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Rhagair gan Gadeirydd y BGC 

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn nodi cam olaf y Cynllun Integredig Sengl (CIS) ar gyfer 

Casnewydd. Ers ei sefydlu ym mis Ebrill 2013, gosododd y CIS agenda gyffredin ar gyfer gwelliant 

yng Nghasnewydd yn yr ardaloedd strategol allweddol o ran yr economi a sgiliau, iechyd a 

llesiant a chymunedau diogel a chydlynus.  Bu’n ffocws ar gyfer gweithio ar y cyd, daeth â 

phartneriaid Casnewydd yn Un ynghyd, a chanolbwyntiodd eu hymdrechion ar wella canlyniadau 

allweddol i bobl leol.   

Ar ddiwedd oes pum mlynedd y CIS, rwy'n hynod falch o allu tynnu sylw at ystod o lwyddiannau a 

datblygiadau sydd nid yn unig wedi codi proffil ein dinas, ond wedi gwneud Casnewydd yn lle 

gwell i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.   

Efallai mai'r llwyddiant mwyaf gweledol yw'r cynnydd enfawr a wnaed wrth adfywio Canol y 

Ddinas, yn enwedig yn ystod cyfnod pan fo datblygiad wedi arafu mewn mannau erailll. Bellach 

mae Casnewydd yn cynnwys datblygiadau manwerthu a hamdden sydd wedi ennill sawl gwobr, 

adeiladau tirnod newydd, twf adeiladu tai ar raddfa fawr a seilwaith modern.  Rydym bellach yn 

cael ein cydnabod fel man pwysig ar gyfer twf busnes a thalent entrepreneuraidd.  Cyd-

ddigwyddodd hyn â digwyddiadau fel Uwchgynhadledd NATO sydd wedi dal sylw'r byd ac wedi 

cadarnhau ein safle fel canolfan ryngwladol ar gyfer cynadleddau a thwristiaeth fusnes.  Mae 

lefelau sgiliau ein poblogaeth yn gwella a bellach mae cymwysterau lefel uchel yn well na 

chyfradd Cymru; rydym hefyd wedi gwneud cynnydd cadarn wrth leihau nifer y bobl nad oes 

ganddynt unrhyw gymwysterau cydnabyddedig.  Cofnododd nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant y gostyngiad mwyaf yng Nghymru, o'r safle uchaf yng 

Nghymru i fod yn is na'r cyfartaledd Cymreig.  Goruchwyliodd Casnewydd yn Un sefydlu'r 

Academi Dysgu Seiliedig ar Waith sy'n ymdrin â diweithdra a datblygu sgiliau, rhedeg ffeiriau 

gwaith, cefnogi datblygwyr a busnesau i recriwtio a threfnu profiad gwaith a lleoliadau.  Mae 

Partneriaeth Tirwedd y Gwastadeddau Byw yn ailgysylltu cymunedau Casnewydd ac ymwelwyr 

â'n hamgylchedd naturiol mwyaf unigryw sy’n aml yn cael ei danbrisio, sef Gwlyptiroedd Gwent.   

O ran yr agenda iechyd a llesiant, mae'r ddinas bellach yn elwa o rwydwaith teithio llesol sydd 

wedi’i ehangu'n helaeth, sy'n caniatáu i bobl gerdded, beicio a rhedeg yn ddiogel.  Mae Menter 

Di-fwg Casnewydd yn diogelu iechyd pobl mewn mannau cyhoeddus awyr agored ac roedd 

ymhlith y cyntaf o'i fath yng Nghymru. Rwyf hefyd yn falch bod Cyfeillion Dementia, Byw’n Dda 

Byw’n Hirach, y Cynllun Adeiladau Croeso Bwydo ar y Fron a Bwyd Ffynci bellach yn brojectau 

sefydledig ac yn cyfrannu at lesiant ein trigolion ieuengaf a hynaf fel ei gilydd.  Cydnabyddir 

hefyd y gall y pwysau a wynebir gan bobl ifanc effeithio ar eu llesiant emosiynol a chynhaliwyd 

Cynhadledd Iechyd Meddwl yng Ngwanwyn 2018, yn cefnogi staff a llesiant disgyblion a 

hyrwyddo 'dull ysgol gyfan'’.  

Dros oes y CIS, mae'r gwaith ar Gymunedau Diogel a Chydlynus wedi parhau i fod yn amlwg 

iawn, yn enwedig oherwydd y cyd-destun cenedlaethol o gynyddu tensiynau cymunedol, 

gweithgaredd troseddau cyfundrefnol, ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Gwnaethpwyd llawer 

o waith i gefnogi ac integrieddio ymfudwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid sydd wedi'u gwasgaru i 
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ardal Casnewydd ac i sicrhau eu bod yn gallu ffynnu a chyfrannu'n gadarnhaol i fywyd yn y 

gymuned leol.   

O ran gwasanaethau cam-drin domestig, mae nifer o asiantaethau cymorth yn parhau i 

gydweithio o leoliad newydd yn Llyfrgell Casnewydd i ddarparu dull cydgysylltiedig o gefnogi 

dioddefwyr.  Mae ystod o weithgareddau dargyfeirio cydlynus, a gyflwynir gan bartneriaid, i 

leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi arwain at ostyngiad sylweddol mewn troseddau a 

adroddir. Mae gweithgareddau ataliol o'r fath yn cynnwys Ymgyrch Bang ar Noson Calan Gaeaf 

a Noson Tân Gwyllt, gweithgareddau chwaraeon Positive Futures, Ymgyrch Ash i leihau tanau 

bwriadol, a phroject celfyddydau creadigol NP20.  Mae'r projectau hyn yn aml yn canolbwyntio 

ar bobl ifanc sydd wedi ymddieithrio oddi wrth y gwasanaethau prif ffrwd ac sydd mewn perygl 

cynyddol o droseddu.  Yn 2017, sefydlodd tair ysgol gynradd yng Nghasnewydd y project Heddlu 

Bach cyntaf yng Nghymru, i wella ymgysylltiad cymunedol a chysylltiadau rhwng Heddlu Gwent 

a theuluoedd. Yn dilyn aflonyddwch cyhoeddus ym Mhillgwenlly, lansiodd Casnewydd yn Un 

ymateb amlasiantaethol sylweddol, yn cynnwys gweithredoedd heddlu proffil uchel, gan roi 

pwerau newydd i Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus, cynyddu ymgysylltiad â'r cyhoedd a 

chyfanswm o chwe diwrnod gweithredu hyd yn hyn, gyda gwelliannau mesuradwy yn hyder y 

cyhoedd o ganlyniad.   

Mae llawer o hyd i'w wneud ac rwy'n ymwybodol bod gan Gasnewydd rai o'r cymunedau mwyaf 

difreintiedig yng Nghymru, ac mae patrymau daearyddol parhaus tlodi yn cael effaith enfawr ar 

gyfleoedd bywyd pobl; fodd bynnag, mae llawer iawn i fod yn gadarnhaol yn ei gylch wrth i ni 

symud tuag at gyfnod newydd drwy'r Cynllun Llesiant newydd. Darparodd y gwaith ar y CIS 

sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol a hoffwn ddiolch i gydweithwyr a'u timau am eu gwaith caled 

dros y pum mlynedd ddiwethaf, ac edrychaf ymlaen at gydweithredu hyd yn oed gwell wrth i ni 

symud ymlaen i’r hyn a gredaf fydd yn amser cyffrous i Gasnewydd.   

 

Y Cyng. Debbie Wilcox, Cadeirydd BGC, BGC Casnewydd yn Un ac Arweinydd Cyngor Dinas 

Casnewydd 
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Gosododd Llywodraeth Cymru her i bob ardal awdurdod lleol yng Nghymru ddatblygu Cynllun 

Integredig Sengl (CIS) a symleiddio partneriaethau erbyn 1 Ebrill 2013.  Nododd y canllawiau 

statudol ‘Cydamcanu – Cydymdrechu’ rôl llywodraeth leol a’i phartneriaid drwy Fyrddau 

Gwasanaethau Lleol (BGLl) mewn helpu i wella darpariaeth gwasanaethau drwy gydweithio i 

gynllunio, gweithredu, cyflwyno a gwella canlyniadau. 

Beth yw’r Cynllun Integredig Sengl? 

Y Cynllun Integredig Sengl (CIS) yw’r datganiad diffiniol o fwriad ar gyfer ardal yr awdurdod lleol. 

Mae’n cynnwys gweledigaeth y Bwrdd Gwasanaethau Lleol ar gyfer gwella’r ddinas. Ni all 

unrhyw sefydliad unigol ddiwallu holl anghenion y gymuned, felly mae angen cynllunio a 

darparu gwasanaethau ar y cyd â sefydliadau eraill o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat. 

Mae’r CIS wedi disodli’r cynlluniau a’r strategaethau canlynol: 

 Strategaeth Gymunedol 

 Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant 

 Cynllun Plant a Phobl Ifanc 

 Cynllun Diogelwch Cymunedol 

 Cynllun Casnewydd Ffyniannus 

I gyflenwi'r CIS yng Nghasnewydd, gweithredwyd trefniadau partneriaeth ym mis Mehefin 

2012.  Ers hynny, adolygwyd y CIS yn flynyddol. O 2018 bydd yn cael ei ddisodli gan y Cynllun 

Llesiant Lleol.  

Sut y datblygwyd y Cynllun Integredig Sengl hwn? 

Yng Nghasnewydd, mae’r CIS a’r themâu blaenoriaeth wedi deillio o sylfaen dystiolaeth gadarn, 

sef Asesiad Anghenion Unedig.  Ceir tair thema blaenoriaeth gyda phwyslais ar drechu tlodi ac 

ymdrin ag anghenion grwpiau agored i niwed. 

Y tair thema blaenoriaeth yw: 

1) Economi a Sgiliau 

2) Iechyd a Llesiant 

3) Cymunedau Diogel a Chydlynus 

Amlinella’r Adroddiad Blynyddol y cyflawniadau o ran y tair thema CIS.  Hwn fydd yr adroddiad 

blynyddol olaf gan fod y CIS yn dod i ben ym mis Mawrth 2018 a bydd yn cael ei ddisodli gan y 

Cynllun Llesiant.  

 

 

Cyflwyniad 

http://gov.wales/docs/dpsp/publications/130205sharedpurpdeliveryv2cy.pdf
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Strwythur Partneriaeth Casnewydd yn Un 
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Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un 

Yn dilyn cyflwyno Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sefydlwyd y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus i gymryd lle’r BGLl. 

Mae BGC Casnewydd yn Un yn dwyn ynghyd sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector allweddol 

yng Nghasnewydd a all gyfrannu'n strategol ac yn weithredol at lesiant economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y ddinas. I'r perwyl hwn, mae aelodaeth y BGC yn 

eang a chynhwysol, fel a ganlyn: 

Cyngor Dinas Casnewydd (aelod statudol), Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (aelod 

statudol), Cyfoeth Naturiol Cymru (aelod statudol), Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (aelod 

statudol), Heddlu Gwent, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Y Gwasanaeth 

Prawf, Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Coleg Gwent, Prifysgol De Cymru, 

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent, Partneriaeth Trydydd Sector Casnewydd (sy'n 

cynrychioli'r trydydd sector), Casnewydd Fyw (sy'n cynrychioli'r sector diwylliannol), Cartrefi 

Dinas Casnewydd (sy'n cynrychioli landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) a'r Cyngor Ieuenctid. 

Adolygodd y BGC ei aelodaeth yn rheolaidd i sicrhau bod ganddo’r capasiti i gyflawni yn erbyn ei 

amcanion. O ganlyniad, gwahoddwyd Casnewydd Fyw i ymuno â'r BGC ym mis Mawrth eleni i 

gynrychioli'r sector diwylliannol gan fod hyn yn fwlch o ran cwmpas, yn enwedig o safbwynt 

gweithredu Cynllun Llesiant y ddinas. Hefyd adolygwyd y trefniadau ar gyfer aelodaeth Cyngor 

Ieuenctid Casnewydd (CIC) a gwnaed newidiadau er mwyn sicrhau ein bod yn uchafu 

cyfranogiad CIC a bod proses gwneud penderfyniadau BGC yn cael ei hysbysu'n effeithiol gan 

farn pobl ifanc. Cadeirydd y BGC, y Cynghorydd Debbie Wilcox, yw'r cysylltiad â CIC, i 

gynorthwyo eu cyfranogiad. 

Mae Cadeirydd ac Is-gadeirydd y BGC yn dod o wahanol sefydliadau partner (Arweinydd Cyngor 

Dinas Casnewydd ar hyn o bryd fel Cadeirydd, a Chyfoeth Naturiol Cymru fel Is-gadeirydd) i 

danlinellu'n gadarn y dull partneriaeth a bod pob partner yn rhannu'r cyfrifoldeb dros gyflawni. 

Etholir yr Is-gadeirydd yn flynyddol i roi cyfle i bob aelod-sefydliad arwain y BGC (mae’r 

Cadeirydd yn cael ei ethol yn y cyfarfod cyntaf yn dilyn etholiadau llywodraeth leol). 

