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RHAGAIR
Mae Dinas Casnewydd heddiw yn lle gwahanol iawn i’r hyn ydoedd genhedlaeth yn
ôl, sef tref a oedd yn chwilio am hunaniaeth newydd yn dilyn dirywiad y diwydiant
dur a chyflogwyr traddodiadol eraill. Ers hynny, mae’r ddinas wedi trawsnewid yn
llwyr, gyda chymunedau newydd cyfan ar hen safleoedd diwydiannol, adeiladau
nodedig newydd, datblygiadau sydd wedi ennill gwobrau a seilwaith modern. Mae’r
rhaglen adfywio hon ledled y ddinas wedi ennyn clod yn ogystal â chydnabyddiaeth
ryngwladol gan ein bod wedi cynnal Cwpan Ryder, Uwchgynhadledd NATO a
digwyddiadau chwaraeon o fri. Mae Casnewydd yn gartref i glwstwr o fusnesau
technoleg arloesol a chyflogwyr mawr ym maes gwasanaethau cyhoeddus, ac fe’i
hystyrir yn fan poblogaidd ar gyfer twf busnes. Mae’r ddinas wedi elwa ar ei lleoliad
manteisiol a’i thirwedd, amgylchedd a threftadaeth unigryw er mwyn tyfu economi
dwristiaeth ffyniannus, a bydd y Ganolfan Gynadledda sy’n cael ei datblygu ar hyn o
bryd yn atgyfnerthu ein safle fel canolfan genedlaethol ar gyfer twristiaeth busnes.
Mae llawer o resymau dros fod yn optimistaidd ynglŷn â’r dyfodol; fodd bynnag,
mae angen i ni hefyd gydnabod bod Casnewydd yn dal i wynebu heriau sylweddol
sy’n effeithio ar lesiant pobl leol. Mae gennym rai o’r cymdogaethau cyfoethocaf a
thlotaf yng Nghymru ac, mewn rhai achosion, maent o fewn tafliad carreg i’w gilydd.
Hefyd, adlewyrchir patrymau tlodi daearyddol mewn anghydraddoldebau iechyd
a gwahaniaethau anferth mewn disgwyliad oes iach ledled y ddinas. Gwyddom
hefyd fod diweithdra, incymau isel, lefelau sgiliau gwael a throseddu ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn cael effaith anghymesur ar rai cymdogaethau penodol. Mae
tlodi sefydledig yn rhoi mwy o bwysau ar ein gwasanaethau cyhoeddus ac mae’n
gallu chwalu’r cysylltiadau sy’n creu cymunedau cryf a chefnogol.
O ystyried yr amrywiaeth o lwyddiannau rydym wedi’u cyflawni a’r problemau
parhaus sy’n ein hwynebu, yr her i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd
yn Un fydd sicrhau y bydd Casnewydd, am genedlaethau i ddod, yn ddinas sy’n lle
gwell byth i ymweld ag ef a byw, gweithio a buddsoddi ynddo. Bydd hyn yn golygu
y bydd angen i waith adfywio, twf a’r defnydd o’n hasedau sylweddol fod o fudd i’n
holl ddinasyddion ac, yn fwy eang, i gymunedau Gwent. Bydd hefyd yn golygu y bydd
angen i ni, fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ddatblygu “cynnig” cryf a fydd yn
denu a chadw pobl a chyflogwyr yn y ddinas, gan gynnwys addysg a swyddi da, tai o
safon, mannau deniadol yn yr awyr agored, opsiynau trafnidiaeth da, gwasanaethau
cadarn a chelfyddydau, chwaraeon a diwylliant sy’n ffynnu.
Disgwylir i’n poblogaeth dyfu’n sylweddol dros y 25 mlynedd nesaf ac, er bod hyn yn
amlwg yn newyddion da, bydd y twf hwn, ochr yn ochr â’r ffaith bod y boblogaeth yn
heneiddio, yn cynyddu’r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus a seilwaith Casnewydd.
Mewn ymateb i hyn, bydd angen i Gasnewydd yn Un ddarparu arweinyddiaeth gref
er mwyn sicrhau bod gwasanaethau’n gynaliadwy ac yn addas at y dyfodol. Rydym yn
deall yn llwyr mai dim ond drwy gydweithio tuag at nodau a rennir y gellir goresgyn
yr heriau cymhleth sy’n ein hwynebu.
P’un a yw’n golygu rhoi dechrau da mewn bywyd i blant a phobl ifanc, meithrin
cymunedau cryf a cydnerth, rhoi’r sgiliau a’r cyfleoedd sydd eu hangen ar bobl i
ffynnu, neu fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd, rydym yn sylweddoli nad
yw’r un sefydliad yn meddu ar yr adnoddau, y pwerau na’r atebion. Ar ben hyn, bydd
angen i ni rymuso a chynnwys cymunedau fel y gallant wella eu llesiant eu hunain a
dod yn gryfach ac yn fwy cydnerth.
Drwy weithio gyda’n gilydd, gallwn wneud Casnewydd yn lle y bydd ein dinasyddion
yn falch ohono, yn lle gwych i fyw yn eu barn nhw ac yn lle y mae gan bobl o’r tu allan
i’r ddinas barch mawr tuag ato. Gyda hyn mewn golwg, cyflwynwn ein Cynllun Llesiant
sy’n nodi sut y byddwn yn gweithredu heddiw er mwyn sicrhau dyfodol gwell.
Y Cynghorydd Debbie Wilcox
Cadeirydd BGC Casnewydd yn Un ac Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd
Ceri Davies
Dirprwy Gadeirydd a Chyfarwyddwr Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru
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PENNOD 1: CYFLWYNIAD A CHEFNDIR

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.
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Nodau llesiant
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 (BGC) i wella llesiant economaidd, cymdeithasol,
amgylcheddol a diwylliannol eu hardal trwy gyfrannu at gyflawni’r
nodau llesiant.
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Beth yw Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Casnewydd yn Un?
Mae’r Ddeddf yn sefydlu bwrdd statudol a elwir yn Fwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus ym mhob ardal awdurdod lleol.Yng Nghasnewydd, mae Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Casnewydd yn Un yn dod ag arweinwyr
gwasanaethau cyhoeddus a phenderfynwyr y ddinas ynghyd.Yr aelodaeth yw:

Partneriaid Statudol
•
•
•
•

Cyngor Dinas Casnewydd (Cadeirydd)
Cyfoeth Naturiol Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Partneriaid Gwadd
•
Coleg Gwent
•
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent
•
Heddlu Gwent
•	Cartrefi Dinas Casnewydd sy’n cynrychioli’r
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig
•	Casnewydd Fyw
•
Cyngor Ieuenctid Casnewydd
•
Partneriaeth Trydydd Sector Casnewydd
•
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
•
Y Gwasanaeth Prawf
•
Iechyd Cyhoeddus Cymru
•
Prifysgol De Cymru
•
Llywodraeth Cymru

Beth yw’r Cynllun Llesiant Lleol?
Mae’r cynllun llesiant lleol yn pennu blaenoriaethau a chamau gweithredu’r
BGC ar gyfer y 5 mlynedd nesaf er mwyn gwella llesiant economaidd,
cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol Casnewydd. Mae’r cynllun yn
pennu amcanion a blaenoriaethau llesiant lleol a’r camau y mae’r bwrdd yn
bwriadu eu cymryd er mwyn bodloni’r amcanion.
Ar ôl i’r Cynllun Llesiant Lleol gael ei gyhoeddi, hwn fydd prif gynllun gwaith
a ffocws BGC Casnewydd yn Un yn y dyfodol.

Pam mae angen Cynllun
Llesiant arnom?

Mae Cymru yn wynebu nifer o heriau, nawr ac yn y dyfodol, megis cyni
cyllidol, newid yn yr hinsawdd, tlodi, anghydraddoldebau iechyd,
poblogaeth sy’n heneiddio, swyddi a thwf. Er mwyn mynd i’r afael â’r rhain,
mae angen i ni weithio’n wahanol. Er mwyn i ni roi ansawdd bywyd da i’n
plant a’n hwyrion, mae angen i ni feddwl am sut bydd y penderfyniadau a
wnawn nawr yn effeithio arnynt yn y dyfodol.
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Sut rydym yn mynd i
weithio’n wahanol?
Mae BGC Casnewydd yn Un yn ymrwymedig i gydweithio â chymunedau
lleol tuag at nodau ac amcanion cyffredinol a bennwyd yn y cynllun hwn.
Ym mhopeth a wnawn, bydd y BGC yn gweithio i wella llesiant
economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol y ddinas. Cyn
datblygu’r cynllun, gwnaethom addewid i fod:

•
•
•
•
•

Yn uchelgeisiol
O ddifrif am weithio mewn partneriaeth
Yn canolbwyntio’n benodol ar bobl
Yn canolbwyntio ar ganlyniadau
Heb ein cymell gan ddata yn unig

Byddwn yn cyflawni hyn drwy:
Trafod yr hirdymor: Bod yn ymwybodol o a mynd i’r afael â lles
cenedlaethau’r dyfodol a mynd i’r afael ag anghenion y bobl rydym yn
eu gwasanaethu ar hyn o bryd.
Atal: Esbonio sut i dorri cylchoedd ac ymchwilio’n fanylach er mwyn
deall yn well achosion ac effeithiau problemau allweddol mae pobl a
chymunedau yn eu hwynebu. Dod o hyd i atebion galluogi ac ymyrryd
ar yr adeg iawn er mwyn atal problemau rhag gwaethygu neu godi yn
y dyfodol.
Defnyddio dull gweithredu integredig: Ystyried yn llawn y
cysylltiadau rhwng y nodau llesiant, amcanion llesiant BGC ac
amcanion llesiant sefydliadau unigol. Cymryd camau sy’n gwneud y
gorau o’r effaith ar y cyd ar y nodau llesiant, yn hytrach na bodloni’r
amcanion yn unig.
Cydweithredu ag eraill: Atgyfnerthu cydweithio ar draws
gwasanaethau cyhoeddus y ddinas. Ni all un sefydliad ar ei ben ei hun
wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol
Casnewydd. Mae defnyddio dull cydweithredol yn sicrhau bod y
camau gweithredu’n ategu ei gilydd ac, o ganlyniad, yn sicrhau’r effaith
fwyaf bosibl ar y cyd.
Cynnwys Pobl: Datblygu atebion mewn partneriaeth â phobl a
chymunedau lleol a sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys yn y
penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.
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Sut mae’r Cynllun Llesiant
Lleol wedi’i ddatblygu?
Asesu llesiant lleol
Er mwyn cael dealltwriaeth well o lesiant Casnewydd, cafodd asesiad o
lesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol ei
ddatblygu. Mae’r asesiad yn cynnwys un proffil llesiant cymunedol
cyffredinol o Gasnewydd ac 20 proffil cymunedol ar lefel ward.
Mae’r proffiliau llesiant cymunedol yn cynnwys dadansoddiad o ddata
poblogaeth allweddol a safbwyntiau pobl o raglen ymgysylltu â’r cyhoedd
eang a oedd yn cynnwys dros 2,300 o aelodau o’r cyhoedd. Mae’r
proffiliau wedi’u defnyddio er mwyn datblygu’r Cynllun Llesiant Lleol.

