpas rhag 
cysgu gyda’r ffenestri ar agor. Unwaith eto, mae ymchwil ddiweddar yn awgrymu bod llygredd sŵn yn 
gysylltiedig ag iselder. Mae gwelliannau mawr wedi’u gwneud mewn perthynas â chanolfannau trin 
carthffosiaeth ond mae problemau mewn rhai ardaloedd o hyd e.e. Afon Wysg i lawr yr afon o’r Fenni, 
dŵr yn gorlifo i gyrsiau dŵr ledled Casnewydd. 

 Ar y cyfan, fodd bynnag, mae yna lygryddion aer diwydiannol o bryd i’w gilydd. 

 Mae gormod o draffig i ni fod yn rhydd o lygredd. 

 Byddai’n dda gweld mwy yn cael ei wneud i hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus yn hytrach na chostau 
teithio uwch a mwy o ffyrdd / yr M4 yn cael ei datblygu. 

 Wedi gwella llawer dros y blynyddoedd, ac eithrio ansawdd aer gwael o ganlyniad i dagfeydd traffig. 
Hoffwn i weld mwy o fannau gwefru ceir trydan yng nghanol y ddinas a’r cyffiniau, gan nad oes digon 
o’r mannau hyn yn y rhan hon o’r DU. Hoffwn i gefnogi’r fenter hon, felly cysylltwch â mi (S Clarke). 
Byddai hyn yn rhad iawn i’w drefnu ac yn gwella delwedd werdd y ddinas. 

 Mae angen ffordd liniaru’r M4 i gael gwared ar y traffig sefydlog sy’n arwain at y twnnel. 

 Cefais i sioc wrth glywed y crynodeb o ganfyddiadau’r gwaith monitro llygredd aer yng Nghaerllion – 
rwy’n amau bod ansawdd aer yn broblem mewn rhannau eraill o’r ddinas hefyd. 

 Mae ansawdd aer yn well nag ydoedd flynyddoedd yn ôl. 

 Wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf. 

Beth yw ansawdd y dŵr yng Nghasnewydd? 

Rheoli ein dyfroedd 

Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn ei gwneud hi’n ofynnol i ansawdd/maint dŵr ein hafonydd, llynnoedd, 
dŵr daear, aberoedd a’r arfordir gael ei asesu gan ddefnyddio dulliau monitro ecolegol (pysgod, infertebratau, 
planhigion ac ati) a chemegol (maetholion, plaladdwyr ac ati). 

Mae ein cyrff dŵr yn cael statws iechyd a gynrychiolir gan liwiau ar y map. Mae cyrff dŵr sy’n cael eu dosbarthu 
fel rhai ‘Gwael iawn’, ‘Gwael’ neu ‘Gymedrol’ yn methu safonau Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr y DU, a bydd 
angen i’r cyrff dŵr hyn wella i statws ecolegol ‘Da’ o leiaf erbyn 2027. 

Mae dyfroedd ymdrochi dynodedig yr UE yn cael eu monitro rhwng mis Mai a mis Medi ar gyfer halogiad gan 
organebau mewn carthion. Mae dyfroedd ymdrochi yn cael eu dosbarthu’n flynyddol yn unol ag ansawdd y dŵr 
(Rhagorol, Da, Digonol, Gwael). Ar ddiwedd tymor 2015, cafodd y traethau eu dosbarthu ac roedd yr holl 
ddyfroedd ymdrochi dynodedig yng Nghymru yn cyflawni’r safon ddigonol neu well. 
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Mae ein hafonydd, llynnoedd, dŵr daear, aberoedd, arfordir a threthau yn darparu manteision naturiol pwysig, 
gyda llawer ohonynt yn cyfrannu at lesiant cymunedau lleol a’r boblogaeth ehangach. Mae’r manteisoon 
naturiol yn cynnwys mynediad at ddŵr yfed, afonydd a moroedd glân ar gyfer hamdden ac ymlacio, incwm o 
fusnes a diwydiant, twristiaeth, cynhyrchu ynni gwyrdd a genweirio. Trwy weithio gyda’n gilydd i gynnal a 
gwella ansawdd yr asedau hyn, gallwn ddarparu manteision i’r amgylchedd, yr economi leol, iechyd ac ansawdd 
bywyd. Y pump prif ffynhonnell o lygredd dŵr ymdrochi yw carthffosiaeth, dŵr yn draenio o ffermydd a thir 
fferm, anifeiliaid ac adar ar draethau neu yn ymyl traethau, dŵr yn draenio o ardaloedd poblog a 
charthffosiaeth ddomestig. 