Hefyd mae’r BGC yn ymgymryd â hunan werthuso bob dwy flynedd i asesu a yw partneriaeth 

Casnewydd yn Un yn effeithiol wrth sicrhau cydgynllunio a p’un a fydd yn cyflawni'r canlyniadau 

fel y'u nodwyd yn yr hen Gynllun CIS/Llesiant newydd. Trwy holiadur arolwg, gofynnir i aelodau'r 

BGC a Phartneriaeth Casnewydd yn Un ehangach roi sgôr a sylwadau ar arweinyddiaeth a 

chyfeiriad strategol y BGC, llywodraethu, capasiti, ymgysylltu, canlyniadau a materion megis uno 

a chydweithio. Defnyddir canfyddiadau'r gwerthusiad i lywio’r cynllun gwella. Yn yr adolygiad 

diweddaraf o'r cynllun gwella ym mis Rhagfyr 2017, ystyriodd aelodau'r BGC fod y BGC wedi 

gwella ei effeithiolrwydd yn ystod y 12 mis blaenorol. 

Mae is-grwpiau'r BGC fel a ganlyn:  

 

 

https://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/statutory-guidance/?skip=1&lang=cy
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Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad 

Cadeirir y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad gan Will Godfrey, Prif Weithredwr Cyngor Dinas 

Casnewydd, ac mae'n cynnwys yr Arweinyddion Thema fel y'u rhestrir yn y diagram uchod. 

Mae'r bwrdd hwn yn cydlynu ac yn monitro cyflenwi'r themâu a'r blaenoriaethau fel y'u nodir yn 

y CIS. 

Is-grŵp y Cynllun Llesiant 

Sefydlwyd y grŵp gorchwyl a gorffen hwn ym mis Mai 2016 yng sgil Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae'r grŵp gorchwyl a gorffen yn cynnwys partneriaid o 

Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd, 

Cartrefi Dinas Casnewydd a Thân ac Achub De Cymru. 

Gofynnwyd i’r grŵp: 

 ddatblygu dull a strwythur ar gyfer Asesiad Llesiant Lleol Casnewydd; 

 paratoi a chyhoeddi'r Asesiad o fewn graddfeydd amser Llywodraeth Cymru; a 

 sefydlu dull o ddatblygu Cynllun Llesiant Lleol ar gyfer yr ardal. 

Grŵp Ymgysylltu 

Rôl y Grŵp Ymgysylltu yw cynghori ar ddatblygu a chydlynu gweithgareddau ymgynghori ac 

ymgysylltu a gynhelir ar draws y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) a'i bartneriaid, gan 

gynnwys Cyngor Dinas Casnewydd; gweithredu fel 'ffrind beirniadol' a hefyd fel cynghorydd i 

gydweithwyr sy'n ymgysylltu â’r rhanddeiliaid sy'n gysylltiedig â'r BGC a'i bartneriaid.  Mae 

aelodau'r grŵp yn cynnwys Cyngor Dinas Casnewydd, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a 

Throsedd, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent, Cartrefi Dinas Casnewydd, Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Aneurin Bevan, Cyfoeth Naturiol Cymru a Heddlu Gwent.   Roedd y grŵp hwn yn 

allweddol yn y rhaglen ymgysylltu â'r Cynllun Llesiant, yn enwedig o ran cysylltu â grwpiau 

'anoddach eu cyrraedd'. 

Partneriaeth Trydydd Sector (PTS) 

Mae'r PTS yn dwyn ynghyd uwch gynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, y 

Cyngor, Heddlu Gwent, Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a'r Sector Gwirfoddol/Trydydd Sector, er mwyn datblygu 

ymhellach y berthynas rhwng y cyhoedd a'r trydydd sector, mewn modd sy'n cynyddu 

synergedd â phroses gynllunio’r Cynllun Integredig Sengl. Mae’r grŵp yn is-grŵp o Fwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd, sy'n darparu mecanwaith ar gyfer ymgysylltu a deialog 

cyson gyda'r Sector Gwirfoddol/ Trydydd Sector yng Nghasnewydd. 

Bydd y PTS yn adolygu ei gylch gorchwyl yn ystod 2018 i sicrhau aliniad â’r Cynllun Llesiant ar 

gyfer Casnewydd 2018-23. 

Gellir dod o hyd i bob cylch gorchwyl yn yr adran Llywodraethu. 
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Thema Yr Economi a Sgiliau 

Canlyniad Mae pobl yng Nghasnewydd yn gwireddu eu potensial yn llawn 
Mae gan Gasnewydd economi ffyniannus a llwyddiannus 
Mae Casnewydd yn ddinas unigryw a bywiog 

Disgrifiad Sicrhau bod pobl o bob oed yn cael cyfle i ennill y sgiliau, y wybodaeth a’r priodweddau 
priodol i sicrhau cyflogaeth gydol oes: 

 Datblygu sgiliau gydol oes sy’n canolbwyntio ar waith 

 Sicrhau bod llwybrau cynnydd ar gael 

 Sicrhau bod cymorth ar gael 

Sicrhau ffyniant economaidd cynaliadwy yn y dyfodol ar gyfer y ddinas drwy: 

 Ddarparu economi amrywiol a chadarn sydd wedi’i hadfywio 

 Codi proffil y ddinas 

Blaenoriaethau  Gweithlu Medrus 

 Gweithlu Medrus 

 Twf Economaidd 

Trosolwg 
Arweinydd y 
Thema – 
Beverly Owen 

Parhaodd adfywiad economaidd Casnewydd yn ystod 2017-18.  Er gwaethaf yr hinsawdd o 

ansicrwydd parhaus ar draws economi’r DU sy'n deillio o bleidlais Brexit yn 2016, mae 

Casnewydd wedi parhau i sicrhau llwyddiannau nodedig yn erbyn ei uchelgais economaidd.   

Mae'r cyflawniadau hyn yn dyst i'r strwythurau partneriaeth cryf sy'n cyflenwi ar gyfer y 

ddinas yn ogystal â'i harwyddocâd cynyddol fel lleoliad economaidd.   

Nododd 2017 ddiwedd ‘Connecting Commercial Street’, y rhaglen adfywio fwyaf a mwyaf 

llwyddiannus a gyflwynwyd trwy fframwaith Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth 

Cymru.  Gan ategu ac ychwanegu gwerth at adfywiad ehangach canol y ddinas, daeth y 

rhaglen hon i ben gyda chymeradwyaeth ailddatblygu 123-129 Commercial Street fel 

adeiladau fflatiau canol dinas arloesol i bobl dros 55 oed.  Wedi'i gyflenwi mewn partneriaeth 

â Grŵp Pobl, mae'r project wedi negodi cyfyngiadau sylweddol a gofynion ariannol y safle er 

mwyn galluogi'r datblygiad unigryw i ddechrau ddiwedd 2011.  Cwblhawyd dymchwel hen 

eiddo darfodedig ar y safle, ac mae ffrâm ddur y datblygiad wyth llawr i'w godi yn haf 2018.   

Bydd manwerthu yn parhau i grebachu oherwydd newidiadau macro-economaidd ehangach, 

a rhaid i Gasnewydd ysgogi ei statws a'i enw da cynyddol fel lleoliad economaidd strategol er 

mwyn annog buddsoddiad a defnyddiau newydd i'r mannau a adawyd yn annatblygedig gan 

ddirywiad manwerthu traddodiadol, a chreu angor economaidd newydd i annog ymweliadau 

a gwario ar draws canol y ddinas ehangach.  Mae'r nifer ymwelwyr yn dirywio, yn groes i 

lwyddiant parhaus Friars Walk fel man atyniadol a statws cynyddol Casnewydd fel cyrchfan, ac 

mae'n awgrymu bod yr ymweliadau yn cael eu canoli fwy nag erioed ar Friars Walk a bod 

Commercial Street angen cefnogaeth i ailddyfeisio’i hun er mwyn parhau i fod yn berthnasol i 

ymwelwyr.  

 

Cynnydd y Themâu 
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Thema Yr Economi a Sgiliau 

Yn yr un modd, mae nifer o adeiladau allweddol yn dal yn wag, sy’n tanlinellu'r angen i 

arallgyfeirio'r sylfaen economaidd a chwilio am ddefnyddiau newydd ar gyfer yr adeiladau hyn 

er mwyn lleihau lleoedd gwag a hyrwyddo twf.   

Yn gynnar yn 2018, cynhaliodd y Cyngor ei ymgynghoriad cyntaf gyda phartneriaid allweddol 

ar Uwchgynllun Canol y Ddinas newydd, a oedd yn gosod gweledigaeth newydd i Ganol y 

Ddinas, gan nodi cyfleoedd a blaenoriaethau datblygu mawr ar gyfer buddsoddiad adfywio 

dros y pum mlynedd nesaf. Bydd ymdrin â'r heriau allweddol ar gyfer canol y ddinas a 

amlinellwyd uchod yn hanfodol i lwyddiant, gan sicrhau bod ymwelwyr yn dewis cael mwy o 

brofiad o ganol y ddinas y tu allan i'r prif gynnig manwerthu a hamdden yn Friars Walk a denu 

angor economaidd newydd a pherthnasol i'n mannau gwag.   

Un o'r hanesion llwyddiant ar gyfer economi Casnewydd dros y flwyddyn ddiwethaf yw’r 

cyhoeddiad bod tollau Pont Hafren i'w dileu oherwydd bod y seilwaith yn dychwelyd i 

berchnogaeth gyhoeddus.  Mewn symudiad a amcangyfrifir sydd werth oddeutu £100m y 

flwyddyn i economi de Cymru, mae statws Casnewydd fel y porth i Gymru wedi canolbwyntio 

sylw ar y ddinas fel man cyfle.  Yn bennaf, teimlwyd effaith drawsnewidiol y lleihad toll mewn 

gweithgaredd tai, gyda Chasnewydd yn cael ei nodi fel y farchnad eiddo sy’n symud gyflymaf 

ym Mhrydain yn gynnar yn 2018. Mae hyn oherwydd y diddordeb sydyn diweddar gan bobl 

sy'n symud o Fryste mewn cydnabyddiaeth o werth Casnewydd.   

Bydd effaith yr ymfudo hwn yn arwain at ganlyniadau anochel ar seilwaith trafnidiaeth 

presennol yn y ddinas, sydd eisoes angen ei foderneiddio a’i ehangu.  Ni ellir gyrru'r 

newidiadau hyn ar lefel leol yn unig ac maent yn adlewyrchu'r angen am newid sylweddol 

mewn buddsoddiad trafnidiaeth a nodwyd fel blaenoriaeth ar draws Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd.  Mae Casnewydd, ynghyd â'i phartneriaid yn y naw awdurdod lleol arall yn ne-

ddwyrain Cymru, Llywodraeth y Cynulliad a'r DU, yn ceisio cydlynu a darparu cynllunio a 

buddsoddi trafnidiaeth trwy Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRTA), 

gan gynnwys cynlluniau blaenllaw fel Metro De Cymru, system drafnidiaeth gyhoeddus 

newydd a fydd yn trawsnewid teithio o amgylch y rhanbarth, gan ddarparu gwasanaethau 

cyflymach, amlach a chydgysylltiedig trwy ddefnyddio trenau, bysiau a rheilffyrdd ysgafn.   

Yng Nghasnewydd ei hun, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru orsaf reilffordd newydd a 

chyfleuster parcio a theithio gwerth £50 miliwn yn Llanwern fel rhan o'i chyllideb ddrafft ar 

gyfer 2018-19. Bydd y buddsoddiad hwn yn seilwaith y ddinas yn gallu cefnogi twf Llanwern a 

Chasnewydd yn ogystal â helpu i leihau allyriadau a thagfeydd ar draws y ddinas. Er gwaethaf 

bod gan y ddinas y lefel 3ydd uchaf o allyriadau CO2 y pen o unrhyw ddinas yn y DU (er bod 

gostyngiad da wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf), bydd ein gorddibyniaeth ar gerbydau 

preifat yn parhau oni bai y ceir buddsoddi pellach mewn dulliau amgen. 

Rhaid ystyried y datblygiadau hyn hefyd yng nghyd-destun cynigion ffyrdd lliniaru'r M4 sydd 

heb eu penderfynu eto – nid yw canfyddiadau'r ymchwiliad cyhoeddus i fod i gael eu 

rhyddhau tan ddiwedd 2018.  Beirniadwyd y gost a'r cynnig o lwybr a ffefrir gan Lywodraeth 

Cymru yn chwyrn, ac yn dilyn rhyddhau'r adroddiad i'r ymchwiliad, bydd Casnewydd yn 

disgwyl â diddordeb am y datblygiadau pellach.   

Cadarnhaodd Casnewydd ei safle fel yr hyb digidol ar gyfer rhanbarth de-ddwyrain Cymru 

gyda'r cyhoeddiad y bydd Prifysgol Caerdydd yn ehangu ei Hacademi Feddalwedd 
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Genedlaethol yng nghanol y ddinas.  Yn 2017 cytunodd y Cyngor i adleoli staff o loriau uchaf 

yr Orsaf Wybodaeth i ddarparu lle sydd fawr ei angen i'r brifysgol dyfu ei chanolfan ragoriaeth 

mewn peirianneg feddalwedd, a fydd yn gweld dros 300 o fyfyrwyr technoleg yn mynd trwy ei 

rhaglen arloesol bob blwyddyn.  Gyda thwf parhaus yn Academi Cenedlaethol 

Seiberddiogelwch (NCSA) a leolir ar Gampws PDC Dinas Casnewydd, sefydlwyd Casnewydd fel 

y prif leoliad ar gyfer buddsoddi technoleg ac entrepreneuriaeth ym Mhrifddinas-Ranbarth 

Caerdydd.  Bydd darparu rhwydwaith o safleoedd sy'n addas i gynnwys twf yr 'ecosystem 

ddigidol' hon yn ffactor llwyddiant hanfodol i'r ddinas yn 2018/19.   