Blaenoriaethau sy’n Dod i’r Amlwg
Sut cafodd y blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg eu datblygu?
Mae gweithdai blaenoriaethu wedi’u cynnal er mwyn penderfynu ar y
blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg ar gyfer y Cynllun Llesiant Lleol.
Gweithiodd aelodau’r BGC gyda phartneriaid a gweithwyr proffesiynol
eraill er mwyn blaenoriaethu materion a nodwyd o’r Proffiliau Llesiant
Cymunedol, gan ystyried sut gallem sicrhau’r cyfraniad mwyaf posibl gan
y BGC at y Pum Ffordd o Weithio a’r Nodau Llesiant. Defnyddiwyd y
diagram isod i gynorthwyo â’r broses hon.

Beth

Aliniad at y nodau llesiant
ond ffyrdd o weithio hed
eu cymryd i ystyriaeth

Y nodau
llesiant

fr

Cy

Dyletswydd
llesiant cyrff
cyhoeddus
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Beth yw’r blaenoriaethau?
Y prif flaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg a nodwyd gan y BGC y cytunwyd arnynt yw:
1) Gwella’r canfyddiadau o Gasnewydd fel lle i fyw, gweithio a buddsoddi ynddo ac
ymweld ag ef
2) Cynyddu lefelau sgiliau ar gyfer llesiant economaidd a chymdeithasol
3) Cefnogi adfywio a thwf economaidd
4) Rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc
5) Bywydau hir ac iach i bawb
6) Sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau
7) Mae gan bobl gartrefi sefydlog mewn cymuned gynaliadwy, gefnogol
8) Mae pobl yn teimlo’n rhan o’u cymuned ac mae ganddynt ymdeimlad o berthyn
9) Mae cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn bwysig
ar gyfer llesiant pobl
10) Mae cymryd rhan yn y celfyddydau, treftadaeth a hanes yn bwysig ar
gyfer llesiant pobl
11) Mae gan Gasnewydd amgylchedd glân a diogel i bobl ei ddefnyddio
a’i fwynhau
12) Gwella ansawdd aer ledled y ddinas
13) Mae cymunedau’n gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd
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Pa nodau llesiant y mae’r blaenoriaethau’n
cyfrannu atynt?

Mae’r tabl isod yn dangos sut mae pob un o’r blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg yn cyfrannu at y nodau llesiant.

Nodau Llesiant
Blaenoriaethau
Gwella’r canfyddiadau o Gasnewydd fel
lle i fyw, gweithio a buddsoddi ynddo ac
ymweld ag ef
Cynyddu lefelau sgiliau ar gyfer llesiant
economaidd a chymdeithasol
Cefnogi adfywio a thwf economaidd
Rhoi’r dechrau gorau posibl mewn
bywyd i blant a phobl ifanc
Bywydau hir ac iach i bawb
Sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn
eu cymunedau
Mae gan bobl gartrefi sefydlog mewn
cymuned gynaliadwy, gefnogol
Mae pobl yn teimlo’n rhan o’u cymuned
ac mae ganddynt ymdeimlad o berthyn
Mae cymryd rhan mewn chwaraeon
a gweithgarwch corfforol yn bwysig ar
gyfer llesiant pobl
Mae cymryd rhan yn y celfyddydau,
treftadaeth a hanes yn bwysig ar gyfer
llesiant pobl
Mae gan Gasnewydd amgylchedd glân a
diogel i bobl ei ddefnyddio a’i fwynhau
Gwella ansawdd aer ledled y ddinas
Mae cymunedau’n gwrthsefyll newid yn
yr hinsawdd

Cymru sy’n
fwy cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru å
diwylliant
bywiog lle
mae’r
Gymraeg yn
ffynnu

•

•

•

•

•

•

•

•

Cymru
Iewyrchus

Cymru
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n
gyfrifol ar
lefel
fyd-eang

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Dewiswyd y blaenoriaethau hyn er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y cyfraniad mwyaf bosibl at yr Amcanion Lles.
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Amcanion Llesiant
Sut cafodd yr amcanion eu datblygu?
Mae’n rhaid i’r cynllun llesiant bennu amcanion llesiant lleol a’r camau y mae’r bwrdd yn bwriadu eu cymryd er
mwyn
bodloni’r amcanion. Yn unol â’r 5 ffordd o weithio, rydym wedi datblygu cyfres o 4 amcan llesiant sy’n cyflawni yn
erbyn nifer o nodau llesiant ac sy’n cwmpasu’r 13 o flaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg mewn pedwar datganiad.

Beth yw’r amcanion?
Yr amcanion llesiant a nodwyd ac y cytunwyd arnynt yw:
1) Mae pobl yn teimlo’n dda am fyw, gweithio a buddsoddi yng Nghasnewydd ac ymweld â hi
2) Mae sgiliau gan bobl a chyfleoedd i ddod o hyd i waith addas ac i gyfrannu at dwf
economaidd cynaliadwy
3) Mae pobl a chymunedau’n gyfeillgar, yn hyderus ac wedi’u grymuso i wella eu llesiant
4) Mae gan Gasnewydd amgylcheddau iach, diogel a chydnerth

At ba nodau llesiant mae’r amcanion yn cyfrannu?
Mae’r tabl isod yn dangos sut mae pob un o’r amcanion yn cyfrannu at y nodau llesiant.

Nodau Llesiant
Amcanion
Mae pobl yn teimlo’n dda am
fyw, gweithio a buddsoddi yng
Nghasnewydd ac ymweld â hi
Mae sgiliau gan bobl a chyfleoedd i
ddod o hyd i waith addas ac i gyfrannu
at dwf economaidd cynaliadwy
Mae pobl a chymunedau’n gyfeillgar, yn
hyderus ac wedi’u grymuso i wella eu
llesiant
Mae gan Gasnewydd amgylcheddau
iach, diogel a chydnerth

Cymru
Iewyrchus

Cymru
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n
fwy cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru å
diwylliant
bywiog lle
mae’r
Gymraeg yn
ffynnu

Cymru sy’n
gyfrifol ar
lefel
fyd-eang

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Ymyriadau Trawsbynciol
Integredig
Wrth ddatblygu’r cynllun, roeddem (y BGC) yn awyddus i sicrhau ei fod
wedi’i dargedu a bod ganddo ffocws. Roeddem yn teimlo bod yr holl
flaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg yn bwysig ac nid oeddem am ddiystyru
na blaenoriaethu un dros y llall. Felly, yn hytrach na rhesymoli nifer y
blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg, cytunwyd ar ddull gweithredu i nodi
nifer o ymyriadau trawsbynciol a fyddai’n rhychwantu’r 13 o flaenoriaethau
ac yn sicrhau’r cyfraniad mwyaf posibl at y Nodau Llesiant

Sut cafodd yr Ymyriadau eu datblygu?
Gweithiodd aelodau’r BGC gyda phartneriaid a gweithwyr proffesiynol
eraill ar ddatblygu’r ymyriadau integredig. Cymerodd dros 100 o bobl
ran o fwy na 30 o sefydliadau o bob sector. Gofynnwyd i’r partneriaid
ystyried yn fwy gwrthrychol yr opsiynau ar gyfer mynd i’r afael â phob
un o’r blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg a gwnaethant weithio ar gael
dealltwriaeth well o’r canlyniadau dymunol. Hefyd, ystyriwyd y pum
ffordd o weithio a sicrhau’r cyfraniad gorau posibl at y Nodau Llesiant.
Cafodd yr holl opsiynau eu hadolygu a dewiswyd pum ymyriad i’r BGC
weithio arnynt yn y dyfodol. Mae’r rhain fel a ganlyn:
•
•
•
•
•

“Arlwy” Casnewydd
Cymunedau Cryf, Cydnerth
Sgiliau Cywir
Mannau Gwyrdd a Diogel
Teithio Cynaliadwy

•

“Arlwy” Casnewydd
Dylai “Arlwy” Casnewydd ddenu pobl a busnesau i’r ddinas a’u
cadw ynddi, gan gydnabod mai awydd i weithio a byw yn y ddinas
yw canlyniad y “pecyn cyflawn”, gan gynnwys cyflogaeth, atebion
tai, seilwaith, amgylchedd, cyfleoedd diwylliannol a gwasanaethau
cyhoeddus.