Mae llygredd o garthffosiaeth ddomestig a chamgysylltiadau yn rhoi pwysau ar ansawdd dŵr. Mae adnoddau 
dŵr yn bwysig, gyda sawl cronfa ddŵr yn yr ardal. Mae Lefelau Gwent y naill ochr i Gasnewydd wedi’u dynodi 
fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) oherwydd eu rhwydwaith unigryw o ffosydd. Mae 
ansawdd dŵr yn y rhwydwaith hwn o dan bwysau o ddatblygiad a llygredd gwledig, diwydiannol a llygredd. 
Mae yna fanteision posibl i Lefelau Gwent trwy’r prosiect ‘Living Levels’ ac mae Camlas Mynwy ac Aberhonddu 
yn darparu cyfleoedd i bobl a bywyd gwyllt. 
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Rheoli ein moroedd a’n harfordir 

Mae’r map hwn yn dangos yr ardaloedd dynodedig o gwmpas arfordir Casnewydd. Mae yna sawl math o 
ddynodiad statudol ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. Gyda’i gilydd, maent yn ffurfio rhwydwaith o 
ardaloedd morol gwarchodedig. Mae’r safleoedd hyn yn hollbwysig o ran cefnogi amgylchedd iach a gwydn yng 
Nghymru. Mae dynodiadau ychwanegol mewn rhai ardaloedd sy’n ymwneud â rhywogaethau o bysgod cregyn 
sydd o bwys economaidd. 

Mae arfordiroedd treftadaeth wedi’u sefydlu mewn rhai ardaloedd i warchod, diogelu a gwella rhannau o’r 
arfordir nad ydynt wedi’u datblygu. Er nad yw hwn yn ddynodiad statudol, rhaid iddo gael ei ystyried mewn 
cynlluniau datblygu lleol. 

 

Mae ecosystemau morol o gwmpas arfordir Cymru yn bwysig ar gyfer llesiant. Mae arfordiroedd a moroedd yn 
cefnogi llesiant mewn sawl ffordd trwy ddarparu swyddi, bwyd a chyfleoedd ar gyfer hamdden, cynhyrchu ynni 
a mwynhau bywyd gwyllt, tirwedd a threftadaeth ddiwylliannol. 
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Mae ecosystemau morol yn helpu i reoleiddio ansawdd dŵr ac aer trwy ddal, cymathu a diraddio llygryddion. 
Maent yn darparu bwyd môr (pysgod a physgod cregyn) ac yn cefnogi cymunedau arfordirol a diwydiannau 
prosesu bwyd cysylltiedig. 

Mae arfordir Cymru yn hollbwysig i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru. Yn 2006, daeth y gwariant sy’n 
gysylltiedig ag ymweliad dros nos â’r arfordir i tua £648 miliwn, sef bron i 40% o gyfanswm y gwariant ar 
dwristiaeth yng Nghymru69. 

Mae Aber Afon Hafren yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA), safle 
Ramsar70 a SoDdGA yn ardaloedd y glannau a’r ardaloedd rhynglanwol. 

Mae ffrydiau llanw cryf a dŵr cymylog yn cynhyrchu cymunedau biolegol sy’n cael eu nodweddu gan amodau 
ffisegol eithafol mwd hylif a thywod a chreigiau sy’n cael eu sgubo gan y llanw.   

Mae’r fflatiau llanw, y morfeydd heli a’r glaswelltiroedd gwlyb eang o bwysigrwydd rhyngwladol ar gyfer adar 
mudol ac adar y dŵr sy’n gaeafu. Mae’r gymuned infertebratau nad yw’n cynnwys llawer o rywogaethau yn 
ffynhonnell fwyd bwysig i rydyddion sy’n gaeafu. Mae rhai o’r poblogaethau mwyaf cyfoethog ac amrywiol o 
bysgod nad ydynt yn cael eu hecsploetio yn y DU i’w gweld yma, ac ystyrir bod poblogaethau llysywen bendoll y 
môr a gwangen yn uwch nag yn unrhyw aber arall. 