Caiff cysylltedd digidol yng Nghasnewydd ei hyrwyddo trwy Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, 

gyda £6 miliwn wedi'i fuddsoddi gan yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i 

ddarparu seilwaith digidol rhagorol sy'n cefnogi twf economaidd, gan ddenu 

mewnfuddsoddiad a dod â budd i fusnesau a thrigolion. Bydd y buddsoddiad newydd yn 

cefnogi hyn mewn nifer o feysydd, gan gynnwys ymchwilio i'r achos dros gysylltedd 

rhyngwladol uniongyrchol, cynyddu darpariaeth Wi-Fi, buddsoddi mewn tai digidol a 

datrysiadau trafnidiaeth, a gwneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn y rhanbarth 'data 

agored' o'r radd flaenaf.  

Yng Nghasnewydd ei hun, parhaodd y gwaith o ddatblygu rhwydwaith ardal eang amrediad 

isel (LoRaWAN) ar draws y ddinas i fonitro perygl llifogydd, tymereddau ar y ffyrdd at 

ddibenion graeanu, ansawdd aer a gwastraff.  Mae LoRaWAN yn defnyddio'r rhwydwaith wi-fi 

gyhoeddus i ddarparu gwybodaeth reoli fanwl er mwyn sicrhau defnydd mwy effeithiol o 

adnoddau a chefnogaeth well i'r gymuned leol.  Datblygwyd peilot yn ystod y flwyddyn i brofi 

ansawdd y canlyniadau.  Mae'r fenter yn denu diddordeb gan bartneriaid ym Mhrifddinas-

Ranbarth Caerdydd ac ymhellach i ffwrdd yng ngweddill Cymru. 

Dangosodd economi Casnewydd arwyddion cyson o dwf yn ystod y blynyddoedd diwethaf, 

gyda'r nifer o fentrau gweithredol a chyfraddau genedigaethau busnes yn cynyddu o flwyddyn 

i flwyddyn, tra bod y sector twristiaeth yn benodol yn parhau i weld tueddiad gwelliant yn sgil 

cynnal nifer gynyddol o digwyddiadau rhyngwladol yn y ddinas.  Cadarnhaodd data Centre for 

Cities mai Casnewydd oedd y ddinas gyda'r twf cyflymaf o ran cychwyn busnes ar draws 

Cymru a'r de orllewin yn y blynyddoedd 2011-16, a'r 13eg uchaf ar draws holl Ddinasoedd y DU 

yn gyffredinol. Yn bwysicach fyth, arddangosodd Casnewydd y twf ail gyflymaf mewn 

'Gwasanaethau Busnes Dwys-Wybodaeth' o unrhyw ddinas yn y DU rhwng 2014-16, cyflymiad 

o'n twf cryf yn y busnesau gwerth uchel hyn ers 2011.   

Adlewyrchir y twf hwn yng ngwelliant cyflym y gyfradd gyflogaeth gyda Chasnewydd yn y deg 

dinas uchaf o ran perfformiad yn y DU rhwng 2013-17, ac a welir ymhellach yn y cynnydd a 

gafwyd yn nifer y bobl sy'n teithio i'r ddinas i weithio, er bod nifer y trigolion sy’n teithio allan 

wedi lleihau. Mae nifer o gwmnïau mawr wedi ehangu neu wedi buddsoddi ar draws y Ddinas; 

agorodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol ei Champws Gwyddoniaeth Data newydd, sefydlwyd y 

Ganolfan Therapi Pelydr Proton gyntaf yn y DU yn Celtic Springs ac mae gwaith wedi cychwyn 

ar Ganolfan Confensiwn Ryngwladol Cymru newydd, sydd i fod i gynnal ei chynhadledd bwysig 

gyntaf yn 2019.   

Mae'r ehangiadau hyn yn ategu datblygiad clwstwr lled-ddargludol cyntaf y byd CS Connect 

yng Nghasnewydd.  Yn 2017 cynhaliwyd seremoni arwyddo hanesyddol rhwng Bargen 
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Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Llywodraethau Cymru a'r DU ac IQE plc, i gadarnhau 

datblygiad y Ffowndri Haenellau Lled-ddargludol Cyfansawdd £38m, a fydd yn cefnogi'r 

bartneriaeth o fusnesau rhyngwladol, llunwyr polisi ac academyddion i adeiladu'r dechnoleg 

haenellau cenhedlaeth-nesaf a fydd yn gosod Cymru fel arweinydd byd-eang yn y sector yn 

ogystal ag ysgogi dros £375m o fuddsoddiad yn y sector preifat a chreu hyd at 2,000 o swyddi 

medrus, ynghyd â chyfleoedd pellach yn y gadwyn gyflenwi clwstwr ehangach.   

Mae'r datblygiadau hyn yn tanlinellu statws cynyddol Casnewydd fel lleoliad economaidd 

gwerthfawr, ond eto mae datgysylltiad yn parhau rhwng y cyfleoedd economaidd hyn a phobl 

ifanc, gyda Centre for Cities hefyd yn cadarnhau bod gan Gasnewydd y gyfradd hawlwyr 

Ieuenctid ail-uchaf o unrhyw ddinas yn y Deyrnas Unedig yn Ionawr 2018.  Nid yw’r twf mewn 

busnes wedi trosi eto i GYC y pen neu gynnydd cyflog arwyddocaol, sy'n dangos bod angen 

twf cadarnhaol pellach i wrthsefyll effeithiau degawdau o orddibyniaeth ar gyflogwyr mawr, 

yn enwedig yn y sector cyhoeddus, i ddarparu sylfaen swyddi’r ddinas.   

Yr allwedd i leihau'r anghyfartaleddau hyn yw dileu rhwystrau i gyflogaeth a sicrhau bod 

sgiliau a chyrhaeddiad yn cael eu huchafu ymhlith trigolion y ddinas er mwyn caniatáu iddynt 

gymryd rhan yn y cyfleoedd anhygoel sy'n cael eu creu.  Mae'n anochel y bydd yn heriol 

pontio'r rhwystrau i gyflogaeth yn y cymunedau hynny yng Nghasnewydd lle mae tlodi 

cymharol difrifol, ond mae'n bleser nodi bod y gostyngiadau sylweddol a welwyd o ran 

cyflawni cymwysterau lefel uwch yn 2015 a 16 wedi cael eu gwrthdroi, gyda chynnydd 

sylweddol yn 2017 i'r lefel uchaf a gofnodwyd mewn 10 mlynedd, yn fwy unol â'r duedd tuag 

at welliant a welwyd dros y ddegawd ddiwethaf.  Mae nifer y bobl heb gymwysterau ffurfiol 

hefyd wedi gostwng.   

Gellir priodoli'r gwelliannau hyn i gryfhau'r partneriaethau rhwng y sectorau addysg a 

chyflogaeth a hybu llythrennedd oedolion, rhifedd, a chymorth digidol i oedolion.  Bydd y 

rhaglenni estynedig Ysbrydoli i Waith ac Ysbrydoli i Gyflawni yn benodol yn parhau i 

gynorthwyo pobl i symud i mewn i gyflogaeth a chynnal cyfranogiad mewn darpariaeth 

addysg a hyfforddiant.  Hefyd parheir i gefnogi rhaglen brentisiaeth LlC ar draws holl 

bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a bydd Chwarter Gwybodaeth Casnewydd yn 

symud ymlaen i'r cam nesaf o waith datblygu. 

I gloi, mae economi Casnewydd yn parhau i fod ar drywydd ar i fyny yn 2017/18, gyda rhai o'r 

cyfleoedd mwyaf arwyddocaol i ddod i'r amlwg ers degawdau yn dod yn prysur ddod yn 

realiti, ac yn cynnig cyfle i'r ddinas wireddu ei photensial diymwad o'r diwedd.  Fodd bynnag, 

ni ddylai’r cyfleoedd hyn dynnu oddi ar yr heriau gwirioneddol y mae'r ddinas yn eu hwynebu 

wrth foderneiddio ei seilwaith a sicrhau bod yr ystod lawn o'i dinasyddion yn gallu cyfranogi 

ac elwa o'r cyfleoedd economaidd ehangach hyn.   
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Dangosyddion 
Poblogaeth 

Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Blynyddol ONS (NOMIS) 

 

Yn dilyn tueddiad tymor hir yn y gyfran o boblogaeth Casnewydd sydd â chymwysterau lefel 

uwch, cofnodwyd gostyniadau sylweddol yn 2015 a 2016. Fodd bynnag, gwrthdröwyd y duedd 

hon ar i lawr eto yn 2017 gyda chynnydd sydyn i 36.6%: dyma'r lefel uchaf a gofnodwyd mewn 

10 mlynedd ac mae'n uwch na'r ganran ar gyfer Cymru gyfan. 

 

Dengys y graff ostyngiad sylweddol yn nifer y bobl heb gymwysterau yng Nghasnewydd o 11.5% 

yn 2016 i 7.4% yn 2017.  Croesewir y gwrthdroad hwn i'r canlyniadau ar gyfer y ddwy flynedd 

ddiwethaf pryd y cafwyd cynnydd yn gyfradd y bobl heb unrhyw gymwysterau.  Ar 7.4%, mae 

lefel yr oedolion heb gymwysterau ar ei lefel isaf ers dros 8 mlynedd ac mae Casnewydd yn is na 

chyfartaledd Cymru. 

Mae'r ddau set o ganlyniadau uchod yn bwysig i Gasnewydd a llesiant economaidd yn y ddinas 

gan fod y rhan fwyaf o'r rhagolygon yn cytuno y bydd angen i'r farchnad lafur gael mwy o sgiliau 

lefel uwch ac y bydd y swyddi di-sgil/ sgil isel yn crebachu.  Er mwyn parhau i fod yn gystadleuol, 

bydd angen i weithlu Casnewydd ymateb i ofynion sgiliau cynyddol cyflogwyr. 

Nodwyd "Sgiliau Cywir" fel ymyriad yng Nghynllun Llesiant Casnewydd. Mae hyn i sicrhau bod 

gan bobl Casnewydd y sgiliau angenrheidiol i ddiwallu anghenion newidiol busnes, fel y gallant 

ddod o hyd i waith addas a'u galluogi i gyflawni eu potensial. 
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Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws 
COG 

Ymadawyr ysgol Blwyddyn 11 nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 

1.7% 1.3% Gwyrdd 

Ymadawyr ysgol Blwyddyn 13 nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 

3% 1.52% Gwyrdd 

Cofrestriadau Oedolion ar Gyrsiau Sgiliau Hanfodol 
(ESK), Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill 
(ESOL) a llythrennedd digidol 

500 

731 
cofrestriad yn 

cynnwys 
ESK   222 
ESOL 245 

Gwyrdd 

Lleihau cyfran yr oedolion o oedran gweithio heb 
unrhyw gymwysterau 

11% 7.4% Gwyrdd 

Nifer y bobl a gefnogir i sgiliau a gweithgaredd sy'n 
gysylltiedig â gwaith 

2,000 2,204 Gwyrdd 

Nifer y bobl a gefnogir i gyflogaeth 1,000 1,170 Gwyrdd 

Nifer y bobl a gefnogir i gyflogaeth, lleoliadau gwaith a 
chynnal eu cyflogaeth am o leiaf 13 wythnos cyn 
symud ymlaen i gyflogaeth barhaol. 

600 523 Oren 

 

Daeth rhai rhaglenni i ben yn chwarter olaf 2017-18, gan arwain at bartneriaid yn cydweithio i 

ryddhau cwsmeriaid i ddarpariaeth arall. Roedd y newid o ran ffocws yn effeithio ar y gallu i 

gyflenwi yn erbyn un maes targed uchod, ond sicrhaodd gefnogaeth barhaus i drigolion gyda'r 

bwriad o greu pontio cadarnhaol i waith neu raglenni amgen wrth symud ymlaen i’r dyfodol. 

Y stori hyd 
yma 

 

 

 

 

Datblygwyd nifer o fentrau yn ystod y flwyddyn, gan ganolbwyntio ar nodi a bodloni gofynion 

sgiliau newidiol cyflogwyr a chefnogi pobl yng Nghasnewydd i ddatblygu eu sgiliau a chyflawni 

eu potensial.   

Gwaith gyda chyflogwyr 

Cynhaliodd y Grŵp Cyflogadwyedd a Sgiliau arolwg sgiliau gyda chyfraniad gan dros 1,000 o 

fusnesau.  Edrychodd yr arolwg ar ba sectorau yn y ddinas oedd yn cael yr anhawster mwyaf i 

recriwtio a chadw staff, parodrwydd ar gyfer gwaith ymhlith yr ymadawyr ysgol a'r rhai di-waith 

tymor hir, a chyfleoedd ar gyfer prentisiaethau a lleoliadau gwaith.  Bydd cynllun gweithredu yn 

cael ei ddatblygu i ymdrin â chanfyddiadau'r arolwg. 