•	
Cymunedau Cryf, Cydnerth
Gweithio gyda’r gymuned ac ystod o sefydliadau i nodi asedau
ac anghenion, datblygu dull ataliol, ar sail safle gyda chymunedau
lleol sy’n ystyried yr hirdymor ac sy’n grymuso pobl leol i arwain a
datblygu eu cymuned leol.
•	
Sgiliau Cywir
Gall pobl gael mynediad at sgiliau a rhaglenni addysg sy’n cyd-fynd
â chyfleoedd cyflogaeth lleol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ac yn
rhoi’r gallu i unigolion ac economi’r ddinas i gyflawni eu potensial.
•	
Mannau Gwyrdd a Diogel
Mae Casnewydd yn lle gwyrddach, iachach a diogelach lle mae
gan bob cymuned fynediad hawdd at fannau gwyrdd o safon at
ddibenion iechyd, chwarae a hamdden.
•	
Teithio Cynaliadwy
Trafnidiaeth effeithlon, ddiogel a hygyrch ag effaith isel gyffredinol ar
yr amgylchedd, gan gynnwys cerdded a beicio, cerbydau allyriadau
isel ac isel iawn, rhannu ceir a thrafnidiaeth gyhoeddus.
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Strwythur Cynllun Llesiant Lleol BGC Casnewydd yn Un
Nodau Llesiant
Cymru
Iewyrchus

Cymru
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru å
diwylliant
bywiog lle
mae’r
Gymraeg yn
ffynnu

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru sy’n
fwy cyfartal

Cymru sy’n
gyfrifol ar lefel
fyd-eang

Amcanion Llesiant
Mae pobl yn
teimlo’n dda am
fyw, gweithio a
buddsoddi yng
Nghasnewydd
ac ymweld â hi

Mae sgiliau gan
bobl a chyfleoedd i
ddod o hyd i waith
addas ac i gyfrannu
at dwf economaidd
cynaliadwy

Mae pobl a
chymunedau’n
gyfeillgar, yn
hyderus ac wedi’u
grymuso i wella eu
llesiant

Mae gan
Gasnewydd
amgylcheddau
iach, diogel a
chydnerth

Blaenoriaethau
Economaidd
1

2

Cymdeithasol

3

4

5

6

Diwylliannol
7

8

9

Amgylcheddol

10

11

12

13

Ymyriadau Integredig
“Arlwy”
Casnewydd

Cymunedau
Cryf, Cydnerth

Sut byddwn yn gweithio

16

Sgiliau Cywir

Mannau
Gwyrdd a Diogel

Teithio
Cynaliadwy
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“Arlwy” Casnewydd
Dylai “Arlwy” Casnewydd ddenu pobl a busnesau i’r ddinas a’u cadw ynddi, gan gydnabod mai awydd i weithio
a byw yn y ddinas yw canlyniad y “pecyn cyflawn”, gan gynnwys cyflogaeth, atebion tai, seilwaith, amgylchedd,
cyfleoedd diwylliannol a gwasanaethau cyhoeddus.

At ba Nodau Llesiant mae hyn yn cyfrannu?
Cymru
Iewyrchus

Cymru
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n
fwy cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru å
diwylliant
bywiog lle
mae’r
Gymraeg yn
ffynnu

Cymru sy’n
gyfrifol ar lefel
fyd-eang

At ba Amcanion Llesiant mae’r amcanion yn cyfrannu?
Mae pobl yn
teimlo’n dda am
fyw, gweithio a
buddsoddi yng
Nghasnewydd ac
ymweld â hi

Mae sgiliau gan
bobl a chyfleoedd i
ddod o hyd i waith
addas ac i gyfrannu
at dwf economaidd
cynaliadwy

Mae pobl a
chymunedau’n
gyfeillgar, yn
hyderus ac wedi’u
grymuso i wella eu
llesiant

Mae gan
Gasnewydd
amgylcheddau
iach, diogel a
chydnerth

				

At ba Flaenoriaethau mae hyn yn cyfrannu?
1) Gwella’r canfyddiadau o Gasnewydd fel lle i
fyw, gweithio a buddsoddi ynddo ac ymweld ag ef:
Un o broblemau Casnewydd dros y blynyddoedd
diwethaf yw argraff wael ohoni. Yn 2016, dim ond
44% o’r ymatebwyr i Eich Casnewydd oedd yn falch
o ddweud eu bod nhw o Gasnewydd. Mae deall
a theimlo’n falch o’r ddinas yn allweddol er mwyn
newid hyn.

8) Mae pobl yn teimlo’n rhan o’u cymuned ac mae
ganddynt ymdeimlad o berthyn: Gall buddsoddi yng
nghynnig y ddinas a meithrin balchder yn y ddinas
gyfrannu at roi ymdeimlad o berthyn a theimlo’n rhan o’r
gymuned i bobl.

3) Cefnogi adfywio a thwf economaidd: Mae gwaith
adfywio a datblygu parhaus Casnewydd yn stori
gadarnhaol i’r ddinas ac yn chwarae rhan fawr yn
“arlwy” Casnewydd i gyfrannu at fwy o ffyniant.

9) Mae cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a
chwaraeon yn bwysig ar gyfer llesiant pobl: Mae gan y
ddinas enw sy’n tyfu a chryfder mawr o ran cyfleusterau
chwaraeon, sy’n asedau pwysig fel rhan o gynnig
Casnewydd. Bydd hyrwyddo’r cynnig chwaraeon yn annog
cyfranogiad.

6) Sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn
eu cymunedau: Mae cyfraddau troseddau
a chanfyddiadau o drosedd ac anhrefn yn
dylanwadu’n drwm ar ganfyddiadau’r cyhoedd o
ardal - o’r tu mewn iddi ac o’r tu allan iddi.

10) Mae cymryd rhan yn y celfyddydau, treftadaeth a
hanes yn bwysig ar gyfer llesiant pobl: Mae gan y ddinas
dreftadaeth aml-ddiwylliannol a sîn gerddoriaeth a
chelfyddydau fyw, sy’n asedau pwysig fel rhan o gynnig
Casnewydd. Bydd cydweithredu’n rhoi rhagor o gapasiti i
hyrwyddo’r cynnig diwylliannol a’r Gymraeg.

Mae gan bobl gartrefi sefydlog mewn cymuned
gynaliadwy, gefnogol: Mae’n rhaid i’r “arlwy tai” gydfynd â’r dyheadau economaidd drwy ddarparu’r
cartrefi cywir sydd â’r ddeiliadaeth gywir yn y
lle cywir er mwyn denu a chadw’r sgiliau i helpu
Casnewydd i ffynnu.

11) Mae gan Gasnewydd amgylcheddau glân a diogel i
bobl eu defnyddio a’u mwynhau: Mae gan yr amgylchedd
ran bwysig i’w chwarae hefyd. Mynediad at barciau,
mannau gwyrdd a’r wlad o’u cwmpas yw’r agweddau
mwyaf poblogaidd ar fywyd yng Nghasnewydd. Mae’r
seilwaith gwyrdd yn cynnig ased pwysig ar gyfer ansawdd
bywyd yng Nghasnewydd, ac arlwy’r ddinas ar gyfer
mewnfuddsoddiad a thwristiaeth.
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Pa gamau y byddwn yn eu cymryd?
Byrdymor (0-5 mlynedd)
Arwain ar ddatblygu’r weledigaeth
a’r cynnig ar gyfer y ddinas, mewn
partneriaeth â chymuned a busnes
amrywiol Casnewydd.
Gweithio mewn partneriaeth,
hyrwyddo manteision sylweddol y
ddinas fel lle i fyw, gweithio ynddo,
ymweld ag e, buddsoddi ynddo a
chynyddu balchder a synnwyr o
berthyn i’r ddinas a chynorthwyo
twf economaidd (â rhagor o ffocws
y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus
ar hyrwyddo’r ddinas yn gadarnhaol
trwy’r cyfryngau cymdeithasol).
Gweithio gyda phobl, sefydliadau
a busnesau angor llwyddiannus,
proffil uchel yng Nghasnewydd fel
cenhadon/cynrychiolwyr cadarnhaol
dros y ddinas ac ysbrydoli hunanffydd a hyder mewn pobl ifanc a’r
gymuned ehangach.
Atynnu a defnyddio digwyddiadau
mawr i hyrwyddo Casnewydd a’i
diwylliant amrywiol, hyrwyddo
cyfranogiad a chyfrannu at yr
economi leol.

Tymor Canolig (5-10 mlynedd)

Hirdymor (10-25 mlynedd)

Parhau i ddatblygu arlwy
Datblygu arlwy Casnewydd yn barhaus
Casnewydd er mwyn diwallu
yn unol â’r weledigaeth ar gyfer y ddinas.
anghenion yn y dyfodol.

Parhau i godi proffil Casnewydd fel lle
i fyw, gweithio a buddsoddi ynddo ac
ymweld ag ef.

Hyrwyddo’r ddinas yn ddi-ball
mewn partneriaeth â rhanddeiliaid
allweddol y ddinas fel bod gan
bobl ddealltwriaeth, balchder
a gwerthfawrogiad o arlwy
Casnewydd.

Annog trigolion Casnewydd i fod yn
llysgenhadon ar gyfer y ddinas.

Parhau i ddenu digwyddiadau mawr i’r
ddinas.

Parhau i ddenu digwyddiadau mawr
i’r ddinas.

Gweithio mewn partneriaeth a
mabwysiadu dulliau ataliol i sicrhau
rheoli canol y ddinas yn effeithiol.

Ffocws parhaus ar bartneriaeth a dull
ataliol o reoli canol y ddinas.

Cefnogi datblygiad a defnyddio ynni
glân lleol (economi carbon lleol) yn
sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaeth
Cyhoeddus a’r ddinas.

Parhau i gefnogi datblygiad a defnyddio
ynni glân lleol (economi carbon lleol)
yn sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaeth
Cyhoeddus a’r ddinas.

Parhau i gefnogi economi carbon
isel.

Dangosyddion Cenedlaethol

Dangosyddion Eraill

26) % y bobl sy’n fodlon ar yr ardal leol
fel lle i fyw.