Mae glannau afon Wysg ac arfordir aber afon Hafren wedi’u haddasu i amddiffyn rhag llifogydd lle bydd angen 
gwella’r ecoleg i’r eithaf, o ystyried natur y cyrff dŵr, er mwyn cyflawni ‘Potensial’ Ecolegol Da (yn hytrach na 
statws). Mae gwasgfa arfordirol yn broblem i forfa heli aber afon Hafren ac mae mewnbynnau cemegol 
hanesyddol yn amlwg yno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
69 Llywodraeth Cymru, Strategaeth Twristiaeth Arfordirol 2008 
70 Ystyr Safle Ramsar yw safle gwlyptir sydd o bwys rhyngwladol o dan Gonfensiwn Ramsar 
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Beth yw’r perygl llifogydd? 
Mae llifogydd yn digwydd pan fo dŵr yn cyrraedd lle yn gyflymach nag y mae’n gallu draenio oddi yno. Mae’r 
dŵr hwn o ganlyniad i lawiad fel arfer, ond mae’n gallu dod o ffynonellau eraill hefyd. Mae hyn yn achosi 
aberoedd, afonydd, ffosydd, draeniau neu garthffosydd i orlifo, gan alluogi dŵr i achosi llifogydd mewn tai, 
busnesau, tir fferm a seilwaith. 

Eiddo sy’n Wynebu Risg o Lifogydd 

Canran yr eiddo a oedd yn wynebu risg uchel o lifogydd yn 2014 oedd 0.9% o eiddo yng Nghasnewydd o 
gymharu ag 1.1% ar gyfer Cymru. Mae risg uchel yn cael ei diffinio fel siawns o 1 mewn 30 (3.3%) neu fwy 
mewn unrhyw flwyddyn.    

Canran yr eiddo a oedd yn wynebu risg ganolig o lifogydd yn 2014 oedd 4.1% o eiddo yng Nghasnewydd o 
gymharu â 2.0% ar gyfer Cymru. Mae risg ganolig yn cael ei diffinio fel siawns o lai nag 1 mewn 30 (3.3%), ond 1 
mewn 100 (1%) neu fwy mewn unrhyw flwyddyn.  

 

Llifogydd Afonol a Llanwol 

Mae’r map dros y dudalen yn dangos y gwahanol lefel perygl llifogydd os nad oedd yna amddiffynfeydd rhag 
llifogydd. Mae’r ardaloedd glas tywyll (parth llifogydd 3) yn wynebu tebygolrwydd uchel o lifogydd. Mae’r tir 
hwn wedi’i asesu fel tir sy’n wynebu tebygolrwydd o fwy nag 1% o lifogydd (neu fwy na 0.5% o’r môr) mewn 
unrhyw flwyddyn. Mae’r ardaloedd glas golau (parth llifogydd 2) yn wynebu tebygolrwydd canolig o lifogydd.  
Mae’r tir hwn wedi’i asesu fel tir sy’n wynebu tebygolrwydd o rhwng 0.1% ac 1% o lifogydd (neu rhwng 0.1% a 
0.5% o’r môr) mewn unrhyw flwyddyn. Mae rhannau o’r map nad ydynt yn las (parth llifogydd 1) yn 
annhebygol o wynebu llifogydd gan afonydd ac yn annhebygol iawn o wynebu llifogydd gan y môr. Yn yr 
ardaloedd hyn, mae llai na 0.1 y cant (1 mewn 1,000) o debygolrwydd o lifogydd bob blwyddyn. Mae’r rhan 
fwyaf o Gymru’n perthyn i’r ardal hon. 
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Oherwydd y newid yn yr hinsawdd, rhagwelir y bydd glawiad y gaeaf yng Nghymru yn cynyddu tua 14% erbyn y 
2050s. Felly, bydd llifogydd yn parhau i fod yn fygythiad allweddol i lawer o gymunedau. Fodd bynnag, mae 
mwy o wydnwch, yr amgylchedd naturiol a datblygiadau a gynlluniwyd yn dda yn gallu darparu gwydnwch i 
lifogydd. 