Sefydlodd Coleg Gwent nifer o Fforymau Cyflogwyr mewn meysydd gan gynnwys Adeiladu, 

Peirianneg, Gofal, Busnes a Chyfrifiadureg. Mae gan bob Fforwm Cyflogwyr dros gant o 

gyflogwyr cyswllt, ac mae'r prif ffocws ar ddeall anghenion cyflogwyr lleol.  Mae Prifysgol De 

Cymru a Chyngor Dinas Casnewydd hefyd yn rhan o fforymau'r sector.  Arweiniodd trafodaethau 

yn y fforymau at nifer o ddatblygiadau yng Ngholeg Gwent, gan gynnwys: 

 Ailffocysu rhai meysydd cwricwlwm arwyddocaol sy'n bodoli eisoes  

 Cynnwys newydd ar rai cyrsiau (e.e. llythrennedd digidol). 

 Cyrsiau amser llawn a rhan-amser hollol newydd. 
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 Llwybrau Prentisiaeth / Addysg Uwch Newydd. 

 Gwell darpariaeth NEET a chyfleoedd uwchsgilio cyflogedig. 

 Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’i Dargedu  

 Mae Coleg Gwent nawr yn rhedeg rhaglenni cyflenwi estynedig fel Peirianneg Uwch ac 

Adeiladu Uwch. Mae gan y rhaglenni hyn o leiaf 5 wythnos o leoliad gyda chyflogwyr 

lleol ac maent yn cefnogi dilyniant amlwg iawn i brentisiaethau neu gyflogaeth arall 

mewn meysydd blaenoriaeth. 

Prentisiaethau 

Bu Coleg Gwent a'r Academi Dysgu Seiliedig ar Waith yn datblygu rhaglenni prentisiaeth yn 

ystod y flwyddyn.  Y bwriad yw datblygu cynllun prentisiaeth ar draws aelodau’r BGC fel rhan o 

Gynllun Llesiant newydd y Bwrdd. 

Sgiliau lefel uwch 

Dechreuodd Prifysgol De Cymru (PDC) gyflenwi'r cwrs gradd seiberddiogelwch newydd trwy'r 

Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSA) yng Nghasnewydd eleni. Lansiwyd y project 

arloesol gan UWIC a Llywodraeth Cymru i helpu i ymdrin â phrinder sgiliau seiberddiogelwch a 

datblygu'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch. Cychwynnodd y garfan gyntaf o 

fyfyrwyr yng nghampws Casnewydd ym mis Medi.   

Dechreuodd PDC hefyd gyflenwi HND Cyfrifiadureg (gydag elfen ddiogelwch) yng nghampws 

Nash Coleg Gwent. Golyga datblygu cyfleoedd lleol i fyfyrwyr symud ymlaen o addysg bellach 

(AB) i addysg uwch (AU), yn enwedig mewn perthynas â seiberddiogelwch, bod myfyrwyr Coleg 

Gwent yn debygol o ffurfio rhan fwyaf o'r garfan NCSA yn y blynyddoedd i ddod.  

Hefyd bu PDC a Choleg Gwent yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu rhaglenni AU ar Droseddeg a 

Chyfiawnder Troseddol sydd i'w cyflenwi yn y coleg AB. Mae gan y cyrsiau y potensial i gysylltu â 

gwasanaethau troseddu a chyfiawnder cymdeithasol lleol a chefnogi cyfleoedd dilyniant i PDC. 

Cyhoeddodd Prifysgol Caerdydd ei bod yn ehangu’r Academi Feddalwedd Genedlaethol (NSA) 

yng Nghasnewydd eleni, sydd angen adeiladau mwy. Mae'r Academi yn gweithio'n agos gyda 

diwydiant ac mae'n anelu at ymdrin â diffyg peirianwyr meddalwedd sy'n barod ar gyfer 

diwydiant. Er mwyn sicrhau dyfodol tymor hir a thwf yr NSA yng Nghasnewydd, mae'r Cyngor 

Dinas a Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar y cyd i gefnogi symud yr Academi i mewn i'r Orsaf 

Wybodaeth yng nghanol y ddinas gyda grant o gronfa adfywio newydd. Mae'r Academi yn 

strategol bwysig i ddyheadau'r ddinas i ddatblygu fel canolfan dechnoleg, gan helpu i ddenu 

mewnfuddsoddiad trwy gynhyrchu graddedigion o'r radd flaenaf.  

Bydd y Brifysgol yn buddsoddi tua £2 filiwn bob blwyddyn yn yr NSA dros y 10 mlynedd nesaf, a 

bydd yn darparu o leiaf 60 o israddedigion newydd ynghyd â 20 o fyfyrwyr MSc a chefnogi hyd 

at 20 o brojectau busnes y flwyddyn. 

Ardal Wybodaeth Casnewydd 

Parhaodd Coleg Gwent, Prifysgol De Cymru a'r Cyngor i gydweithio ar ddatblygu Chwarter 

Gwybodaeth yng nghanol y ddinas.   
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Bydd Ardal Wybodaeth Casnewydd yn gweithredu fel sefydliad disglair i godi dyhead addysgol, 

ac annog cyfranogiad addysg bellach ac uwch yng Nghasnewydd ac ar draws De Ddwyrain 

Cymru. Gobeithir hefyd y bydd yn gwneud y mwyaf o’r cyfraniad y gall twf addysg bellach ac 

uwch yng Nghasnewydd ei wneud i'r economi leol, trwy flaenoriaethu cyflogadwyedd 

graddedigion a chynyddu'r gronfa o lafur medrus uwch. 

Mae'r opsiynau posibl ar gyfer Casnewydd, sydd wedi’u hangori ar addysg uwch Campws Dinas 

Casnewydd o Brifysgol De Cymru, yn cynnwys datblygiad AB newydd ar gyfer y Coleg a chreu 

cyfleusterau a rennir i wella dysgu a dilyniant i astudiaethau prifysgol. Yr uchelgais ar y cyd yw 

creu amgylchedd dysgu unigryw yng nghanol y ddinas i wella sgiliau academaidd a 

galwedigaethol, ac ehangu cyfleoedd yn y dyfodol. 

 

Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid 

Cafodd y Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid (YEPF) bartneriaethol effaith ddofn ar y 

niferoedd o bobl ifanc NEET dros gyfnod y CIS.  Mae'r YEPF ar gyfer partneriaid sy'n gweithio 

gyda phobl ifanc a'u cefnogi i ymgysylltu a chynyddu o ran addysg, hyfforddiant a gwaith. Mae'n 

canolbwyntio ar leihau nifer y bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed nad ydynt yn ymwneud ag addysg, 

cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).  

Yn 2011, roedd nifer y bobl ifanc a oedd yn gadael blwyddyn 11 a dod yn NEET yng 

Nghasnewydd yn 6.7%. Erbyn 2014, roeddem wedi lleihau'r ffigwr hwn i 4.7%; erbyn 2015 roedd 

yn 3.1%; erbyn 2016 roedd yn 1.7%; ac erbyn 2017 mae'r ffigwr wedi gostwng i isafbwynt o 

1.3%.  Rydym wedi cyflawni gostyngiad o 80% dros gyfnod o saith mlynedd, ac mae Casnewydd 

yn is na chyfartaledd Cymru o 1.6%. 

Bu pwyslais cryf eleni ar leihau nifer y bobl ifanc sy'n gadael blwyddyn 13 ac yn dod yn NEET.  

Mae'r gwaith hwn hefyd wedi cyflawni canlyniadau cadarnhaol iawn gyda chanran o NEET 

blwyddyn 13 yng Nghasnewydd yn 1.52% yn erbyn cyfartaledd Cymru o 2.6%. 

Y grŵp strategol ar gyfer y fframwaith yw'r Bwrdd Gwasanaethau Cefnogi Ieuenctid dan 

gadeiryddiaeth y Prif Swyddog Addysg, gan gynnwys cynrychiolwyr o ysgolion Casnewydd, 

Cyngor Dinas Casnewydd, Gyrfa Cymru a Choleg Gwent.  Datblygodd y grŵp system gyflenwi 

sy'n canolbwyntio ar anghenion pobl ifanc. 
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Credir bod yr effaith ar nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant dros 

y saith mlynedd diwethaf yn ganlyniad i’r canlynol:  

 Datblygu a chefnogi Partneriaeth NEET Cyn-16 i ganolbwyntio ar atal: mae hyn wedi 

cynnal dadansoddiad disgyblion i gefnogi adnabod cynnar ym mlwyddyn 7.  Sicrhaodd 

bod y cymorth priodol wedi'i roi i bobl ifanc cyn gynted â phosibl, gan atal pobl ifanc 

rhag dod yn NEET.    

 Mae gan Bartneriaeth NEET ôl-16 ffocws ar rannu gwybodaeth, darparu a datblygu 

cyfleoedd a digwyddiadau cyflogaeth/dysgu penodol. Mae hyn yn hwyluso ymgysylltiad 

Gyrfa Cymru gyda'r Gwasanaeth Ieuenctid a darpariaeth Cymorth Ieuenctid arall yng 

Nghasnewydd. 

 Sicrha’r Rhwydwaith Darparwyr Dysgu bod y cyflenwad o gyfleoedd dysgu yn cwrdd ag 

anghenion a bod lleoliadau ar gael ar yr adegau cywir. 

 Cydlynu timau mewnol Cyngor Dinas Casnewydd i gefnogi ymgysylltu pobl ifanc 

'anhysbys' o fewn y system. 

 Gwaith uniongyrchol gyda Gyrfa Cymru i sicrhau bod data a systemau olrhain yn eu lle 

ac yn gweithio'n effeithiol i olrhain pobl ifanc  

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

waith mewn pwyntiau pontio addysg ôl-orfodol. 

 Datblygiad yr Academi Dysgu Seiliedig ar Waith i weithredu fel porth i bobl ifanc sy'n 

chwilio am brofiad gwaith, hyfforddiant a chyflogaeth. 

Ysbrydoli i Weithio ac Ysbrydoli i Gyflawni  

Mae'r Academi Dysgu Seiliedig ar Waith (WBLA) wedi parhau i ddarparu dwy raglen a ariennir 

gan yr UE i greu llwybrau i gyflogaeth, addysg a hyfforddiant i leihau nifer y bobl ifanc sydd wedi 

ymddieithrio. Ysbrydoli i Weithio ac Ysbrydoli i Gyflawni yw’r rhaglenni ymyrraeth gynnar a allai 

atal pobl ifanc rhag colli cyfleoedd addysgol a hyfforddiant hanfodol a allai wneud gwir 

wahaniaeth i'w bywydau. 

 Ysbrydoli i Weithio – yn targedu pobl ifanc sy’n trosglwyddo o addysg ysgol i ddysgu 

pellach neu gyflogaeth. 

 Ysbrydoli i Gyflawni – yn targedu pobl ifanc mewn addysg amser llawn rhwng 7 ac 11 

oed a nodwyd sydd mewn perygl o fod yn NEET.  

Mae WBLA yn gweithio gydag awdurdodau lleol, colegau AB a Landlordiaid Cymdeithasol 

Cofrestredig i gyflenwi'r rhaglenni yn y De Ddwyrain.  Ymgymerodd staff y project â gwaith 

allgymorth i gysylltu â phobl ifanc, a nodwyd gan Gyrfa Cymru fel rhai heb gyrchfan.  Sefydlwyd 

llwybr atgyfeirio yn y Ganolfan Waith gyda gwasanaeth galw heibio wythnosol i godi 

ymwybyddiaeth o'r gefnogaeth sydd ar gael.  Mae gwaith datblygu pellach ar y gweill i gynyddu 

llwybrau cyfeirio ac ehangu cyfranogiad i fwy o bobl ifanc a allai elwa ohonynt. 

Creu hyfforddiant, lleoliadau gwaith a chyfleoedd cyflogaeth i bobl ddi-waith 

Mae'r Academi Dysgu Seiliedig ar Waith (WBLA) wedi cyflenwi nifer o raglenni i helpu pobl ddi-
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waith i mewn i waith neu hyfforddiant. Crëwyd hyfforddiant galwedigaethol a chyfleoedd 

lleoliadau mewn meysydd gan gynnwys Cynorthwywyr Dosbarth, y diwydiant diogelwch, 

hylendid bwyd, iechyd a diogelwch, adeiladu, cymorth cyntaf, chwaraeon a gwaith cymunedol. 

Mae WBLA wedi cyflenwi'r rhaglen Cymunedau ar gyfer Gwaith i helpu yr oedolion hynny sydd 

bellaf i ffwrdd o'r farchnad lafur i mewn i gyflogaeth. Canolbwyntiodd gwaith y WBLA ar 

gymunedau mwyaf difreintiedig y ddinas a phobl sydd wedi'u targedu dros 25 oed nad ydynt yn 

meddu ar sgiliau neu sydd â sgiliau isel, cyflyrau iechyd cyfyngol, gofal neu gyfrifoldebau gofal 

plant, neu sydd o gartrefi di-waith neu Grŵp Lleiafrifoedd Ethnig Duon.   