Mynegai Dinasoedd Hapus a Curiad
Hapusrwydd

Sut byddwn
yn mesur
llwyddiant?

35) % o’r bobl yn mynd i neu’n
mynychu digwyddiadau celfyddydol,
diwylliannol neu dreftadaeth o leiaf
deirgwaith y flwyddyn.

Ystadegau Twristiaeth

Dangosyddion canlyniadau lefel
y ddinas a lleol y bydd y BGC yn
ceisio effeithio arnynt

38) % o’r bobl yn cyfranogi mewn
digwyddiadau chwaraeon deirgwaith
neu ragor yr wythnos.

				

Mynegai treftadaeth yr RSA

% cyfradd cyflogaeth
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Cymunedau Cryf, Cydnerth
Gweithio gyda’r gymuned ac ystod o sefydliadau i nodi asedau ac anghenion, datblygu dull ataliol, ar sail safle gyda
chymunedau lleol sy’n ystyried yr hirdymor ac sy’n grymuso pobl leol i arwain a datblygu eu cymuned leol.

At ba Nodau Llesiant mae hyn yn cyfrannu?
Cymru
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n
fwy cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru å
diwylliant
bywiog lle
mae’r
Gymraeg yn
ffynnu

Cymru sy’n
gyfrifol ar lefel
fyd-eang

At ba Amcanion Llesiant mae’r
amcanion yn cyfrannu?
Mae pobl yn
teimlo’n dda am
fyw, gweithio a
buddsoddi yng
Nghasnewydd ac
ymweld â hi

Mae sgiliau gan
bobl a chyfleoedd i
ddod o hyd i waith
addas ac i gyfrannu
at dwf economaidd
cynaliadwy

At ba Flaenoriaethau
mae hyn yn cyfrannu?
1) Gwella’r canfyddiadau o Gasnewydd fel lle i
fyw, gweithio a buddsoddi ynddo ac ymweld ag
ef: Bydd ymdeimlad o berthyn a pherchnogaeth
o gymunedau’n galluogi pobl i herio
canfyddiadau negyddol, helpu pobl i deimlo’n
gysylltiedig â’r ddinas a’u cymunedau a meithrin
balchder yn y ddinas.
2) Cynyddu lefelau sgiliau ar gyfer llesiant
economaidd a chymdeithasol: Mae gallu rhywun
i gyrraedd ei botensial yn gallu ei helpu i gymryd
rhan yn fwy cadarnhaol yn eu cymunedau.
3) Cefnogi adfywio a thwf economaidd: Mae
prosiectau adfywio’n gwella ansawdd bywyd
preswylwyr a’u helpu i deimlo eu bod yn rhan
o’r gymuned.
4) Rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd
i blant a phobl ifanc; Mae gweithio gyda
chymunedau er mwyn gwella canlyniadau
plant yn allweddol i atal achosion profiadau
niweidiol yn ystod plentyndod
5) Bywydau hir ac iach i bawb: Nodir bod cymuned
gefnogol â rhwydwaith cymdeithasol da’n un o
benderfynyddion ehangach iechyd a llesiant.
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Mae pobl a
chymunedau’n
gyfeillgar, yn
hyderus ac wedi’u
grymuso i wella eu
llesiant

Mae gan
Gasnewydd
amgylcheddau
iach, diogel a
chydnerth

6) Sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau:
Mae pobl yn llai tebygol o gymryd rhan yn gadarnhaol yn
eu cymunedau os ydynt yn profi trosedd ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol. Gall hyn gael sgil-effeithiau ar wasanaethau a
busnesau lleol gan fod pobl yn cael eu heithrio’n gymdeithasol.
7) Mae gan bobl gartrefi sefydlog mewn cymuned gynaliadwy,
gefnogol: Os oes gan bobl gartrefi sefydlog mewn cymuned
gynaliadwy, gefnogol, maent yn fwy tebygol o deimlo’n rhan o’u
cymuned.
8) Mae pobl yn teimlo’n rhan o’u cymuned ac mae ganddynt
ymdeimlad o berthyn: Pan fo pobl yn cymryd mwy o ran ac
wedi’u grymuso yn eu cymuned, maent yn teimlo’n fwy o ran
o’r gymuned ac mae ganddynt fwy o ymdeimlad o berthyn.
9) a 10) Mae cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol,
chwaraeon, yn y celfyddydau, treftadaeth a hanes yn bwysig ar gyfer
llesiant pobl: Mae cymryd rhan mewn chwaraeon, gweithgarwch
corfforol, y celfyddydau, treftadaeth a hanes yn gallu helpu i gysylltu
pobl â’u cymuned a’u helpu i deimlo eu bod yn perthyn.

11) Mae gan Gasnewydd amgylcheddau glân a diogel i bobl
eu defnyddio a’u mwynhau: Gall prosiectau amgylcheddol fod
yn ffordd wych o ddod â phobl ynghyd, a chreu ymdeimlad o
falchder yn yr ardal. Mae mynediad at barciau, mannau gwyrdd
a’r wlad o’u cwmpas yn un o’r agweddau a werthfawrogir fwyaf
ar fywyd yng Nghasnewydd.
13) Mae cymunedau’n gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd: Mae
gan gymunedau rôl i’w chwarae wrth ymateb i newidiadau yn yr
hinsawdd, yn enwedig o ran cefnogi pobl sy’n agored i niwed.

PENNOD 3: YMYRIADAU

Pa gamau y byddwn yn eu cymryd?
Byrdymor (0-5 mlynedd)

Tymor Canolig (5-10 mlynedd) Hirdymor (10-25 mlynedd)

Adeiladu ar y gwaith cadarnhaol a wnaed yn barod yn
ardal Pillgwenlli a gweithio gyda phobl leol i:
•	ganfod adnoddau ac anghenion yn y gymuned. Dylid
ystyried cryfderau ac asedau, cydlyniad ac ymgysylltiad
cymunedol, iechyd, lles, cyflogaeth, sgiliau, amgylchedd,
diogelwch, tai addas, y celfyddydau, treftadaeth,
chwaraeon a’r Gymraeg.
•	datblygu a gweithredu cynllun gweithredu gyda ffocws
ataliol y mae’r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus a’r
cymuned yn berchen arno.
Ymestyn y dull targedu uchod i gymunedau eraill
gan ddefnyddio gwybodaeth sydd yn y Proffiliau Lles
Cymunedol a gweithgareddau ymgysylltu i nodi meysydd
gwaith.
Datblygu a hyrwyddo rhaglen wirfoddoli gyffredinol i
Gasnewydd er mwyn galluogi pobl i wirfoddoli a meithrin
cydnerthedd cymunedol.
Datblygu prif ganolfannau cymunedol mewn lleoliadau
allweddol ledled Casnewydd er mwyn cefnogi
darpariaeth gwasanaethau lleol.
Datblygu fframwaith er mwyn cefnogi grwpiau
cymunedol ynghylch llywodraethu a chyllid.
Datblygu cynllun asedau a phrosesau sy’n galluogi
darparu gwasanaethau ar y cyd ac yn grymuso
cymunedau i ddod o hyd i’w hatebion eu hunain.

Meithrin diwylliant ataliol sy’n
datblygu perthynas rhwng
y gwasanaethau cyhoeddus
a phobl leol, sy’n galluogi
gwneud penderfyniadau ar y
cyd, cyd-gynhyrchu go iawn,
mentrau cymdeithasol a
darparu gwasanaethau ar y
cyd. Mae cymunedau wedi
eu grymuso yn canfod eu
hatebion ataliol eu hunain
i broblemau a materion y
maent yn eu hwynebu.

Parhau i adolygu’r wybodaeth
ystadegol ac ymgysylltu
ddiweddaraf a gweithio gyda
phobl leol er mwyn sicrhau
bod cynlluniau cymunedol yn
cael eu diweddaru, nawr ac yn
y dyfodol.

Parhau i hyrwyddo
diwylliant ataliol sy’n
datblygu perthynas
rhwng y gwasanaethau
cyhoeddus a phobl leol,
sy’n galluogi gwneud
penderfyniadau ar y cyd,
cyd-gynhyrchu go iawn,
mentrau cymdeithasol a
darparu gwasanaethau
ar y cyd. Cymunedau
wedi eu grymuso yn
canfod eu hatebion
ataliol eu hunain i
broblemau a materion y
maent yn eu hwynebu.

Atgyfnerthu cymunedau gan ddefnyddio’r adnoddau
ym Mhrifysgol De Cymru, Tîm Gofal Cymdeithasol
a’r Blynyddoedd Cynnar, Hyb Profiadau Plentyndod
Negyddol a phartneriaid allweddol eraill i ddatblygu
dulliau ataliol ar gyfer Profiadau Plentyndod Negyddol a
datblygu yn y blynyddoedd cynnar.

				
Dangosyddion Cenedlaethol

Sut byddwn
yn mesur
llwyddiant?
Dangosyddion canlyniadau lefel
y ddinas a lleol y bydd y BGC yn
ceisio effeithio arnynt:

23) % sy’n teimlo eu bod yn gallu
dylanwadu ar benderfyniadau sy’n
effeithio ar eu hardal leol.
25) % y bobl sy’n teimlo’n ddiogel gartref,
yn cerdded yn yr ardal leol ac wrth
deithio.
26) % y bobl sy’n fodlon ar yr ardal leol
fel lle i fyw.
27) % y bobl sy’n cytuno eu bod
yn perthyn i’r ardal; mae’r bobl o
gefndiroedd gwahanol yn cyd-dynnu’n
dda; a bod pobl yn trin ei gilydd â
pharch .
28) % y bobl hŷn sy’n gwirfoddoli.
29) Sgôr llesiant meddyliol gymedrig
pobl.

Dangosyddion Eraill
Mynegai Dinasoedd Hapus a Curiad
Hapusrwydd.

% y bobl sy’n teimlo’n ddiogel yn eu
hardal leol (dydd/nos).