Llifogydd yw’r math o drychineb “naturiol” sy’n effeithio fwyaf aml ar gartrefi a busnesau ac, yn aml, mae’n 
tarfu ar weithrediad cymunedau cyfan. Amcangyfrifir bod y broblem yn costio £1 biliwn y flwyddyn i’r DU. Mae 
canlyniadau llifogydd yn fwy na chanlyniadau ariannol, fodd bynnag, ac mae hyd yn oed llifogydd bach yn gallu 
effeithio ar lesiant corfforol a meddyliol unigolion am flynyddoedd ar ôl y digwyddiad. O safbwynt iechyd, yn 
aml y rhai mwyaf agored i niwed yn y gymdeithas sy’n cael eu heffeithio fwyaf. 
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Yng Nghasnewydd, y cymunedau sy’n wynebu’r risg fwyaf yw Dyffryn a Thŷ du. Mae cymunedau Pye Corner, y 
Lefelau a’r rhai yn y Ddinas, gan gynnwys Somerton, Crindai, Maendy, Llyswyry a’r Dociau, yn wynebu risg 
hefyd. 

Llifogydd Dŵr Wyneb 

Nid yw llifogydd dŵr wyneb yn fecanwaith llifogydd sylweddol i sawl rhan o Gasnewydd gan fod llifogydd 
afonol a/neu lanwol yn cyflwyno risg fwy sylweddol. Fodd bynnag, mae’n cyflwyno risg weddilliol ac mae 
llifogydd dŵr wyneb lleol, sy’n gwaethygu oherwydd rhwystrau yn aml, yn digwydd yn eithaf aml mewn rhai 
lleoliadau. Mae llifogydd dŵr wyneb hanesyddol yn cynnwys Canol y Ddinas ym 1997, Gaer Vale yn 2000 ac ar 
draws y Fwrdeistref yn 2014. Mae problemau draenio dŵr wyneb yn cael eu gwaethygu gan lanw uchel yn aber 
afon Hafren ac afon Wysg, gan beri i systemau afon neu ddraenio orlifo o bryd i’w gilydd. Mae hon yn broblem 
benodol ar lefelau isel Cil-y-coed a Gwynllŵg. Y wardiau â’r gyfran uchaf o eiddo y rhagwelir eu bod yn wynebu 
risg o lifogydd dŵr wyneb yw Alway, Allt-yr-ynn, Betws, Graig a Ringland. 

Mae’r tabl canlynol yn darparu trosolwg cychwynnol o’r risg o lifogydd dŵr wyneb yng Nghasnewydd. Mae gan 
wardiau llai poblog lai o eiddo sy’n wynebu risg ond, fel arall, mae’r risg wedi’i gwasgaru’n gymharol gyfartal ar 
draws y fwrdeistref. 

Mae’r risg fwyaf o lifogydd yng Nghasnewydd yn deillio o afonydd Wysg ac Ebwy, a llifogydd llanwol o aber 
afon Hafren. Mae’r perygl o lifogydd o ddŵr wyneb a chyrsiau dŵr cyffredin yn berygl lleol sy’n cael ei 
waethygu gan rwystrau a/neu lanw uchel yn cyfyngu ar ddraeniad. 

Mae’r wardiau â’r gyfran uchaf o eiddo preswyl y rhagwelir eu bod yn wynebu risg o lifogydd dŵr wyneb wedi’u 
rhestru isod. Mae’r wardiau â’r gyfran uchaf o eiddo y rhagwelir eu bod yn wynebu risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb yn cynnwys y rhai â thopograffi mwy serth neu sy’n ffinio â’r lefelau. Y wardiau mwy gwastad, mwy 
poblog sy’n cael eu dominyddu gan y perygl o lifogydd llanwol sydd â’r gyfran uchaf o eiddo y rhagwelir eu bod 
yn wynebu risg isel o lifogydd dŵr wyneb.71  

 

 Uchel Canolig Isel 

Tebygolrwydd mewn 
unrhyw flwyddyn 

Mwy nag 1 mewn 30 Rhwng 1 mewn 30 ac 1 
mewn 100 

Rhwng 1 mewn 100 ac 1 
mewn 1,000 

1 Betws Alway Victoria 

2 Alway Betws Pillgwenlli 

3 Ringland Sain Silian Sain Silian 

4 Allt-yr-ynn Beechwood Betws 

5 Graig Ringland Alway 
 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Mae llawer o dai a fflatiau wedi’u hadeiladu ar y gorlifdir ar hyd afon Wysg, sydd ddim yn sefyllfa dda. 

 Edrychwch ar y cynllun rheoli llifogydd. Dydy cynnal yr amddiffynfeydd llifogydd i ddiogelu Lefelau 
Gwent (sydd islaw lefel uchaf gymedrig y môr) ddim yn fforddiadwy yn y tymor canolig i hir. 