Trwy'r DWP, darparwyd Rhaglen Waith wedi’i chyllido i bobl sydd wedi bod yn ddi-waith ers 

dros 2 flynedd neu fwy trwy eu helpu i ddod o hyd i gyflogaeth lawn-amser ac i aros mewn 

cyflogaeth am 13 wythnos neu fwy.   

Hefyd rhedir cynlluniau gan bartneriaid BGC gan gynnwys sefydliadau gwirfoddol a landlordiaid 

cymdeithasol cofrestredig sy'n darparu cyfleoedd cyflogaeth i'w trigolion a'r gymuned 

ehangach. Er enghraifft, mae nifer o gyfranogwyr yn rhaglen Academi Cartrefi Dinas Casnewydd 

a chynllun prentisiaethau wedi mynd ymlaen i gael swyddi neu hyfforddiant pellach; mae 

datblygiadau tai newydd Pobl yng Nghasnewydd wedi creu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith, 

gan gynnwys trwy raglen adfywiad Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid y ddinas yng nghanol y 

ddinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Robert, a oedd wedei goroesi canser, yn economaidd anweithgar ers iddo gael ei 

ddiagnosis o Lymffoma Hodgkin ym mis Mehefin 2016. Ym mis Gorffennaf 2017, ac yntau’n 

dal i adfer o'r clefyd a'r driniaeth, galwodd Robert i mewn i sesiwn "galw heibio" Cymunedau 

yn Gyntaf i holi am y dosbarthiadau cynhwysiant digidol a oedd yn cael eu rhedeg. 

Trafododd Robert sut y bu'n uchelgais gydol oes ganddo i fod yn Hyfforddwr Ffitrwydd a 

Hyfforddwr Personol. Cyfeiriodd Cymunedau yn Gyntaf ef at Gymunedau ar gyfer Gwaith 

(C4W) i weld a oeddent yn gallu ei helpu i ddilyn ei freuddwyd tra'n parhau i adfer ei iechyd. 

Rhoddwyd mentor iddo ac roedd C4W yn gallu tynnu ar arbenigedd partneriaethau lleol i 

helpu Robert i gael y cymwysterau a'r profiad yr oedd ei angen. 

Cynigiwyd cyfle gwirfoddoli i Robert yng Nghasnewydd Fyw fel Hyfforddwr Chwaraeon. 

Roedd yn frwdfrydig yn cefnogi pobl ag anableddau i gymryd rhan mewn gweithgaredd 

corfforol a chynigwyd lleoliad iddo i gefnogi sesiynau tenis anabledd, ac yr oedd wrth ei fodd 

â’r cyfle. Hefyd cynigiodd Casnewydd Fyw gyfle i Robert gyflawni cymhwyster achrededig 

Lefel 2 Chwaraeon, a llwyddodd i’w gyflawni. Roedd C4W yn gallu dod o hyd i hyfforddiant 

Sova a Chymorth Cyntaf Lefel 2 trwy Gymunedau yn Gyntaf yn ogystal â'r hyfforddiant 

Cynhwysiant Digidol gwreiddiol y bu Robert yn holi amdano. 

Trwy C4W, cefnogwyd Robert i gwblhau ei gymhwyster Cyfarwyddyd Ffitrwydd Lefel 2, gan 

ganiatáu iddo fod yn gwbl gymwys ar gyfer ei lwybr gyrfaol dewisol. Fe'i cefnogwyd i 

ymgeisio am swyddi ac mae bellach wedi'i gyflogi fel Hyfforddwr Ffitrwydd a Hyfforddwr 

Personol.  
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Lleihau effaith tlodi ar ganlyniadau addysg 

Cyflenwyd nifer o fentrau i leihau effaith tlodi ar ganlyniadau addysg plant, pobl ifanc a 

theuluoedd. Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd 

mwy difreintiedig i gefnogi teuluoedd â phlant 0-4 oed.  Hyrwydda'r rhaglen sgiliau iaith, 

gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol, datblygiad corfforol ac adnabod anghenion uchel yn 

gynnar. Dangosodd proffiliau ar gyfer 130 o blant ifanc a adawodd raglen Dechrau'n Deg 

Casnewydd ym Mhasg 2018 welliant sylweddol o'u tymor cyntaf i'w trydydd tymor mewn 

pedwar maes dysgu allweddol. 

Cynyddodd sgoriau cyfartalog ar gyfartaledd o 12.4 pwynt o Dymor 1 i Dymor 3 a chynyddodd 

nifer y plant a oedd yn cyrraedd neu'n rhagori ar eu lefel canlyniadau disgwyliedig i’w hoedran 

hefyd yn sylweddol. Er enghraifft, ar gyfer Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu, cododd y 

sgôr gyfartalog o 6.3 yn Nhymor 1 i 18.1 yn Nhymor 3. Mae hyn yn bwysig oherwydd bod 

tystiolaeth yn dangos bod y gallu i siarad, iaith a chyfathrebu yn rhagfynegwyr pwysig o gynnydd 

diweddarach mewn llythrennedd a’i fod yn cael effaith ar sgiliau cymdeithasol yn ogystal ag 

ymddygiad plant.   

Yn ystod y flwyddyn, cymerodd 382 o rieni ran mewn cyrsiau magu plant, gan gynnwys 

rhaglenni meithrin a rhaglenni rhiant a baban. Mae'r rhaglenni yn magu hyder y rhieni, yn 

lleihau eu hunigrwydd, ac yn helpu gyda’r ymlyniad sy'n hanfodol ar gyfer datblygiad yr 

ymennydd mewn plant ifanc. Dangosodd y gwerthusiadau ar ddechrau a diwedd rhaglenni bod 

rhyngweithio rhieni â'u plant wedi cynyddu 57.3%. 

Yn ogystal, cyflawnodd 96 o fynychwyr gymhwyster Rhaglenni Meithrin achrededig. I lawer o 

rieni, dyma'r cymhwyster cyntaf a gyflawnwyd ganddynt erioed, ac mae'n anogaeth i gwblhau 

rhaglenni a chyrsiau datblygu eraill. 

Ffeiriau Swyddi  

Daeth Ffeiriau Swyddi hynod boblogaidd Casnewydd yn ddigwyddiad blynyddol, a gynhelir 

mewn partneriaeth gan Gyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru. 

Cynhaliwyd Ffair Swyddi ychwanegol eleni i helpu’r Celtic Manor Resort i recriwtio amrywiaeth o 

gyfleoedd yn y gwesty. 

Mae'r ffeiriau yn darparu cannoedd o gyfleoedd gwaith i bobl leol ac mae darparwyr 

hyfforddiant wrth law i helpu pobl sydd am wella eu sgiliau neu ailhyfforddi ar gyfer gyrfa 

newydd. Llwyddodd llawer o gannoedd o bobl i ddod o hyd i swyddi neu hyfforddiant o 

ganlyniad i'r mentrau hyn. 

Dysgu Gydol Oes 

Parhaodd hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes i oedolion o bob oed, gan gynnwys cyfleoedd i 

wella sgiliau hanfodol a chyfathrebu digidol. Mae Coleg Gwent yn rhyddfreinio darpariaeth i Dîm 

Dysgu Parhaus Oedolion y Cyngor ar gyfer Sgiliau Hanfodol a Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd 

Eraill. Gwnaed gwaith i hyrwyddo cyrsiau a chynorthwyo dealltwriaeth o'r ddarpariaeth sydd ar 

gael, gyda'r canlyniad bod y cofrestriadau ar gyrsiau addysg oedolion wedi rhagori ar y targedau 

eleni.   
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Cynyddodd cymudo i mewn i Gasnewydd yn 2017 yn dilyn gostyngiad bach yn 2015 a 2016. 

Mae'r ffigyrau'n dangos pwysigrwydd hir sefydledig Casnewydd fel gyrrwr economi De Ddwyrain 

Cymru, ac yn arbennig ar gyfer Cymoedd Gwent a Sir Fynwy.  Fodd bynnag, mae'r symudiad 

dyddiol hwn o bobl yn rhoi pwysau ar y prif lwybrau i mewn i’r ddinas ac o’i chwmpas, ac er nad 

yw tagfeydd awr frys y ddinas cyn waethed â nifer o ddinasoedd eraill, mae serch hynny’n creu 

anhawster. Mae’r M4 yn llwybr cymudwyr a ddefnyddir yn gyffredin a chafwyd digon o 

dystiolaeth o’r problemau ar hyd darn Casnewydd o’r draffordd, a dyma'r rheswm dros ffordd 

liniaru arfaethedig yr M4. 

 

Er bod Casnewydd yn cofnodi mewnfudo net, mae nifer sylweddol o bobl yn gweithio y tu allan i 

ffiniau'r ddinas.  Cynyddodd y nifer sy'n gwneud hynny dros y blynyddoedd diwethaf er bod 

gostyngiad bach yn 2017, yn ôl i lefelau 2015. Mae’r allfudiad o Gasnewydd yn adlewyrchu 

tueddiadau cenedlaethol ehangach o bobl sy'n teithio pellteroedd mwy i gael mynediad at 

gyflogaeth a hefyd yn awgrymu pwysigrwydd cynyddol yr economi ranbarthol yn Ne Cymru sy'n 

canolbwyntio ar y brifddinas, ond gyda Chasnewydd hefyd yn chwarae rôl.  Pwysleisir y 

gydnabyddiaeth hon o'r angen am gysylltedd rhanbarthol yn strategaethau Metro Great 

Western a De Cymru – gweler Proffil Llesiant Cymunedol am fwy o fanylion. 

http://www.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Community-Well-being-Profile-Final-2017-CY.pdf
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Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 

 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws 
COG 

Cynyddu nifer yr ymwelwyr yng nghanol y 
ddinas uwchlaw lefelau 2016/2017 (cyfrifwyr 
wedi eu lleoli yn Commercial Street a Bridge 
Street) 

Mwy na 
11,500,000 
(Ebrill 2016- 
Chwef 2017) 

10,798,621 
(Ebrill 2017 – 
Chwef 2018) 

Coch 

Mae ffigyrau nifer yr ymwelwyr yn ymwneud â Commercial Street  a  Bridge Street yn unig, gan 

mai yno y lleolwyd y cyfrifwyr. Nid ydynt yn gynrychioliadol o ganol y ddinas yn ei chyfanrwydd 

gan nad ydynt yn cynnwys nifer yr ymwelwyr yn Friars Walk lle mae'r rhan fwyaf o'r lleoliadau 

manwerthu a bwytai brand mawr. Symudwyd cyfrifiwr Bridge Street i Lanarth Street ym mis 

Mawrth 2018 i geisio cael darlun llawnach o nifer yr ymwelwyr yng nghanol y ddinas. 

Cynyddodd canran y gofod masnachol gwag yn Commercial Street ychydig o 21% yn 2016 i 24% 

yn 2017. 

Mae Uwchgynllun newydd Canol y Ddinas, y projectau adfywio arfaethedig, a’r ffocws newydd 

ar ddigwyddiadau yn anelu at gynyddu bywiogrwydd ledled canol y ddinas yn gyffredinol. 

Cyhoeddwyd cynigion yn ddiweddar ar gyfer Tŵr y Siartwyr sy’n agor i Commercial Street ac sy'n 

cynnwys gofod manwerthu, yn arbennig uned fawr a ddaeth yn wag ar ôl cau BHS. 

Y stori hyd 
yma 

Cysylltedd Ffisegol 

Mae cysylltedd Casnewydd yn rhan bwysig o gynnig y ddinas ond gall y ddinas hefyd ddioddef 

problemau tagfeydd, yn enwedig yn gysylltiedig â thraffordd yr M4.  Parhaodd y gwaith eleni i 

ddatblygu gwelliannau i'r seilwaith.  

O ran yr M4, gweithiodd Llywodraeth Cymru a Chyngor Dinas Casnewydd mewn partneriaeth i 

gynyddu capasiti a llif traffig ac ymdrin â materion tagfeydd trwy gylchfan brysur Cyffordd 28 a 

dwy gylchfan gyflenwol yn Forge Road a Pharc Tredegar. Cwblhawyd gwelliannau i gylchfan 

Forge Road yn ystod y flwyddyn gyda gwaith yn parhau ym Mharc Tredegar a Chyffordd 28. 

Ar lefel ranbarthol, mae Casnewydd yn bartner i naw awdurdod lleol arall yn ne-ddwyrain 

Cymru, Llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU i gyflenwi projectau trawsnewidiol trwy Fargen 

Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Yn ganolog i hyn mae Metro De Cymru, system 

drafnidiaeth gyhoeddus newydd a fydd yn trawsnewid teithio o amgylch rhanbarth, gan 

ddarparu gwasanaethau cyflymach, amlach a chydgysylltiedig trwy ddefnyddio trenau, bysiau a 

rheilffyrdd ysgafn.  Bu partneriaid y Fargen Ddinesig yn cydweithio yn ystod y flwyddyn i 

ddatblygu rhestr flaenoriaeth o gynlluniau ar draws y rhanbarth. 

Yng Nghasnewydd ei hun, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru orsaf reilffordd newydd a chanolfan 

barcio a theithio gwerth £50 miliwn yn Llanwern. Bydd y buddsoddiad hwn yn seilwaith y ddinas 

yn gallu cefnogi twf Llanwern a Chasnewydd yn ogystal â helpu i leihau tagfeydd yn yr ardal. 