30) % y bobl sy’n unig.
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Sgiliau Cywir
Gall pobl gael mynediad at sgiliau a rhaglenni addysg sy’n cyd-fynd â chyfleoedd cyflogaeth lleol ar
hyn o bryd ac yn y dyfodol ac yn rhoi’r gallu i unigolion ac economi’r ddinas i gyflawni eu potensial.

At ba Nodau Llesiant mae hyn yn cyfrannu?
Cymru
Iewyrchus

Cymru
iachach

Cymru sy’n
fwy cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru å
diwylliant
bywiog lle
mae’r
Gymraeg yn
ffynnu

At ba Amcanion Llesiant mae’r amcanion
yn cyfrannu?
Mae pobl yn
teimlo’n dda am
fyw, gweithio a
buddsoddi yng
Nghasnewydd ac
ymweld â hi

Mae sgiliau gan
bobl a chyfleoedd i
ddod o hyd i waith
addas ac i gyfrannu
at dwf economaidd
cynaliadwy

At ba Flaenoriaethau
mae hyn yn cyfrannu?
1) Gwella’r canfyddiadau o Gasnewydd fel lle i
weithio a buddsoddi ynddo ac ymweld ag ef;
2) Cynyddu lefelau sgiliau ar gyfer llesiant
economaidd a chymdeithasol: Bydd argaeledd
addysg, hyfforddiant a llwybrau gyrfa o safon
sy’n diwallu anghenion busnes yn gwneud
Casnewydd yn lle mwy atyniadol i leoli
busnes ac astudio. Bydd gallu busnes i dyfu
yn dibynnu’n rhannol ar ei allu i recriwtio pobl
sydd â’r sgiliau angenrheidiol; gall y sgiliau sydd
ar gael yn y gweithlu lleol ddylanwadu, i raddau,
ar benderfyniad lleoli busnes. Mae rhagolygon
economaidd wedi nodi tueddiadau’r dyfodol
megis cynyddu gofynion sgiliau cyflogwyr a
chrebachu swyddi heb sgiliau a lled-fedrus.
Er mwyn parhau i fod yn gystadleuol, bydd
angen i weithlu Casnewydd ymateb i ofynion
sgiliau busnesau a bydd angen y sgiliau cywir ar
unigolion er mwyn elwa ar gyfleoedd gwaith
newydd.
3) Cefnogi adfywio a thwf economaidd:
Gall cynlluniau adfywio chwarae rôl bwysig i
ddatblygu sgiliau, gan gynnwys prentisiaethau,
yn enwedig yn ystod y cam adeiladu ac ar gyfer
rhai sectorau a grwpiau cleientiaid.
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Mae pobl a
chymunedau’n
gyfeillgar, yn
hyderus ac wedi’u
grymuso i wella eu
llesiant

4) Rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl
ifanc; Mae tair blynedd gyntaf bywyd yn arbennig o bwysig ar
gyfer datblygiad iach oherwydd cyfradd gyflym y twf niwrolegol
sy’n digwydd yn ystod y cyfnod hwn. Mae buddsoddi ym
mlynyddoedd cyntaf bywyd plentyn yn gwella ei ddeilliannau
drwy gydol gweddill ei oes. Dyma pam mae datblygu sgiliau ar
yr oedran cynnar hwn yn bwysig.
5) Bywydau hir ac iach i bawb: Bydd ymgysylltu â phlant
mewn addysg a rhoi’r sgiliau angenrheidiol iddynt yn eu helpu
i gyrraedd eu potensial yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae
cyflogaeth yn benderfynydd allweddol iechyd. Mae pobl sy’n
byw mewn amddifadedd sylweddol yn llai tebygol o fod yn
iach. Felly, gall helpu pobl i ddysgu’r sgiliau angenrheidiol iddynt
ddod o hyd i waith a chyrraedd eu potensial gyfrannu hefyd at
leihau anghydraddoldebau iechyd.
6) Sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau: Gall
cael cymwysterau, cyflogaeth a gyrfa ddargyfeirio pobl oddi ar
lwybr troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

8) Mae pobl yn teimlo’n rhan o’u cymuned ac mae ganddynt
ymdeimlad o berthyn: Gall gallu rhywun i gyrraedd ei botensial
ei helpu i gymryd rhan yn fwy cadarnhaol yn ei gymunedau.
Gall cyfleoedd i wirfoddoli a phrentisiaethau yn y gymuned
arwain at iechyd meddyliol a chorfforol gwell, lefelau gwell o
gyrhaeddiad addysgol, sgiliau a chyflogaeth.

PENNOD 3: YMYRIADAU

Pa gamau y byddwn yn eu cymryd?
Byrdymor (0-5 mlynedd)

Tymor Canolig (5-10 mlynedd)

Hirdymor (10-25 mlynedd)

Bydd darparwyr addysg a chyflogwyr yn cyd-weithio i:
•	ddeall anghenion sgiliau ardal Casnewydd yn llawn
(gan gynnwys meysydd twf yn y dyfodol a bylchau
sgiliau).
•	mynd i’r afael ag anghenion sgiliau gweithlu
Casnewydd heddiw ac at y dyfodol.

Parhau i ddatblygu
darpariaeth addas ar gyfer
pobl o ystod o amgylchiadau,
mynd i’r afael ag anfantais a
cheisio ei atal.

Parhau i sicrhau sgiliau
ac addysg i helpu
unigolion, cyflogwyr
ac economi’r ddinas i
gyrraedd eu potensial.

Sicrhau bod pobl ifanc yn gadael yr ysgol â’r cymorth,
sgiliau addasadwy a’r hyder i fynd i waith, hyfforddiant
neu addysg yn llwyddiannus. Mae ysgolion a
chyflogwyr yn gweithio gyda’i gilydd i roi’r gallu i bobl
ifanc ennyn y sgiliau i fod yn barod ar gyfer y gwaith.

Ar y cyd, mae addysg
bellach, uwch a chymunedol
yn addasu modelau
cyflwyno er mwyn gwella
sgiliau’r di-waith a’r rhai
sydd eisoes yn gweithio
(e.e. mwy o ddarpariaeth
ran-amser, fodiwlar a dysgu
annibynnol).

Parhau i ddatblygu
sgiliau a darpariaeth
addysg yn unol â’r
weledigaeth ar gyfer y
ddinas.

Sicrhau bod gan bobl ddealltwriaeth o
flaenoriaethau sgiliau lleol / buddsoddiadau cyfalaf
sylweddol yn yr ardal a’r cyfleoedd cyflogaeth /
gyrfa y mae’r rhain yn eu cyflwyno.
Datblygu llwybrau gyrfa’n gydweithredol gan yr
holl bartneriaid (e.e. prentisiaethau).
Datblygu darpariaeth ar gyfer pobl o ystod o
amgylchiadau, mynd i’r afael ag anfantais a cheisio
ei atal.

Rhoi cyfle i bob person
ifanc yng Nghasnewydd
i ymgysylltu â chyflogwyr
mor fuan â phosibl, ac
erbyn 15 oed.

Ceisio sicrhau’r cyfleoedd hyfforddiant gorau
posibl o brosiectau seilwaith ar raddfa fawr.
Defnyddio’r adnoddau ym Mhrifysgol De Cymru,
Tîm Gofal Cymdeithasol a’r Blynyddoedd Cynnar,
Hyb Profiadau Plentyndod Negyddol a phartneriaid
allweddol eraill i wella datblygu yn y blynyddoedd
cynnar.
Dangosyddion Cenedlaethol
7) % y disgyblion sydd wedi cyrraedd trothwy lefel 2.

Sut
byddwn
yn mesur
llwyddiant?
Dangosyddion
canlyniadau lefel y
ddinas a lleol y bydd
y BGC yn ceisio
effeithio arnynt:

8) % yr oedolion sydd â chymwysterau ar
lefelau gwahanol y Fframwaith Cymwysterau
Cenedlaethol.
10) Incwm gwario gros aelwydydd y pen.

Dangosyddion Eraill
% y plant sydd mewn teuluoedd ar
incwm isel.
% y plant sy’n byw mewn cartrefi heb
waith.
% y bobl oedran gweithio sy’n hawlwyr.
Hawlwyr lwfans ceisio gwaith.

% yr hawlwyr sy’n bobl ifanc.
16) % y bobl mewn cyflogaeth y mae ganddynt
gontractau parhaol (neu gontractau dros dro heb
% y bobl a adawodd yr ysgol ym
geisio cyflogaeth barhaus) sy’n ennill mwy na 2/3 o
Mlwyddyn 11/13 nad ydynt mewn
gyflog canolrifol y DU.
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.
17) Gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau.
20) % y bobl sy’n gymharol fodlon neu’n fodlon
% y cyflawniad ar lefel disgybl mewn
iawn yn eu swyddi.
cyfnodau allweddol gwahanol.
37) % o’r bobl sy’n medru’r Gymraeg.
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PENNOD 3: YMYRIADAU

Mannau Gwyrdd a Diogel
Mae Casnewydd yn lle gwyrddach, iachach a diogelach lle mae gan bob cymuned fynediad hawdd at fannau
gwyrdd o safon at ddibenion iechyd, chwarae a hamdden.