 Rwy’n amau bod gormod o dai newydd mewn ardaloedd sydd wedi dioddef llifogydd yn y gorffennol, a 
all arwain at lifogydd yn effeithio ar ardaloedd eraill. 

 Rwy’n credu bod mesurau da wedi’u cyflwyno i fynd i’r afael â llifogydd dros y blynyddoedd diwethaf 
ond, wrth i’r newid yn yr hinsawdd ddechrau effeithio ar fwy o bobl a mwy o ardaloedd yn y DU, yn 
enwedig mewn ardal lefel isel fel Casnewydd, rwy’n credu y bydd angen gwneud mwy i ddarparu 
diogelwch pellach yn y dyfodol. 

 Mae’r ffosydd yn llawn sbwriel. 

                                                           

 
71 Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Casnewydd, Rhagfyr 2015 
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 Rwyf wedi gweld llifogydd 3 gwaith yn yr ardal lle rwy’n byw, ac mae’n ddifrifol iawn i bobl sydd wedi 
dioddef llifogydd yn eu cartref. 

 Gwaith rhagorol o ran amddiffynfeydd llifogydd yn yr ardal leol, daliwch ati. 

 Gan fy mod i wedi dioddef llifogydd dŵr wyneb ddwywaith o’r blaen, ac o ystyried cyfanswm y dŵr o’r 
ardal chwarae yn ymyl fy nghartref, dydw i ddim wedi cael unrhyw help o gwbl. Mae’n peri pryder cyson 
pan fo glaw trwm yn y rhagolygon (mae llifogydd dŵr wyneb yn cael sylw yn yr adran nesaf). 

Beth yw’r ôl-troed carbon ac ecolegol? 
Yr ôl-troed ecolegol yw cyfanswm y baich amgylcheddol mae cymdeithas yn ei osod ar y blaned. Mae’n 
cynrychioli’r ardal o dir sydd ei hangen i ddarparu deunyddiau crai, ynni a bwyd, ynghyd ag amsugno llygredd a 
gwastraff a grëir, ac fe’i mesurir mewn hectarau global. 

Yr ôl-troed ecolegol ar gyfer Casnewydd yn 2011 oedd 3.20 hectar global y person, o gymharu â 3.30 hectar 
global y person ar gyfer Cymru. 

Mae’r ôl-troed carbon yn disgrifio cyfanswm y nwyon tŷ gwydr a ollyngir i’r atmosffer, wedi’u mynegi fel tunelli 
o garbon deuocsid a’i gyfatebol. 

Yr ôl-troed carbon y person yng Nghasnewydd yn 2011, wedi’i fesur mewn tunelli o garbon deuocsid a’i 
gyfatebol y person oedd 10.77 tunnell y person yng Nghasnewydd, o gymharu ag 11.10 y person ar gyfer 
Cymru. 

 

Gwydnwch ecosystemau 

Mae’r map hwn yn dangos y safleoedd bywyd gwyllt ‘arbennig’ neu ddynodedig yng Nghasnewydd. Mae yna 
sawl math o ddynodiad ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. Mae llawer o’r rhain yn gorgyffwrdd ond elfen 
sylfaenol safleoedd dynodedig o dan gyfraith y DU yw’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae 
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig yn ddynodiadau rhyngwladol. Yn y rhan 
fwyaf o achosion, mae safleoedd o’r fath o dan berchnogaeth breifat ac mae’r tir yn cael ei ddefnyddio am sawl 
swyddogaeth e.e. pori gan dda byw. 

Cysylltedd yw i ba raddau mae bywyd gwyllt yn gallu symud yn y dirwedd, ac mae’n bwysig iddo oroesi ac 
addasu ar gyfer newid. Mae’r map yn dangos lle mae cysylltedd yn debygol o fod yn gymharol uchel ar gyfer 
amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, ac mae’n adlewyrchu maint ac amrywiaeth cynefinoedd bywyd gwyllt yn y 
dirwedd.  