Yng nghanol y ddinas, cytunwyd ar gyllid gan Lywodraeth Cymru i gynnal arolwg ymchwiliad tir a 

pharatoi dyluniad rhagarweiniol a chais cynllunio ar gyfer pont droed yn yr orsaf reilffordd. 

Ystyrir bod y bont droed yn elfen bwysig o adfywio canol y ddinas ac mae ei hangen i: 

 ddarparu croesfan mwy diogel a mwy deniadol i gerddwyr a beicwyr Prif Lein y Great 

Western (GWML) o Devon Place i Queensway mewn lleoliad tebyg i'r tanlwybr 
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presennol.  Canfyddiad y cyhoedd yw bod y tanlwybr yn lle anneniadol ac anniogel 

oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol ac mae wedi dod yn rhwystr o ran cysylltedd 

canol y ddinas. 

 darparu croesfan sy’n cydymffurfio â’r Ddeddf Cydraddoldeb heb yr angen i osod a 

chynnal a chadw lifft. 

 

Bu ffocws yn y blynyddoedd diwethaf ar deithiau teithio llesol i leihau tagfeydd, allyriadau 

carbon a gwella ansawdd aer. Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi gwella ei lwybrau beicio a 

cherdded ar draws y ddinas fel rhan o'i ymrwymiad i gynyddu bywydau iach. Ymgynghorwyd â’r 

Map Rhwydwaith Integredig (rhwydwaith o lwybrau beicio a cherdded) eleni cyn ei gyflenwi i 

Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau cyllid o dros £800K ar gyfer 

2018/19. 

Roedd y gwelliannau tir a wnaed i'r seilwaith teithio llesol yn cynnwys ail-wynebu llwybrau troed 

y gamlas a chreu llwybrau newydd a rennir trwy Crindau, gan gysylltu â chynllun llifogydd 

Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Cysylltedd Digidol 

Cafodd cynlluniau ar gyfer gwell cysylltedd digidol hwb eleni pan sicrhaodd partneriaid 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd £6 miliwn gan yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a 

Chwaraeon i ariannu rhaglenni cysylltedd de-ddwyrain Cymru. Rhan o uchelgais Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd yw darparu seilwaith digidol rhagorol ac ecosystem ehangach i gefnogi twf 

economaidd, denu mewnfuddsoddiad a bod o fudd i fusnesau a thrigolion. Bydd y buddsoddiad 

newydd yn cefnogi hyn mewn nifer o feysydd, gan gynnwys: 

 archwilio'r achos am gysylltedd rhyngwladol uniongyrchol 

 cynyddu cysylltedd Wi-Fi ar draws y rhanbarth 

 atebion digidol i faterion megis trafnidiaeth a thai 

 gwneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhanbarth data agored o'r radd flaenaf  

Yng Nghasnewydd ei hun, parhaodd y gwaith o ddatblygu rhwydwaith ardal eang amrediad isel 

(LoRaWAN) ar draws y ddinas i fonitro perygl llifogydd, tymereddau ar y ffyrdd at ddibenion 
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graeanu, ansawdd aer a gwastraff.  Mae'r LoRaWAN yn defnyddio'r rhwydwaith wi-fi gyhoeddus 

i ddarparu gwybodaeth reoli fanwl gywir ar gyfer defnydd mwy effeithiol o adnoddau a 

chefnogaeth well i'r gymuned leol.  Datblygwyd peilot yn ystod y flwyddyn i brofi ansawdd y 

canlyniadau. Mae'r fenter wedi denu diddordeb gan bartneriaid ym Mhrifddinas-Ranbarth 

Caerdydd ac ymhellach i ffwrdd yng ngweddill Cymru. 

Adfywio Ffisegol 

Mae projectau adfywio ffisegol yn cyfrannu'n fawr at ddatblygiad seilwaith economaidd y 

ddinas.  Parhawyd i fod â ffocws ar adfywio dinas eleni. 

 Uwchgynllun Canol y Ddinas 

Lansiodd y Cyngor ymgynghoriad cyhoeddus ar uwchgynllun newydd ar gyfer datblygu canol y 

ddinas i’r dyfodol. Mae'n ceisio gosod gweledigaeth gydlynus ar gyfer canol y ddinas a diffinio 

rôl ranbarthol gref ar gyfer Casnewydd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Helpodd Rhwydwaith Economaidd Casnewydd y Cyngor i baratoi'r uwchgynllun sy'n 

canolbwyntio ar dair brif ardal - porth gogleddol, craidd y ddinas a glan yr afon - er mwyn 

adeiladu ar y llwyddiant a gyflawnwyd eisoes yn dilyn cyflenwi project Friars Walk a phrojectau 

trawsnewidiol a gynhaliwyd dan y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid. Er gwaethaf 

poblogrwydd diymwad Friars Walk ar gyfer siopa a hamdden, mae nifer yr ymwelwyr mewn 

ardaloedd eraill yng nghanol y ddinas wedi parhau i ostwng ac mae'r uwchgynllun newydd yn 

ceisio ymdrin â hyn a chyfrannu at well llesiant economaidd a chymdeithasol. 

 Projectau adfywio canol y ddinas 

Un o flaenoriaethau allweddol y flwyddyn oedd cyflenwi swyddfeydd i ddenu'r sector 

gwasanaethau ariannol a phroffesiynol. 

I'r perwyl hwn, cytunwyd ar gefnogaeth grant ar gyfer datblygiad swyddfa newydd gan dîm 

adfywio newydd a grëwyd gan Gyngor y Ddinas a Llywodraeth Cymru o gronfeydd a 

gynhyrchwyd trwy’r hen Newport Unlimited. 

Bydd ailddatblygu hen swyddfa ddosbarthu'r Post Brenhinol yn Mill Street yn creu swyddfeydd o 

ansawdd uchel yn lle hen adeilad blêr amlwg, sy'n eistedd yn agos at y brif reilffordd rhwng 

Llundain a De Cymru. 

Mae datblygwyr adeilad Mill Street hefyd yn gweithio gyda'r Cyngor ar ailddatblygu adeilad 

uchaf y ddinas, sef Tŵr y Siartwyr yng nghanol y ddinas. Y bwriad yw creu gwesty, swyddfeydd 

ac unedau manwerthu o ansawdd uchel yn yr adeilad allweddol hwn sy'n agor i Commercial 

Street ac sy’n wag i bob pwrpas ar hyn o bryd. 

Hefyd ar Commercial Street, cychwynnodd project Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP) 

sylweddol eleni. Roedd y project partneriaeth i ailwampio'r ardal o gwmpas maes parcio Park 

Square yn cynnwys dymchwel rhai adeiladau a chreu cartrefi newydd. Bydd y landlord 

cymdeithasol POBL yn darparu hyd at 30 o fflatiau fforddiadwy ar gyfer pobl dros 50 oed ar y 

safle. Bydd mynedfa newydd i faes parcio Park Square yn cael ei greu a’r gofod manwerthu yn 

cael ei wella. (Rhaglen adfywio a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw VVP.) 

Gwnaed cynnydd hefyd ar brojectau adfywio yn y Stryd Fawr. Adferodd POBL loriau uwch Griffin 
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Island i greu mwy o gartrefi newydd mewn cynllun VVP arall; agorodd Cartrefi Dinas Casnewydd 

swyddfeydd newydd wrth ymyl yr orsaf fysiau, gan ei gwneud yn haws i gwsmeriaid gael 

mynediad at wasanaethau wyneb yn wyneb, a chefnogi adfywio canol dinas. 

Cyflwynodd y Cyngor ail gais i Gronfa Treftadaeth y Loteri am gynllun i adfywio Arcêd y 

Farchnad. Pe bai'n llwyddiannus, gallai'r cais CDL sicrhau £1 miliwn ar gyfer adfywiad 

cynhwysfawr yr arcêd Fictoraidd ac anadlu bywyd newydd i lwybr sydd wedi dirywio’n 

sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

 Adfywio cymdogaethau   

Hefyd mae’r partneriaid yn gweithio ar gynlluniau adfywio cymdogaethau.  Mae cynllun Cartrefi 

Dinas Casnewydd gwerth £7.9 miliwn ar y gweill ym Mhillgwenlly gan gynnwys adnewyddu 

cartrefi presennol, datblygu eiddo newydd, canolfan gymunedol newydd, a gwelliannau ystad ac 

amgylcheddol. 

Mae partneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 

a'r Cyngor, yn gweithio mewn cymdogaeth ochr yn ochr â Chartrefi Dinas Casnewydd i 

ddatblygu cyfleusterau ar y cyd fel rhan o gynllun adfywio Ringland.  
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Dangosyddion 
Poblogaeth 

 

Er ei bod yn dal yn is na chyfraddau Cymru a Phrydain ehangach, mae cyfradd y mentrau 

gweithredol mewn busnes yng Nghasnewydd ar ei uchaf ers cyn y dirwasgiad yn 2008.  

Awgryma hyn hyder cynyddol mewn entrepreneuriaeth a hefyd cyfraddau goroesi busnes 

gwell.  Cyn 2008, roedd y gyfradd yn gostwng yng Nghasnewydd, ac yn galonogol mae hyn wedi 

gwrthdroi'n sylweddol ers 2013. 

 

Yn dilyn tueddiad ar i lawr yn gyffredinol hyd at 2010, mae cyfradd y genedigaethau busnes 

wedi cynyddu'n sylweddol hyd at ei lefel uchaf mewn degawd.  Cyfrannodd y duedd hon yn glir 

at y gyfradd well o fentrau gweithredol a ddangosir yn y graff blaenorol, ac mae wedi 

gwrthbwyso busnesau yn cau, a gynyddodd ar ôl 2008. Cynyddodd y gyfradd twf yn sylweddol 

yn 2016. 

Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 

 

 Targed Perfformiad 

Gwirioneddol 

Statws 

COG 

Cynnydd yn nifer yr ymweliadau 

twristiaeth 

2.69 miliwn 

(gwaelodlin 2015) 

4.78 miliwn Gwyrdd 

Cynnydd yng ngwerth twristiaeth £286.62 miliwn £373.59 miliwn Gwyrdd 
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Y stori hyd 
yma 

Parhawyd i weithio o fewn partneriaethau rhanbarthol (Rhanbarth Dinas Caerdydd, 

partneriaeth Great Western Cities) i greu a chefnogi projectau economaidd angor i 

fewnfuddsoddi ymhellach. 

O ganlyniad i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gwelir £1.3 biliwn yn cael ei 

fuddsoddi yn ne-ddwyrain Cymru dros yr 20 mlynedd nesaf, gyda'r nod o ddarparu hyd at 

25,000 o swyddi newydd a gweithredu fel sbardun ar gyfer buddsoddiad pellach o £4 biliwn gan 

y sector preifat. 

Clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd 

Casnewydd oedd yn un o fuddiolwyr uniongyrchol cyntaf y Fargen Ddinesig pan gytunwyd i 

gyfrannu £37.9 miliwn tuag at sefydlu cyfleuster blaengar a blaenllaw ar ymyl y ddinas, fel angor 

yn y rhanbarth ar gyfer cynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd o ansawdd uchel.  

Bydd y buddsoddiad yn helpu i sefydlu’r Clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd cyntaf y byd yn 

y rhanbarth, a datblygu Casnewydd fel hyb i'r sector technoleg ddigidol. Mae ganddo'r potensial 

i greu hyd at 2,000 o swyddi medrus uchel a channoedd o swyddi yn y clwstwr cadwyn gyflenwi 

ehangach. 

Hyrwyddo’r Ddinas 

Mae diwydiant twristiaeth Casnewydd yn parhau i gynyddu. Dros y 10 mlynedd ddiwethaf, 

tyfodd pwysigrwydd a gwerth yr economi ymwelwyr a bu cynnydd sylweddol mewn twristiaeth 

rhwng 2015 a 2016, yn ôl yr arolwg STEAM diweddaraf. 

 Yn 2016, daeth 4.78 miliwn o bobl i'r ddinas, cynnydd o fwy na 57 y cant o'i gymharu â'r 

flwyddyn flaenorol. 

 Cyfanswm effaith economaidd twristiaeth y llynedd oedd £373.59 miliwn, cynnydd o 19.4 y 

cant. 

 Cododd nifer yr ymwelwyr dydd i fwy na phedair miliwn, cynnydd o 74.8 y cant, tra bod 

nifer yr ymwelwyr a oedd yn aros wedi codi i 730,000, sef 0.7 y cant. 

 Roedd cynnydd o 23.3 y cant hefyd yn nifer y swyddi a gefnogir gan dwristiaeth gyda 4,102 o 

bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiant y llynedd. 

Mae gweithio mewn partneriaeth yn chwarae rhan allweddol mewn datblygu a hyrwyddo 

twristiaeth. Sefydlwyd partneriaeth rheoli Cyrchfan newydd ac mae wedi dechrau datblygu barn 

ar y cyd o'r hyn y gellir ei wneud i wella Casnewydd fel lle a denu ymwelwyr pellach.   

Mae Cyngor Dinas Casnewydd hefyd yn gweithio'n rhanbarthol gydag awdurdodau lleol eraill ar 

ymgyrch farchnata De Cymru a anelir at y fasnach deithio a grwpiau sector. Mae'r sector hwn yn 

arbennig o bwysig ar gyfer y gwestai mwy yn agos at yr M4 ac atyniadau allweddol Casnewydd.  