At ba Nodau Llesiant mae hyn yn cyfrannu?
Cymru
Iewyrchus

Cymru
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n
fwy cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru å
diwylliant
bywiog lle
mae’r
Gymraeg yn
ffynnu

Cymru sy’n
gyfrifol ar lefel
fyd-eang

At ba Amcanion Llesiant mae’r amcanion
yn cyfrannu?
Mae pobl yn
teimlo’n dda am
fyw, gweithio a
buddsoddi yng
Nghasnewydd ac
ymweld â hi

Mae sgiliau gan
bobl a chyfleoedd i
ddod o hyd i waith
addas ac i gyfrannu
at dwf economaidd
cynaliadwy

At ba Flaenoriaethau
mae hyn yn cyfrannu?
1) Gwella’r canfyddiadau o Gasnewydd fel lle
i fyw, gweithio a buddsoddi ynddo ac ymweld
ag ef; 2) Cynyddu lefelau sgiliau ar gyfer llesiant
economaidd a chymdeithasol; 3) Cefnogi
adfywio a thwf economaidd: Bydd Casnewydd
wyrddach, ddiogelach ac iachach yn denu ac
yn cadw mwy o fewnfuddsoddiad, yn creu
ymdeimlad o falchder ac, yn y pen draw, yn
newid canfyddiadau negyddol. Dylai adfywio
ddilyn egwyddorion gwaith datblygu cynaliadwy
drwy atebion sy’n seiliedig ar natur. Cyfleoedd
i wirfoddoli a phrentisiaethau a all arwain at
ffyniant economaidd gwirioneddol, iechyd
meddyliol a chorfforol gwell, lefelau gwell o
gyrhaeddiad addysgol a chydnerthedd.
4) Rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd
i blant a phobl ifanc; 5) Bywydau hir ac iach i
bawb: Mae angen mynediad ar blant at fannau
glân, diogel i chwarae yn yr awyr agored. Mae
mynediad at fannau gwyrdd o safon yn gyfle
enfawr i wella iechyd trigolion.
6) Sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn
eu cymunedau: Gall trosedd ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol amgylcheddol annog pobl
i beidio â defnyddio mannau gwyrdd naturiol
at ddiben hamdden a buddiannau llesiant
cysylltiedig
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Mae gan
Gasnewydd
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8) Mae pobl yn teimlo’n rhan o’u cymuned ac mae ganddynt
ymdeimlad o berthyn: Mae prosiectau amgylcheddol yn ffordd
wych o ddod â phobl ynghyd, a chreu ymdeimlad o falchder yn
eu hardal leol.
9) Mae cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon
yn bwysig ar gyfer llesiant pobl: Mae parciau a mannau gwyrdd
Casnewydd yn gyfle gwych i gynyddu gweithgarwch corfforol
drwy hamdden awyr agored – ac maent am ddim i’r defnyddiwr.
10) Mae cymryd rhan yn y celfyddydau, treftadaeth a hanes yn
bwysig ar gyfer llesiant pobl: Mae cysylltiadau agos rhwng yr
amgylchedd a diwylliant. Mae amgylchedd Casnewydd wedi’i
lywio gan ei orffennol. Mae cyfleoedd ar gyfer prosiectau
diwylliannol sy’n dathlu hanes Casnewydd wrth hyrwyddo ei
amgylchedd.
11) Mae gan Gasnewydd amgylcheddau glân a diogel i bobl
eu defnyddio a’u mwynhau; 12) Gwella ansawdd aer ledled y
ddinas; 13) Mae cymunedau’n gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd:
Mae mynediad at barciau, mannau gwyrdd a’r wlad o’u cwmpas
yn un o’r agweddau a werthfawrogir fwyaf ar fywyd yng
Nghasnewydd. Gall ansawdd aer gwael annog pobl â salwch
anadlol i beidio â mynd allan. Hefyd, gwyddys y gall coed sy’n
cael eu plannu’n briodol, mewn rhai amgylchiadau, leihau lefelau
llygredd aer. Gwyddys hefyd fod coed trefol yn cael effaith oeri,
gan liniaru effaith tywydd poeth. Gall mannau gwyrdd sydd
wedi’u cysylltu’n dda, â’r rhywogaethau cywir yn y lle cywir, gynnig
lloches i fywyd gwyllt a fydd yn sicrhau y bydd yn goroesi ac yn
gwrthdroi dirywiad. Bydd diogelu peillwyr a chynefinoedd ledled
ardal megis Gwastadeddau Gwent yn hanfodol, a gall tirwedd
sy’n gweithredu’n dda gefnogi cydnerthedd cymunedol lleol i
effeithiau newid yn yr hinsawdd.
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Pa gamau y byddwn yn eu cymryd?
Byrdymor (0-5 mlynedd)

Tymor Canolig (5-10 mlynedd)

Hirdymor (10-25 mlynedd)

Datblygu gweledigaeth a chynllun
seilwaith gwyrdd i Gasnewydd gyfan
sy’n cael eu haddasu a’u cyflawni gan
holl bartneriaid y BGC.

Mae gan gymunedau ddulliau
clir o greu buddiannau a
swyddi a ffynnu o adnodd
seilwaith gwyrdd Casnewydd.

Gall holl bartneriaid y BGC fynegi’n
glir a dangos y budd o seilwaith
gwyrdd yn eu gwasanaethau ac
maent yn cydweithio er mwyn
sicrhau’r buddiannau gweladwy gorau
posibl (wedi’u mesur a’u pennu o’r
dadansoddiad data a thueddiadau).

Mae lefelau mesuradwy
o dipio anghyfreithlon,
llosgi bwriadol,
troseddau ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol arall
wedi sefydlogi ac mae tuedd
amlwg o’r lefelau’n disgyn.

Nodi a gweithredu dull ataliol
o dargedu trosedd, ymddygiad
gwrthgymdeithasol a herio argraff
negyddol sy’n darbwyllo pobl
rhag defnyddio mannau gwyrdd a
pharciau.

Mae cymunedau’n mynd
ati i reoli eu rhwydwaith
seilwaith gwyrdd, a
phenderfynu ac elwa arno,
yn seiliedig ar eu nodau
llesiant, ond gyda chymorth
gweithredol partneriaid y
BGC sy’n hwyluso ac yn
galluogi’r cyfranogiad torfol
hwn.

Gweledigaeth 25 mlynedd: Casnewydd
yw’r ardal drefol sydd wedi gwella
fwyaf yng Nghymru ar draws yr holl
fetrigau mesuradwy”
•	Mae gan gymunedau fynediad at
fannau gwyrdd o safon ac maent yn
eu defnyddio at ddiben hamdden,
teithio ac ymarfer corff.
•	Lleihau trosedd amgylcheddol ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol.
•	Mae modd teithio drwy’r ddinas yn
gyfan gwbl ar lwybrau cynaliadwy
heb draffig / teithio llesol sy’n rhan
o’r rhwydwaith seilwaith gwyrdd
cysylltiedig.
•	Mae cymunedau’n mynd ati i reoli
eu mannau gwyrdd.
•	Sicrheir y buddiannau gorau posibl
o seilwaith gwyrdd ac maent yn
creu nifer o fuddiannau economaidd
a diwylliannol.

Cynnal, hyrwyddo a rhoi hwb i
bobl a chymunedau i ddefnyddio
mannau gwyrdd ar gyfer hamdden
ac ymarfer corfforol.

Sut
byddwn
yn mesur
llwyddiant
Dangosyddion
canlyniadau lefel y
ddinas a lleol y bydd y
BGC yn ceisio effeithio
arnynt:

Dangosyddion Cenedlaethol

Dangosyddion Eraill

25) Canran y bobl sy’n teimlo’n ddiogel
gartref, yn cerdded yn yr ardal leol ac
wrth deithio

% y mannau gwyrdd “trefol” hygyrch

26) Canran y bobl sy’n fodlon ar yr ardal
leol fel lle i fyw

% natur o safon

28) Canran y bobl sy’n gwirfoddoli

Nifer y safleoedd sy’n bodloni holl feini
prawf y Faner Werdd

29) Sgôr llesiant meddyliol gymedrig
pobl

Nifer y safleoedd sy’n bodloni meini
prawf a reolir gan y gymuned

38) Canran y bobl sy’n cymryd rhan
mewn gweithgareddau chwaraeon dair
gwaith yr wythnos neu fwy.

Nodi safleoedd y mae ganddynt y
potensial mwyaf i ailgysylltu a gwella
cynefinoedd tameidiog (yn arbennig o
bwysig i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd/
effeithiau tywydd eithafol, lliniaru llygredd
a lleihau colli rhagor o fioamrywiaeth)

40) Canran yr asedau amgylchedd
hanesyddol dynodedig sydd mewn
cyflwr sefydlog neu wedi gwella.

% cyfanswm mannau gwyrdd/seilwaith
gwyrdd

43) Ardaloedd ecosystemau iach yng Nghymru
44) Statws amrywiaeth fiolegol yng Nghymru

% y bobl sy’n ordew/dros eu pwysau
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CHAPTER 3: INTERVENTIONS

Teithio Cynaliadwy
Trafnidiaeth effeithlon, ddiogel a hygyrch ag effaith isel gyffredinol ar yr amgylchedd, gan gynnwys cerdded a beicio,
cerbydau allyriadau isel ac isel iawn, rhannu ceir a thrafnidiaeth gyhoeddus fwy cysylltiedig

At ba Nodau Llesiant mae hyn yn cyfrannu?
Cymru
Iewyrchus

Cymru
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n
fwy cyfartal

Cymru o
gymunedau
cydlynus

Cymru å
diwylliant
bywiog lle
mae’r
Gymraeg yn
ffynnu

Cymru sy’n
gyfrifol ar lefel
fyd-eang

At ba Amcanion Llesiant mae’r amcanion
yn cyfrannu?
Mae pobl yn
teimlo’n dda am
fyw, gweithio a
buddsoddi yng
Nghasnewydd ac
ymweld â hi

Mae pobl a
chymunedau’n
gyfeillgar, yn
hyderus ac wedi’u
grymuso i wella eu
llesiant