Mae gwydnwch ecosystemau yn golygu pa mor dda mae ecosystemau’n gallu ymdrin ag aflonyddwch, naill ai 
trwy ei wrthwynebu neu addasu iddo. Mae ecosystemau gwydn yn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau a 
manteision amgylcheddol, er gwaethaf yr aflonyddwch hwn. 
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Mae gwydnwch yn cael ei ystyried o ran amrywiaeth y rhywogaethau a’r cynefinoedd, eu maint, eu cyflwr, y 
cysylltiadau rhyngddynt a’u gallu i addasu i newidiadau, er enghraifft, hinsawdd sy’n newid. Yng Nghymru, mae 
gan bob ecosystem broblemau gydag un neu fwy o’r meini prawf hyn sy’n cyfrannu at wydnwch. Mae hyn yn 
golygu efallai bod eu gallu i ddarparu gwasanaethau a manteision ecosystemau yn wynebu risg. Mae gan CNC 
sawl swyddogaeth, gan gynnwys dyletswydd i ddewis a nodi SoDdGA a bod yn destun ymgynghoriad mewn 
perthynas â gweithrediadau, rheoli tir yn uniongyrchol a dyletswydd gyffredinol i warchod bioamrywiaeth. 

 

 
 

Mae safleoedd gwarchodedig yn gwneud cyfraniad hollbwysig at ein ffyniant economaidd ac maent yn llefydd 
ar gyfer ymchwil ac astudiaeth wyddonol, lle mae gwyddoniaeth yn arwain gwaith rheoli enghreifftiol. 
Amcangyfrifwyd fod safleoedd gwarchodedig yn cyfrannu £128 miliwn y flwyddyn at economi Cymru (Benefits 
of SSSIs, Defra 2011). 
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Mae partneriaethau CNC â rheolwyr tir yn gwneud cyfraniad uniongyrchol o ryw £2 filiwn y flwyddyn. Mae 
safleoedd gwarchodedig, yn enwedig y rhai ar dir comin neu dir mynediad agored, yn ased amgylcheddol 
cymunedol sy’n darparu cyfleoedd mynediad a hamdden sy’n cyfrannu at lesiant. Er eu bod yn cael eu 
gwarchod ar gyfer natur a bywyd gwyllt, maent yn darparu cysylltiad rhwng pobl a’u hamgylchedd. Gallant fod 
yn rhan allweddol o’r dirwedd leol a’i threftadaeth ddiwylliannol hefyd. 

Mae anifeiliaid, planhigion ac organebau eraill a’r cynefinoedd y maent yn byw ynddynt yn cyfrannu at 
ecosystemau mewn sawl ffordd, ac felly at y prosesau sy’n sail i’r manteision mae cymdeithas yn dibynnu 
arnynt, megis cynhyrchu bwyd, dŵr glân neu beilliad. Os nad ydynt yn wydn, ni fydd ecosystemau yn gallu 
darparu’r gwasanaethau a’r manteision rydym yn dibynnu arnynt yn y pen draw. 

Mae cyfoeth o gynefinoedd a bywyd gwyllt yng Nghasnewydd. Mae afon Wysg wedi’i dynodi fel ACA ac mae 
aber afon Hafren wedi’i ddynodi fel SGA, SoDdGA a safle RAMSAR. Mae 11 o SoDdGA yn cwmpasu pob math o 
gynefinoedd; afonydd, aberoedd, y lefelau, coedwigoedd a dolydd, a gwarchodfa natur genedlaethol yng 
nghoedwig Pen-hw. Yn ogystal, mae yna amryw o Ddynodiadau Lleol, Ardaloedd Cadwraeth Natur Dynodedig 
(SINCs) a Gwarchodfeydd Natur Anstatudol. Mae Gwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd, a grëwyd i wneud 
iawn am golli cynefinoedd o ganlyniad i adeiladu’r morglawdd ym Mae Caerdydd, yn cynnwys gwelyau cyrs, 
glaswelltir gwlyb iseldiroedd, morlynnoedd heli a morfeydd heli sy’n gorchuddio dros 438.6 hectar rhwng 
Aberwysg ac Allteuryn. Er bod llawer o’r cynefinoedd yn gymharol wasgaredig, mae ardal yr arfordir ac afon 
Wysg yn darparu cyfleoedd i ddatblygu a gwella rhwydweithiau. 

Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad: 

 Dydy Casnewydd ddim yn cael ei diogelu digon rhag datblygiad. Bydd ffordd liniaru newydd yr M4 yn 
torri llwybr newydd trwy wlyptiroedd a Lefelau Gwent, sy’n SoDdGA. Does dim digon o arian yn cael ei 
wario ar wrychoedd a llwybrau cerdded mewn coedwigoedd. Rwy’n gwerthfawrogi bod angen torri 
gwariant, ond mae’n ymddangos mai bywyd gwyllt a chynefinoedd naturiol sydd ar waelod y rhestr o 
flaenoriaethau bob amser. Dydw i ddim yn credu bod angen traffordd arall trwy Gasnewydd! Rydych 
chi’n gwybod sut mae hi, os oes rhywbeth yn digwydd ar un ffordd, boed hynny’n brif ffordd neu 
draffordd, mae Casnewydd i gyd yn dod i stop. Ni fyddai M4 arall yn torri trwy’r lefelau yn stopio hyn. 
Rydych chi’n ychwanegu mwy o ffyrdd; bydd mwy o bobl yn dechrau dibynnu ar eu trafnidiaeth eu 
hunain yn hytrach na chael eu darbwyllo i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, a bydd y ffyrdd 
ychwanegol yn llenwi’n fuan. Mae mwy o ddewisiadau o ran ffyrdd yn golygu mwy o gerbydau. Ond, 
pan fydd yr holl fannau gwyrdd yng Nghasnewydd a’r cyffiniau wedi diflannu a phan fydd concrit ym 
mhob man, bydd hi’n rhy hwyr i ystyried y bywyd gwyllt a’i gynefinoedd naturiol bryd hynny, gan y bydd 
y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi’u colli am byth. 

 Mae angen targedu gwlyptiroedd a newidiadau i’r M4, gallai llawer o gynefinoedd gael eu colli. 

 Mae llawer o warchodfeydd natur o gwmpas Casnewydd. Caniateir lleiniau glas hefyd i helpu blodau 
gwyllt sy’n edrych yn ddeniadol ac yn darparu cynefin. 

Beth arall rydym yn ei wybod am lesiant amgylcheddol? 

Ynni Adnewyddadwy 

Mae ynni adnewyddadwy yn deillio o adnoddau naturiol megis yr haul, gwynt a dŵr, gan ddefnyddio technoleg 
sy’n sicrhau bod storfeydd ynni’n cael eu hailgyflenwi’n naturiol.72  

Capasiti’r cyfarpar ynni adnewyddadwy a osodwyd yng Nghasnewydd yn 2014 oedd 16.0 megawat (MW). Mae 
hyn yn uwch na’r cyfanswm yng Nghaerffili, Torfaen a Blaenau Gwent, ond yn is na’r cyfanswm yn Sir Fynwy. 

                                                           

 
72 Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 
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Mae cyfarpar ynni adnewyddadwy yn defnyddio adnoddau diogel a lleol, yn lleihau’r ddibyniaeth ar ynni 
anadnewyddadwy, yn helpu i leihau cyfanswm y carbon deuocsid a’r nwyon tŷ gwydr eraill a gynhyrchir, yn 
creu swyddi newydd mewn diwydiannau ynni adnewyddadwy, yn lleihau biliau ynni ac, mewn rhai achosion, yn 
gallu cynhyrchu incwm trwy werthu ynni sydd dros ben yn ôl i’ch darparwr ynni.72 

Mae’n anodd asesu ble rydym ni gydag ynni adnewyddadwy yng Nghasnewydd gan mai ciplun o un flwyddyn 
yw hwn. Ni allwn asesu tuedd na phennu rhagolygon ar gyfer y dyfodol. 

Gwastraff 

Mae ein ffordd o fyw yn defnyddio llawer o adnoddau, gan gynhyrchu llawer iawn o ddeunydd gwastraff. Yng 
ngoleuni’r broblem hon, gwneir ymdrechion i geisio lleihau gwastraff ac, os yn bosibl, i ailddefnyddio ac 
ailgylchu deunyddiau er mwyn dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi. Mae pwysau gan yr Undeb 
Ewropeaidd (UE) o ran trethi tirlenwi yn golygu bod yr angen i leihau gwastraff yn bwysicach nag erioed, ac 
mae’n rhaid dod o hyd i atebion i’r broblem hon. Mae’n amhosibl dileu gwastraff, ond mae’n rhaid i 
Gasnewydd symud i ffwrdd o’r agweddau ‘taflu i ffwrdd’ sy’n creu’r broblem hon a pharhau i waredu ein 
gwastraff mewn ffordd lân. 