Cafodd Arweinlyfr Casnewydd ei farchnata'n llwyddiannus i farchnad defnyddwyr y DU gyda 

dros 10,000 o gopïau wedi eu dosbarthu. Mae'r arweinlyfr hefyd ar gael ar-lein. 

Mae gan Gasnewydd nifer o gynhyrchion twristiaeth cryf: 

 Twristiaeth Busnes - Mae'r sector cynnyrch uchel hwn yn bwysig iawn i Gasnewydd a bydd 
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yn tyfu'n sylweddol pan agorir Canolfan Confensiwn Ryngwladol Cymru (ICCW) yn 2019. Prif 

weithgaredd y flwyddyn fu hwyluso ymgysylltu ag ICCW gan randdeiliaid Casnewydd yn y 

sector twristiaeth a lletygarwch. Y nod yw y bydd y cynhyrchion hyn yn rhan o'r cynnig 

twristiaeth busnes ehangach. 

 Llwybr Arfordir Cymru - mae'r bartneriaeth Gwastadeddau Byw sy'n cwmpasu 

Gwastadeddau Gwent, gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru, wedi llwyddo i ennill grant y 

Loteri Treftadaeth Tirwedd (manylion pellach isod) 

 Chwaraeon, Diwylliant a Threftadaeth - Cyflwynwyd cais llwyddiannus i’r Loteri Treftadaeth 

am fuddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau ymwelwyr, dehongli a thrwsio i Bont Gludo 

Casnewydd i'w galluogi i ffynnu fel atyniad i dwristiaid.  

Hefyd bu Casnewydd yn llwyddiannus o ran denu a chynnal mwy o ddigwyddiadau chwaraeon, a 

chynhaliwyd gwaith i hyrwyddo datblygiad lleoliadau chwaraeon y ddinas, megis Rodney Parade 

a Phentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd.  

Tirwedd Gwastadeddau Byw 

Sicrhawyd grant o £2.5 miliwn o’r Loteri Genedlaethol gan bartneriaid eleni i helpu i ailgipio, 

gwella a dathlu treftadaeth unigryw tirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent. 

Arweinir y bartneriaeth gan RSPB Cymru ac mae'n cynnwys tri awdurdod lleol - Caerdydd, 

Casnewydd a Sir Fynwy - Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, 

Archifau Gwent a Sustrans. 

Bydd yr arian yn helpu i hyrwyddo ac ailgysylltu pobl â threftadaeth, bywyd gwyllt a harddwch y 

dirwedd hanesyddol hon, diogelu'r dirwedd a dod â mwy o ffyniant a manteision adfywio eraill 

i'r ardal.  

Bydd buddsoddiad mewn llwybrau cerdded a beicio newydd yn ei gwneud hi'n haws i ystod 

eang o gynulleidfaoedd gael mynediad a dehongli hanes a threftadaeth y Gwastadeddau.  Ceir 

dros 1,000 o gyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli, a bydd yn cynnwys projectau gyda ffermwyr a 

thirfeddianwyr, ysgolion a cholegau ac ystod eang o grwpiau cymunedol. 

Digwyddiadau 

Cymerodd dinas Casnewydd gamau sylweddol wrth ddatblygu portffolio digwyddiadau eleni a 

pharhaodd i ddangos ei gallu i ddenu a chynnal digwyddiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 
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Llwyddwyd i ddenu nifer o ddigwyddiadau i’r ddinas yn ystod y flwyddyn.  Roedd y rhain yn 

cynnwys: 

 Marathon cyntaf ABP Casnewydd Cymru, gan greu digwyddiad cyfranogiad màs 

blynyddol yng Nghymru. Roedd yr Ŵyl Rhedeg gysylltiedig yn arddangos y ddinas ac yn 

darparu llwyfan ar gyfer codi arian ar gyfer achosion da. 

 Y Gemau Trawsblannu Prydeinig y disgwylir iddynt ddenu mwy na 850 o athletwyr sydd 

wedi derbyn trawsblaniad a mwy na 1,500 o gefnogwyr i'r ddinas yn ystod haf 2019. 

 Cystadleuaeth Cyfres Bocsio y Byd sy'n gystadleuaeth focsio tîm byd-eang gyda bocswyr 

amatur mwyaf blaenllaw y byd yn cymryd rhan. 

Nod cyffredinol y rhaglen ddigwyddiadau yw cefnogi ailddatblygu'r ddinas a chreu cyfleoedd i 

drigolion, ymwelwyr, busnesau, gwirfoddolwyr a chymunedau lleol.  Mae cyflenwi 

digwyddiadau dinas hyd yn hyn wedi dibynnu ar waith partneriaeth cryf rhwng asiantaethau 

allweddol yn y ddinas, gan gynnwys yr heddlu, tân ac achub, y Cyngor, Casnewydd Fyw a 

sefydliadau gwirfoddoli. 

Cefnogaeth Fusnes 

Gweithiodd asiantaethau cymorth busnes ar y cyd yn y ddinas i ddarparu pecynnau cymorth i 

fusnesau presennol Casnewydd a busnesau newydd. Dychwelodd ysgol fusnes ‘dros dro’ 

Casnewydd i'r ddinas gyda gweithdy a sgyrsiau i helpu arwain y rhai sydd am sefydlu busnes. 

Cynigiwyd clinigau busnes misol hefyd trwy bartneriaeth Busnes Cymru, Cyngor Dinas 

Casnewydd, landlordiaid cymdeithasol, Casnewydd Nawr, Newport Norse a Banc Datblygu 

Cymru. Arweiniodd grantiau a gynigir trwy gynlluniau grant y Cyngor a'r Grant Cychwyn Busnes 

a gynigiwyd mewn partneriaeth ag UK Steel Enterprise at agor nifer o fusnesau newydd yn y 

ddinas, gan gynnwys busnesau a lanwodd ofod gwag yng nghanol y ddinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansiwyd atyniad arswyd newydd, The Escape Rooms, yng Nghasnewydd eleni gan frawd 

a chwaer, sef Elinor a David Daniel. Cafwyd cefnogaeth i'r fenter gan Gyngor Dinas 

Casnewydd a'r rhaglen Kickstart, a ariennir ar y cyd gan yr awdurdod ac is-gwmni Tata 

Steel, UK Steel Enterprise. 

Trosodd y pâr a anwyd yng Nghasnewydd hen le heb ei ddefnyddio o dan farchnad y 

Ddinas i'r diweddaraf mewn adloniant profiad. Mae gwesteion mewn grwpiau o hyd at 

chwech ac yn gweithio fel tîm i ddianc. 

Darparodd y rhaglen Kickstart grant o £2000 i helpu cychwyn y project, sy'n cael ei redeg 

yn annibynnol. 

"Roedd yn ddefnyddiol iawn, ac yn gyffredinol rydym wedi cael cefnogaeth aruthrol i roi 

hyn ar waith," meddai Elinor.  

Meddai Martin Palmer, Gweithredydd Buddsoddi gyda UK Steel Enterprise: "Mae'r 

‘Escape Rooms’ yn ychwanegiad ardderchog i wella’r cynnig adloniant yng Nghasnewydd 

ac rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu cynnig cefnogaeth drwy'r rhaglen Kickstart, 

gan weithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd." 
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Ail-lansio Rhwydwaith Economaidd Casnewydd 

Ail-lansiwyd Rhwydwaith Economaidd Casnewydd ym mis Ionawr gan ddod â chynrychiolwyr o 

fyd busnes, addysg, chwaraeon a diwylliant at ei gilydd er mwyn hyrwyddo buddiannau'r ddinas 

a manteisio ar gyfleoedd i’r dyfodol, fel partneriaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, diddymu 

tollau Pont Hafren a menter Dinasoedd Great Western.  Helpodd y corff i baratoi uwchgynllun 

canol y ddinas a chefnogodd fenter Dinas Democratiaeth y Cyngor eleni. 
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Canlyniad Mae pobl yng Nghasnewydd yn iach ac yn ffynnu 

Disgrifiad Gwella iechyd, llesiant ac annibyniaeth drwy: 

 Hyrwyddo a chefnogi byw’n iach gydol oes 

 Atal, ymyrryd yn gynnar a hunanreoli salwch 

 Lleihau annhegwch ym maes iechyd 

 Galluogi pobl i dderbyn cyfrifoldeb personol a chyfrifoldeb ar y cyd am eu hiechyd eu 
hunain ac am iechyd eu teuluoedd 

Blaenoriaeth
au 

 Bwyd a Maeth 

 Rheoli Ysmygu / Tybaco 

 Llesiant a Gwytnwch Meddyliol 

 Alcohol a Chyffuriau 

 Gweithgarwch Corfforol / Teithio Llesol 

 Heneiddio’n Iach, Annibyniaeth a Gwytnwch 

Trosolwg 
Arweinydd 
Thema – Will 
Beer – 
Ymgynghory
dd Iechyd 
Cyhoeddus i 
Gasnewydd 

Mae bwydo ar y fron yn un o'r ffyrdd o roi'r cychwyn gorau mewn bywyd i fabanod.  Mae gan 

fabanod sy'n cael eu bwydo ar y fron lai o risg o haint, afiechydon plentyndod a gordewdra.  Bu'r 

Cynllun Adeiladau sy’n Croesawu Bwydo ar y Fron yng Nghasnewydd yn llwyddiant mawr.  

Daeth dros 50 o adeiladau i'r sesiwn ymwybyddiaeth, gan gynnwys ysgolion, llyfrgelloedd, 

canolfan gymunedol, theatr, caffis a bariau.  Denodd y cynllun hwn sylw'r cyfryngau, sef BBC 

Cymru Wales a’r South Wales Argus.  Mae'n bwysig bod y gwaith hwn yn parhau.  Rhaid i ni 

adeiladu ar y momentwm, diddordeb y cyfryngau a diddordeb gwleidyddol i normaleiddio 

bwydo ar y fron fel rhan o'n strategaeth i roi'r cychwyn gorau mewn bywyd i blant a lleihau 

gordewdra ymysg plant.  Mewn ysgolion cynradd, croesawyd y rhaglen byw iach Bwyd Ffynci 

ond mae angen sicrhau cyllid parhaus i gyflwyno hyn ar draws Casnewydd.  Treialwyd rhaglen 

rheoli pwysau teuluoedd Hwyl a Ffit mewn ysgolion, ond mae angen gwneud mwy i ymgysylltu â 

theuluoedd wrth ddylunio a chyflwyno'r rhaglen er mwyn cynyddu'r nifer sy'n manteisio arni a 

lleihau'r nifer sy’n rhoi’r gorau iddi.  Mae angen ymrwymiad parhaus gan bartneriaid i atal 

cyfraddau cynyddol gordewdra ymhlith plant trwy weithredu strategaeth Ffitrwydd ar Gyfer 

Cenedlaethau’r Dyfodol Gwent. 

Cyflwynwyd rhaglen atal ysmygu JUSTB mewn 3 o'r 5 ysgol uwchradd yng Nghasnewydd.  Mae 

angen deall y rhwystrau sydd wedi atal ymgysylltu gan Ysgol Uwchradd John Frost (Duffryn) ac 

Ysgol Gyfun Sant Julian. Mynegodd Casnewydd Fyw ddiddordeb mewn cael arwyddion di-fwg yn 

eu cyfleusterau hamdden, celf a diwylliannol.  Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn 

cynnwys cyfyngiadau ar ysmygu yn yr ysgol ac ar dir ysbytai, meysydd chwarae cyhoeddus a 

lleoliadau gofal awyr agored i blant, gyda rheoliadau newydd yn cael eu drafftio ar hyn o bryd i 

weithredu'r ddeddfwriaeth. 

Eleni trefnwyd cynhadledd lwyddiannus ar gyfer ysgolion a oedd yn cynnwys partneriaid 

allweddol i ystyried sut beth fyddai 'dull ysgol gyfan' o wella llesiant meddyliol.  Bellach mae 

angen ymrwymiad parhaus gan bartneriaid i weithredu'r camau a gododd o'r gynhadledd.   

Cyflwynodd y Bwrdd Iechyd ddosbarthiadau seico-addysgol Rheoli Straen ac ACTIVate Your Life 

sy’n parhau i fod yn boblogaidd, gyda phresenoldeb da iawn.  Mae'r fenter Dementia Gyfeillgar 

yn parhau i ennill momentwm yng Nghasnewydd gyda sefydliadau yn addo ymrwymiad a nifer 
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sylweddol o weithgareddau codi ymwybyddiaeth yn cael eu darparu ar draws y Ddinas.  Yn olaf, 

datblygwyd cynllun atal hunanladdiad a hunan-niwed gyda phartneriaid ar draws Gwent.  Yng 

Nghasnewydd, bu camau i gynyddu ymwybyddiaeth o'r Samariaid mewn lleoliadau penodol yn y 

Ddinas trwy arwyddion ar y pontydd, gyda chynlluniau i ymestyn hyn i drosffordd yr M4 yn High 

Cross a lifftiau a grisiau yn y meysydd parcio. Mae angen cefnogaeth bellach gan bartneriaid 

BGC i hyrwyddo datblygiad meddwl a llesiant pobl o amser beichiogi drwodd i ddiwedd oes.    