At ba Flaenoriaethau
mae hyn yn cyfrannu?
1) Gwella’r canfyddiadau o Gasnewydd fel lle
i weithio a buddsoddi ynddo ac ymweld ag ef:
Drwy foderneiddio ein seilwaith trafnidiaeth,
caiff Casnewydd gyfle i herio canfyddiadau
negyddol am y ddinas. Mae Casnewydd o faint
lle gall y BGC wneud gwahaniaeth gwirioneddol.
4) Rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i
blant a phobl ifanc; 5) Bywydau hir ac iach i bawb:
Mae cynyddu lefelau teithio cynaliadwy’n gwella
ansawdd aer ac yn cael effaith fuddiol ar iechyd
pobl, yn enwedig y rhai sy’n dioddef o asthma
a chlefydau anadlol eraill. Bydd annog pobl i
gerdded a beicio i’r ysgol a’r gwaith yn lleihau
ansawdd aer gwael ac ysgogi ymddygiadau bywyd
iach a lleihau gordewdra.
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Mae gan
Gasnewydd
amgylcheddau
iach, diogel a
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8) Mae pobl yn teimlo’n rhan o’u cymuned ac mae ganddynt
ymdeimlad o berthyn: Mae angen newid ymddygiad er mwyn
annog pobl i ddefnyddio dulliau teithio llesol neu drafnidiaeth
gyhoeddus a defnyddio’r car yn llai. Bydd hyn yn gofyn am
ymgysylltu cymunedol ac yn rhoi cyfle i ddod â phobl ynghyd i
ddatrys problem gyffredin.
10) Mae cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a
chwaraeon yn bwysig ar gyfer llesiant pobl: Mae teithio llesol
yn ffurf ar weithgarwch corfforol ac mae’n beth da i iechyd a
llesiant pobl.
11) Mae gan Gasnewydd amgylcheddau glân a diogel i bobl eu
defnyddio a’u mwynhau:
Gall mannau gwyrdd sydd wedi’u cysylltu’n dda gynnig lloches i
fioamrywiaeth.
12) Gwella ansawdd aer ledled y ddinas: Bydd cynyddu dulliau
teithio cynaliadwy’n gwella ansawdd aer.
13) Mae cymunedau’n gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd – Bydd
cynnydd mewn teithio cynaliadwy’n cynorthwyo ymdrechion
i ddatgarboneiddio’r rhwydwaith trafnidiaeth er mwyn lleihau
effaith newid yn yr hinsawdd a chynhesu byd-eang.
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Pa gamau y byddwn yn eu cymryd?
Byrdymor (0-5 mlynedd)

Tymor Canolig (5-10 mlynedd)

Hirdymor (10-25 mlynedd)

1)	BGC i ddod yn hyrwyddwyr teithio cynaliadwy, gan arwain drwy esiampl a lleihau cyfraniad y sector
cyhoeddus at lygredd aer. I gynnwys:
•	Cytuno ar gynllun teithio cynaliadwy ar y cyd i holl
sefydliadau’r BGC a’i roi ar waith er mwyn annog pobl
i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio.
•	10% o fflyd cerbydau’r BGC i fod yn rhai allyriadau isel
iawn/dim allyriadau.
•	Bod yn llais yr ardal leol ar gyfer cynlluniau rhanbarthol
ar ddewisiadau teithio ac ansawdd aer.
•	Helpu i roi’r canllawiau cynllunio atodol newydd ar
ansawdd aer ar waith.
•	Defnyddio technoleg i ostwng teithio i bobl sy’n
defnyddio gwasanaethau a theithio i’r gwaith.
2)

•	Parhau i roi’r cynllun
teithio cynaliadwy ar y
cyd ar waith.
•	100% o fflyd cerbydau
BGC i fod yn rhai
allyriadau isel iawn/dim
allyriadau.

Creu amgylchedd lle mae trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio’n cael eu blaenoriaethu. I gynnwys:

• Blaenoriaethu seilwaith cerdded a beicio.

• Rhoi cynllun rhannu beiciau ar y stryd ar waith ledled y ddinas.

• Targedu teithio llesol i fynd i’r ysgol.
•	Mynd i’r afael â pharcio anghyfreithlon a blaenoriaethu
cerdded a beicio wrth gynllunio’r briffordd.
•	Partneru â dinasoedd eraill sy’n annog cerdded a beicio’n
llwyddiannus.

3)

• Parhau i roi’r cynllun
teithio cynaliadwy ar y cyd
ar waith.
• 50% o fflyd cerbydau
BGC i fod yn rhai allyriadau
isel iawn/dim allyriadau.

•	Parhau i flaenoriaethu’r
seilwaith cerdded a beicio.
•	Gweithio gyda darparwyr
bysiau er mwyn cyflwyno
fflyd bysiau allyriadau isel.

•	Gwneud Casnewydd
yn ddinas sy’n croesawu
dulliau teithio llesol
gyda chefnogaeth broffil
uchel gan y BGC.
•	Datblygu Parthau
allyriadau isel / parthau
aer glân.

Annog pobl i ddefnyddio cerbydau allyriadau isel iawn/dim allyriadau. I gynnwys:

•	Helpu i osod mannau gwefru cerbydau trydan ledled
y ddinas er mwyn annog pobl i ddefnyddio cerbydau
trydan.

•	Helpu ac annog fflyd tacsis

Casnewydd i newid i dacsis
dim allyriadau (neu allyriadau
isel iawn).

•	Datblygu cynllun partneriaeth
economi tanwydd HGV/LGV.

Sut
byddwn
yn mesur
llwyddiant
Dangosyddion
canlyniadau lefel y
ddinas a lleol y bydd y
BGC yn ceisio effeithio
arnynt:

Dangosyddion Cenedlaethol

Dangosyddion Eraill

4) Lefelau llygredd nitrogen deuocsid
(NO2) yn yr aer

Lefelau llygredd deunydd gronynnol
(PM10, PM2.5) yn yr aer

14) Ôl troed ecolegol Cymru

Nifer y cerbydau a chyfansoddiad y fflyd

40) Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yng
Nghymru

% y bobl sy’n cerdded neu’n beicio ar
gyfer teithio llesol
Nifer y mannau gwefru cerbydau trydan
% y plant sy’n cerdded neu’n beicio i’r
ysgol fel arfer
% y bobl sy’n ordew/dros eu pwysau
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Rhoi’r cynllun ar waith a monitro ei gynnydd
Roedd ymgysylltu â chynnwys pobl ifanc yn allweddol
wrth ddatblygu blaenoriaethau ac ymyriadau yn y cynllun
hwn. Wrth weithredu’r Cynllun Lles, byddwn yn parhau
i wneud hyn trwy weithio’n wahanol i hyrwyddo rhagor
o ymgysylltu â gweithio â phobl a grwpiau lleol yn
benodol ynghylch y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.
Fel y nodwyd ynghynt yn y cynllun, bwriedir y bydd
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
yn creu datblygu cynaliadwy trwy wella lles economaidd,
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol i Gymru a
Chasnewydd. Mae’r Ddeddf yn gofyn i gyrff cyhoeddus
gydweithio i feddwl mwy am yr hirdymor a gweithio’n
well gyda phobl, cymunedau a rhagweld ac atal
problemau.
Dan y ddeddf, daw ymgysylltiad ac ‘ymwneud’ yn
egwyddor allweddol datblygu cynaliadwy ac yn
rhan hanfodol o gynllunio a darparu gwasanaethau
cyhoeddus. Mae’r Ddeddf yn rhoi gofyniad clir ar yr
holl wasanaethau cyhoeddus wedi eu datganoli yng
Nghymru i gynnwys “amrywiaeth o’r boblogaeth yn y
penderfyniadau sy’n effeithio arnynt”. Bydd cyflawni’r
ddyletswydd statudol hon yn gofyn am ymdrech gan
nifer o adrannau gwahanol yn y boblogaeth trwy:

Nodweddion
Yn cynnwys y nodweddion a ddiogelir dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010, sef: oedran, anabledd ailbennu
rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd
a mamolaeth, crefydd, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.
Dylid monitro ymatebion gan y grwpiau hyn yn benodol

a’u dadansoddi i nodi unrhyw wahaniaethau gan y
boblogaeth eang.

Area
Sicrhau cynnwys cymunedau daearyddol o trwy’r
Awdurdod Lleol.

Sector
Ceisio barn a chyd-ymdrech partneriaid y sector
cyhoeddus, sefydliadau’r trydydd sector, sefydliadau
addysg a’r gymuned busnes leol.
Mae’r canllaw i’r Ddeddf yn nod bod “yn rhaid [i gyrff
cyhoeddus] sicrhau bod y bobl maent yn eu cynnwys
gynrychioli amrywiaeth y boblogaeth maent yn ei
gwasanaethu. Mae hyn yn golygu cynnwys y bobl a’r
cymunedau y maent yn ceisio gwella eu lles. Mae’r
egwyddor datblygu cynaliadwy yn cydnabod anghenion
y genhedlaeth bresennol a chenhedlaeth y dyfodol...’
ac yn cynnwys plant a phobl ifanc a phobl hŷn.” Mae’r
ddyletswydd i ‘gynnwys’ dan y Ddeddf yn adeiladu ar
ddyletswyddau tebyg fel y nodir yn yr Egwyddorion
Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu Cyhoeddus a’r
Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol ar gyfer Plant a
Phobl Ifanc.
Bydd y ddyletswydd i ‘gynnwys’ yn gofyn am newid yn
sut rydyn ni a’n partneriaid yn gweithio â’r cyhoedd,
defnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid eraill. Bydd
yr her yn gofyn i ni gynorthwyo’r cydweithio â
rhanddeiliaid a’u grymuso; mae hyn i’w weld yn yr
hierarchaeth ganlynol syn dangos y symud graddol oddi
wrth ddulliau ymgysylltu goddefol i rai grymusol.

Hierarchaeth Dulliau Ymgysylltu
5. Grymuso:
Rhoi’r penderfyniad terfynol yn nwylo’r rhanddeiliaid

4. Cydweithio:
Partneru â rhanddeiliaid ym mhob agwedd ar benderfynu yn cynnwys
datblygu opsiynau eraill a chanfod y dewis gorau.

3. Cynnwys:
Gweithio’n uniongyrchol â rhanddeiliaid trwy gydol y broses i sicrhau y
caiff pryderon a barn eu deall a’u hystyried yn gyson.