Roedd canran y gwastraff trefol a anfonir i’w ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio dros y cyfnod rhwng 
2011-12 a 2015-16 wedi cynyddu bob blwyddyn o 48.2% i 57.1%. Mae hyn yn is na chyfartaledd Cymru, a oedd 
wedi cynyddu o 50.0% i 60.2%.  
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Ar y cyfan, mae Casnewydd yn dilyn tuedd genedlaethol Cymru o ran anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi 
neu i’w losgi. Ynghyd â phob awdurdod lleol arall yng Nghymru, mae Casnewydd yn awyddus i gynyddu 
cyfraddau ailgylchu a chompostio i ddargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi. Yn hanesyddol, mae Casnewydd 
wedi perfformio’n well na chyfartaledd Cymru gan ei bod wedi mabwysiadu mesurau blaengar megis 
gwasanaethau casglu cynnar ar garreg y drws, ffocws marchnata mawr i addysgu pobl am ailgylchu a 
chymeradwyo Cyfleuster Rheoli Gwastraff Docksway fel cyfleuster casglu dynodedig ar gyfer gwastraff 
trydanol. 

Fodd bynnag, fel y gwelwch mae cyfartaledd genedlaethol Cymru wedi dal i fyny gyda chyfradd Casnewydd 
wrth i gyfraddau ailgylchu gyrraedd yr uchafswm oherwydd gallu cynlluniau ailgylchu i ymdrin â deunyddiau. 
Unwaith i’r gwaith o gasglu gwastraff domestig gyrraedd ei uchafswm ac wrth i wastraff biolegol gael ei gasglu, 
mae angen atebion mwy arloesol i ddelio gyda’r gweddill sydd, yn y rhan fwyaf o achosion, yn wastraff nad oes 
modd ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei ddefnyddio fel compost o ystyried y seilwaith gwastraff presennol. 

Un o wendidau’r dangosydd hwn yw bod y mesurau perfformiad presennol yn annog ailgylchu gwastraff yn 
hytrach na lleihau gwastraff. Ystyrir bod awdurdod lleol yn perfformio’n well trwy ailgylchu 50% o 100 tunnell 
yn hytrach na dod o hyd i ffyrdd o leihau neu ailgylchu 100% o bob tunnell o wastraff a gynhyrchir. Yn ogystal, 
mae mesur perfformiad ailgylchu trwy fesur y tunelli o wastraff sy’n cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi 
wedi cael ei feirniadu gan gyrff megis Campaign for Real Recycling, sy’n nodi mai ansawdd yr ailgylchu, a’r dull o 
gasglu’r deunyddiau y gellir eu hailgylchu, yw’r ffactor pwysicaf – mae’r ymgyrch wedi pwysleisio system 
Casnewydd fel enghraifft Ewropeaidd o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, er gwaethaf ‘cyfradd ailgylchu’ sy’n 
is nag awdurdodau lleol eraill Cymru. 

Fel y trafodwyd, y brif broblem sy’n wynebu Casnewydd yw’r holl wastraff gweddilliol nad oes modd ei 
ailgylchu na’i gompostio. Mae tuedd y data’n cefnogi’r farn bod y gwastraff sy’n cael ei ddargyfeirio i safleoedd 
tirlenwi yn nesáu at ei uchafswm o ystyried y seilwaith gwastraff presennol, a bydd angen i Gasnewydd fynd ati 
i nodi atebion arloesol tymor hir i’r broblem hon er mwyn osgoi goblygiadau amgylcheddol ac economaidd 
sylweddol. Troi gwastraff yn ynni yw’r ateb mwyaf cadarnhaol i’r problemau hyn, a dylai ymdrechion 
Casnewydd gael eu canolbwyntio yn y maes hwn. 

Canfyddiadau o lendid a chynhaliaeth 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn dangos bod 56% o bobl yng Nghasnewydd yn cytuno bod yr ardal leol yn 
rhydd o sbwriel yn 2014-2015, o gymharu â 62% ar gyfer Cymru. Roedd 68% o bobl Casnewydd yn cytuno bod 
yr ardal leol yn cael ei chynnal a’i chadw’n dda yn 2014-2015, o gymharu â 70% yng Nghymru. 

 

Mae’n anodd asesu ble rydym ni gyda’r canfyddiadau o lendid a chynhaliaeth yng Nghasnewydd gan mai ciplun 
o un flwyddyn yw hwn. Ni allwn asesu tuedd na phennu rhagolygon ar gyfer y dyfodol. 