2. Ymgynghori:
Cael adborth gan randdeiliaid ar ddadansoddi, dewisiadau eraill neu benderfyniadau.

1. Rhoi gwybodaeth:
Rhoi gwybodaeth gytbwys a gwrthrychol i randdeiliaid i’w helpu i ddeall y
broblem, dewisiadau eraill neu atebion

Wrth weithredu ymyriadau’r
Cynllun Lles, byddwn yn
ymwybodol o’r ddyletswydd i
gynnwys rhanddeiliaid a
chynorthwyo dulliau gweithredu
o’r gwaelod er mwyn gwella lles
lleol. Caiff strategaeth ymgysylltu
BGC Casnewydd yn Un ei
adolygu fel ei fod yn gosod
cyfarwyddyd ac yn rhoi
fframwaith er mwyn i hyn
ddigwydd.
Os hoffech fod yn rhan o waith
datblygu a gweithredu’r Cynllun
yn y dyfodol, cysylltwch â Thîm
Cymorth Partneriaeth
Casnewydd yn Un.
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Atodiad 1: Cynlluniau Eraill
Rydym wedi ymdrechu i lunio Cynllun Llesiant sydd wedi’i dargedu ac y mae ganddo ffocws. Fel
y cyfryw, nid yw’r cynllun yn cynnwys yr holl waith sy’n cael ei wneud yng Nghasnewydd sy’n
cyfrannu at y Nodau Llesiant. Mae nifer o bartneriaethau eraill sy’n gweithredu ar agendau
penodol yng Nghasnewydd ac ar lefel rhanbarthol. Rydym wedi sicrhau bod y camau gweithredu
yn y cynllun yn cyd-fynd â, ac yn cynorthwyo’r gwaith arall ac nad ydynt yn dyblygu ymdrechion.
Rhestrir rhai o’r prif bartneriaethau a chynlluniau eraill isod:

Prifddinas-ranbarth Caerdydd (PRC)
Mae Bargen Ddinesig PRC yn gytundeb rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a deg
arweinydd lleol PRC.Y deg awdurdod lleol yw Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili,
Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy a Thorfaen.
Nod cyffredinol y Fargen Ddinesig yw gwella amodau economaidd yn yr ardal yn gyffredinol. Gellir
crynhoi nodau penodol PRC fel a ganlyn: gwella cynhyrchiant; mynd i’r afael â bod heb waith; adeiladu
ar sylfeini arloesedd; buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol; rhoi cymorth i fusnes; a sicrhau bod
unrhyw fuddiannau economaidd yn cael eu gwireddu ledled y rhanbarth. Un o brosiectau craidd y
Fargen Ddinesig yw cyflawni Metro De Cymru integredig.
Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £1.1bn ar gyfer y Fargen Ddinesig – a
ategir gan £120m ychwanegol a neilltuwyd gan y 10 partner awdurdod lleol.

Grŵp Asesu Llesiant Strategol Gwent (GSWAG)
Sefydlwyd y grŵp hwn er mwyn rhannu arfer gorau ledled ardal Gwent wrth ddatblygu’r
Asesiadau Llesiant a’r Cynllun Llesiant. Cynrychiolwyr o bum awdurdod lleol, sef Blaenau Gwent,
Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen, Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Tâ n ac Achub
De Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynrychioli Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan,
Heddlu Gwent, Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Thîm Trawsffurfio Iechyd a Gofal
Cymdeithasol Gwent yw aelodau’r grŵp.
Mae’r grŵp hwn wedi gweithio ar nifer o brosiectau rhanbarthol er mwyn helpu gyda’r gwaith
cynllunio llesiant.Yn ddiweddarach, mae wedi datblygu cyfres o flaenoriaethau rhanbarthol y
gellid gweithio arnynt ledled ardal Gwent.

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) - Cydgynllun Ardal
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (GCLl) (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn
ofynnol i Gydgynllun Ardal gael ei ddatblygu ar sail ôl troed y bwrdd iechyd lleol. Dylai’r
cydgynllun ardal bennu’r gwasanaethau gofal a chymorth penodol y cynigir eu darparu neu eu
trefnu mewn perthynas â phob thema graidd.Y themâu cyffredin yw plant a phobl ifanc, pobl
hŷn, iechyd a phobl sydd ag anableddau corfforol, pobl sydd ag anableddau dysgu ac anhwylder
sbectrwm awtistiaeth, iechyd meddwl, nam ar y synhwyrau, gofalwyr y mae angen cymorth arnynt
a thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Caiff y cynllun hwn ei gyhoeddi
ym mis Ebrill 2018 a BGC Gwent RPB fydd yn gyfrifol am roi’r cynllun ar waith yn ardal Gwent
fwyaf (Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen).

Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent (BDOG)
BDOG yw’r fforwm sy’n gyfrifol am arweinyddiaeth strategol, monitro ac adolygu arfer
diogelu oedolion yng Ngwent; ac mae’n gyfle i bartneriaid gydweithio ledled y rhanbarth,
sefydlu partneriaeth ryngasiantaethol ar gyfer arweinyddiaeth strategol, monitro ac adolygu
arfer diogelu oedolion.
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Bwrdd Diogelu Plant De-ddwyrain Cymru (BDPDC)
Er mwyn diogelu a hyrwyddo lles plant, mae angen trefniadau cydlynu effeithiol ym mhob ardal leol ac
mae Deddf GCLl yn gweithredu Byrddau Diogelu Plant, sef y dull statudol allweddol ar gyfer cytuno ar
sut bydd y sefydliadau perthnasol ym mhob ardal leol yn cydweithredu er mwyn diogelu a hyrwyddo
lles plant, ac ar gyfer sicrhau effeithiolrwydd yr hyn maent yn ei wneud. Mae BDPDC wedi disodli’r
pum Bwrdd Diogelu Plant Lleol cynt ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen.

Bwrdd Partneriaeth Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais
(VAWDASV) Rhywiol De-ddwyrain Cymru
Mae Deddf VAWDASV (Cymru) 2015 yn ceisio gwella ymateb y sector cyhoeddus drwy roi’r ffocws
strategol i wella’r trefniadau ar gyfer atal, amddiffyn a chefnogi unigolion y mae’r fath drais a chamdriniaeth yn
effeithio arnynt.
Mae Bwrdd VAWDASV De-ddwyrain Cymru wedi’i sefydlu er mwyn rhoi’r cyfrwng llywodraethu ar gyfer
gwasanaethau cysylltiedig partneriaeth ranbarthol. Mae’r Bwrdd yn cyfateb i BDPDC a BDOG
De-ddwyrain Cymru. Bydd pob un o’r tri bwrdd yn cydgysylltu er mwyn darparu fframwaith trefniadau
llywodraethu diogelu ac yn sicrhau bod cysylltiadau cyfathrebu’n bodoli gyda phartneriaethau amlasiantaethol
strategol ledled y rhanbarth, gan gynnwys y BGC.

Bwrdd Cynllunio Ardal (BCA) Camddefnyddio Sylweddau Gwent
Mae’r BCA yn cwmpasu Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen ac yn cynnwys
cynrychiolwyr o’r pum awdurdod lleol hyn; daw aelodau hefyd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
(BIPAB), Heddlu Gwent, Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS), Tîm Iechyd Cyhoeddus
Aneurin Bevan Gwent a chynrychiolydd ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Mae BCA Gwent yn rhoi cyngor a chymorth i awdurdodau cyfrifol er mwyn cynllunio, comisiynu a monitro
y ffordd y darperir gwasanaethau trin ac atal o safon sy’n seiliedig ar anghenion camddefnyddwyr sylweddau,
teuluoedd a chymunedau. Ar hyn o bryd, mae’r BCA yn gwario cyllideb ranbarthol flynyddol o’r Gronfa
Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau gwerth £4.4m ar ran 5 awdurdod lleol er mwyn darparu
gwasanaethau cymorth cyffuriau, alcohol a theuluol oedolion a phobl ifanc yn y rhanbarth.

Cynllun Heddlu a Throseddu Gwent
Cyhoeddwyd Cynllun Heddlu a Throseddu Gwent – Sicrhau Gwent Mwy Diogel ym mis Ebrill 2017. Mae’r
cynllun hwn yn nodi blaenoriaethau’r heddlu a throseddu ar gyfer Gwent Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu ar gyfer y tair blynedd nesaf.Y blaenoriaethau a nodwyd yn y cynllun yw atal troseddu, cefnogi
dioddefwyr, cydlyniant cymunedol, mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a darparu gwasanaethau’n
effeithiol. Panel yr Heddlu a Throseddu sy’n goruchwylio’r cynllun hwn. Mae Panel Heddlu a Throseddu
Gwent yn rhoi cymorth a her i’r Comisiynydd p’un a yw nodau’r cynllun wedi’u cyflawni ai peidio.

Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Gwent
Partneriaeth anstatudol yw Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Gwent (GLCJB) sy’n dod â’r
asiantaethau cyfiawnder troseddol craidd ynghyd gydag ystod o randdeiliaid allweddol er mwyn gwella
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y system cyfiawnder troseddol leol.
GLCJB sy’n gyfrifol am gyflenwi cyfraniadau lefel ardal er mwyn darparu System Cyfiawnder Troseddol
deg, effeithlon ac effeithiol.

Rhwydwaith Economaidd Casnewydd (NEN)
Sefydlwyd NEN yn 2014, â chynrychiolwyr byd busnes, addysg, tai, chwaraeon, Llywodraeth Cymru,
hamdden, twristiaeth a chyngor y ddinas. Diben y rhwydwaith yw “darparu cydweithfa o randdeiliaid
â chydfuddiant er mwyn hyrwyddo a datblygu economi Casnewydd. Bydd y rhwydwaith yn nodi
blaenoriaethau allweddol, yn trefnu adnoddau ac yn cydlynu gweithgarwch er mwyn cyflwyno
cyfleoedd economaidd i bob cymuned ledled y ddinas”.
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