Mae llesiant a gwytnwch meddyliol yn hollbwysig i weithrediad iechyd teuluoedd a 

chymunedau.  Gyda'i gilydd, maent yn effeithio'n sylfaenol ar ymddygiad, cydlyniant cymunedol, 

cynhwysiant cymdeithasol a'n ffyniant yn y dyfodol.  

Mae camddefnyddio alcohol yn parhau i fod yn broblem sylweddol yng Nghasnewydd.  

Sicrhawyd cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Tîm Gofal Alcohol yn Ysbyty Brenhinol Gwent ac 

mae Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau Gwent wedi darparu cyllid ar gyfer 

darpariaeth fewnol trwy Wasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS).  Hefyd defnyddir cyllid 

o'r Rhwydweithiau Gofal Cymdogaeth (NCNs) yng Nghasnewydd i dreialu sesiwn GDAS o fewn 

meddygfeydd teulu.  Darparodd Alcohol Concern hyfforddiant i GDAS sydd wedi caniatáu iddynt 

raeadru hyfforddiant i staff brys rheng flaen Heddlu Gwent, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Ariannodd yr APB Weithiwr Allgymorth Pendantrwydd 

Project Golau Glas o fewn GDAS a fydd yn dal llwyth achosion o yfwyr sy'n gwrthsefyll newid, 

sy'n aml yn defnyddio gwasanaethau brys. Mae'r Bwrdd Iechyd, Cyngor Dinas Casnewydd a 

Heddlu Gwent yn cydweithio trwy Fforwm Trwyddedu Gwent i reoli ceisiadau ac adolygiadau 

trwyddedu yn fwy effeithiol.  Ceir protocol rhannu gwybodaeth i ganiatáu rhannu data rhwng yr 

awdurdodau cyfrifol, sy'n caniatáu gwneud sylwadau seiliedig ar dystiolaeth o dan Ddeddf 

Trwyddedu 2003.  Y llynedd, darparwyd cyllid gan Cefnogi Pobl i gael Gweithiwr Cefnogaeth 

Alcohol Symudol i bobl gyda phroblemau alcohol. Maent wedi ymgysylltu'n llwyddiannus â nifer 

o yfwyr ar y stryd, gan gynnwys y rheini sydd â llety gwael ac ansicr, neu sy’n cysgu ar y stryd ac 

sy'n cymryd rhan mewn defnydd aml-gyffuriau. Dylid defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd trwy'r 

Gweithiwr Cefnogaeth Symudol i hysbysu Tai yn Gyntaf a'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cysgodol. 

Dylai'r BGC ystyried sut y gall weithio mewn partneriaeth pellach helpu i wella economi’r nos a 

lleihau'r niwed sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio alcohol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  

Cymeradwywyd Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol Casnewydd ym mis Ionawr 2018.  

Mae'n nodi'r llwybrau arfaethedig i'w gosod dros y 15 mlynedd nesaf.  Dylai'r BGC ystyried sut y 

gellir defnyddio'r rhwydwaith hwn i gyflawni'r blaenoriaethau a nodir yn yr ymyriad 

trawsbynciol Teithio Cynaliadwy fel rhan o Gynllun Llesiant Casnewydd.  Mae Casnewydd hefyd 

yn ennill enw da am gynnal digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol lleol, yn ogystal â phrif 

ddigwyddiadau megis Parkrun Glan yr Afon a Thŷ Tredegar, Marathon Cymru, ayb.  Dylid 

ystyried hyn ochr yn ochr â datblygu system drafnidiaeth gyhoeddus fodern, lân, effeithlon a 

fforddiadwy, parthau teithio llesol a chyfyngiadau cyflymder 20 mya i annog mwy o ddefnydd o 

drafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio.   

Eleni gwnaed gwaith i gytuno ar strwythur data ar gyfer mapio GIS o'r seilwaith gwyrdd yng 

Nghasnewydd. Dylid ystyried hyn o dan yr ymyriad a chyfleoedd trawsbynciol Mannau Gwyrdd a 

Diogel a nodir i hyrwyddo gweithgarwch corfforol a hamdden egnïol trwy gadwraeth a 

mynediad i'r amgylchedd naturiol.  Yn olaf, dylai'r BGC ystyried sut y gall Casnewydd wireddu'r 

uchelgais o fod yn Ddinas Gyfeillgar i Chwarae, i gydnabod y rôl hanfodol sydd ganddi wrth 
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hyrwyddo datblygiad plant iach. 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Integredig Casnewydd i 

alluogi integreiddio’r gwasanaeth iechyd, gofal cymdeithasol a thai ar gyfer pobl sydd ag 

anghenion gofal a chymorth.  Cytunwyd ar y Strategaeth Gofal yn Nes Gartref ar draws Gwent 

ac mae IPB Casnewydd wedi nodi tair ffrwd waith sy'n anelu at gyflawni'r weledigaeth bod pobl 

yn byw'n dda, yn cael bywydau egnïol ac yn parhau'n annibynnol am gyn hired ag y bo modd. 

Nod y ffrwd waith llesiant cymunedol integredig yw sicrhau bod cynnig craidd o asedau 

cymunedol yn cael ei ddarparu ym mhob NCN a bod pobl yn cael eu helpu i gael y cymorth 

angenrheidiol i ymdrin â phroblemau uniongyrchol ond hefyd i wireddu eu dyheadau tymor hir.  

Nod y ffrwd waith Gofal canolraddolol yw cynyddu annibyniaeth a galluogi pobl ag anghenion 

cymhleth i gael eu cefnogi yn y gymuned, gan hwyluso rhyddhau o ysbytai a lleihau ail-

dderbyniadau i’r ysbyty. Yn olaf, nod y ffrwd waith gofal estynedig a brys yw cefnogi 

cynaladwyedd gofal sylfaenol craidd a gwasanaethau cymunedol ac atal derbyniadau y gellir eu 

hosgoi i ysbytai acíwt.  Mae'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol yn darparu'r llywodraethu ar gyfer 

Gofal yn Nes Gartref a gyflwynir trwy'r Cynllun Ardal a Bwrdd Partneriaeth Integredig 

Casnewydd.  Fodd bynnag, dylai'r BGC ystyried sut y gall ymyriad trawsbynciol Cymunedau Cryf 

a Gwydn gefnogi datblygiad rhwydweithiau llesiant integredig.  Dylai hyn adeiladu ar y cynnydd 

a wnaed drwy Gynllun Ffocws Ardal Pillgwenlly a chysyniad Campws Cymunedol Ringland yn 

Nwyrain Casnewydd. 
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Dangosyddion 
Poblogaeth 
 

Bwydo ar y fron 

Mae canran y babanod sy'n cael eu bwydo ar y 

fron adeg eu geni yng Nghasnewydd wedi codi o 

59.0% i 61.0%, yn fras yn unol â chyfartaledd 

Cymru.   

Dengys ymchwil bod gostyngiad mewn bwydo ar 

y fron yn dilyn geni.  Er y gellir gweld hyn ar lefel 

genedlaethol, mae Casnewydd yn disgyn islaw'r 

cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer y babanod 

hynny a gafodd eu bwydo ar y fron ar adeg geni. 

Dengys ymchwil bod bwydo ar y fron yn cyfrannu at iechyd yn y tymor byr a'r tymor hir, gan 

ddarparu maetholion hanfodol a ffactorau amddiffynnol i fabanod yn ystod eu bywydau cynnar.   

Mae'r cyswllt mam-babi agos a geir drwy fwydo ar y fron yn hyrwyddo ymlyniad emosiynol 

rhwng mam a phlentyn sy'n hanfodol ar gyfer iechyd a llesiant emosiynol diweddarach yn ystod 

plentyndod.  Ceir manteision niferus i iechyd babanod a'u mam yn y tymor hir a'r tymor byr. 

Mae gan fabanod sy'n cael eu bwydo ar y fron risg is o heintiau gastroberfeddol, salwch 

resbiradol, clefyd coronaidd y galon, gordewdra, heintiau clust, heintiau llwybr wrinol, diabetes 

inswlin sy’n cychwyn yn gynnar, alergeddau megis ecsema, lewcemia a chanserau plentyndod. 

Mae mamau sy'n bwydo ar y fron yn wynebu risg is o ganser y fron cyn y menopos, canser yr 

ofari, toriadau clun, dwysedd esgyrn isel, osteoporosis ac arthritis gwynegol ac yn fwy tebygol o 

ddychwelyd i’w pwysau cyn beichiogrwydd. 

Dangosodd ymchwil bod mamau mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol is yn llai tebygol o 

ddewis bwydo ar y fron a’u bod yn derbyn cyngor a chefnogaeth salach na mamau dosbarth 

canol.  Nid yw'r sefyllfa wedi cael ei gwella gan y modd y cyflwynir bwydo o'r fron fel rhan o 

ffordd o fyw dosbarth canol. 

Bwyta ffrwythau a llysiau 

Roedd canran yr oedolion yng Nghasnewydd a oedd yn adrodd eu bod yn cwrdd â’r canllawiau 

bwyta ffrwythau a llysiau argymelledig yn 22.7% yn 2016/17 o'i gymharu â 24.1% yng Nghymru.   

Cymerwyd data ar gyfer 2016/17 o Arolwg 

Cenedlaethol Cymru ac felly ni ellir ei gymharu'n 

uniongyrchol â data yr Arolwg Iechyd Cymru 

blaenorol.  Mae diffyg parhad amlwg yn y 

canlyniadau ar gyfer cyfraddau ffrwythau a 

llysiau ac ni ddylid cymharu'r rhain â'r data a 

adroddwyd yn flaenorol. 

Mae bwyta ffrwythau a llysiau fel rhan o ddeiet 

cytbwys â’r potensial i gael effaith gadarnhaol 

sylweddol ar iechyd.  Priodolir ffactorau 
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amddiffynnol niferus i fwyta 5 dogn o ffrwythau a llysiau y dydd, gan gynnwys llai o berygl o 

ddatblygu rhai canserau a llai o risg o ddatblygu clefyd y galon (yn dibynnu ar ffactorau eraill). 

Deiet iach, cytbwys a gweithgaredd corfforol rheolaidd yw'r ffyrdd gorau o gynnal pwysau iach, 

ac maent yn ddewisiadau ffordd o fyw allweddol i'w gwneud er mwyn osgoi mynd dros bwysau 

neu fynd yn ordew. 

Gan fod y nifer cynyddol o bobl sy'n cael eu diagnosio fel gordew neu dros bwysau yn yr hyn a 

ddisgrifiwyd fel epidemig o ordewdra, mae ffrwythau a llysiau yn grŵp bwyd iach hanfodol i'w 

gynnwys fel ymborth ddyddiol mewn deiet, yn hytrach na bwydydd siwgr llawn braster y 

gwyddys sy'n arwain at ennill pwysau, ac sy’n gallu achosi problemau iechyd pellach. 

Mae pobl sy'n datblygu arferion bwyta'n iach yn gynnar mewn oes yn fwy tebygol o'u cynnal yn 

oedolion a lleihau'r risg o glefyd cardiofasgwlaidd, canser, diabetes math 2 ac osteoporosis.1  

Dyna pam fod bwyta ffrwythau a llysiau o oed ifanc yn hanfodol i iechyd a llesiant y boblogaeth 

yn y dyfodol.  

Mynegai Màs y Corff 

Y ganran o oedolion sy'n dweud eu bod yn 

rhy drwm neu'n ordew yng Nghasnewydd yn 

2016-17 oedd 59.71%, sy’n uwch na 

chyfartaledd Cymru o 58.92%. 

Cymerwyd data ar gyfer 2016/17 o Arolwg 

Cenedlaethol Cymru ac felly ni ellir ei 

gymharu'n uniongyrchol â data yr Arolwg 

Iechyd Cymru blaenorol.  Ymddengys bod y 

diffyg parhad oherwydd y newid ym methodoleg yr arolwg yn fach o ran cyfraddau’r rhai sydd 

dros bwysau a gordew, ac maent yn fras yn gyson â'r rhai a adroddwyd yn flaenorol. 

Mae canran y plant dosbarth derbyn a oedd yn 

rhy drwm neu'n ordew wedi amrywio yng 

Nghasnewydd dros y pum mlynedd ddiwethaf.  

Dengys y data diweddaraf gyfradd o 25.2%. Mae 

hyn islaw cyfartaledd Cymru o 27.1%. 

Gall gordewdra arwain at nifer o glefydau difrifol 

a allai fod yn fygythiad i fywyd megis diabetes 

math 2, clefyd y galon, strôc a rhai mathau o 

ganser. Yn ogystal, gall gordewdra effeithio ar 

eich ansawdd bywyd, ac yn aml gall ysgogi 

iselder. 

Os na chaiff cyfraddau gordewdra eu lleihau, bydd costau trin yr afiechydon hyn yn faich 

sylweddol i'r GIG a byddant yn arwain at alw cynyddol am amrywiaeth o wasanaethau Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol, a fydd yn anodd eu bodloni. 

                                                           
1
 Mendelson & White, 1982: Welsh Health Organisation (WHO), 2004 
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Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 
 
 
 
 
 
 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws 
COG 

Nifer o adeiladau wedi ymuno â Chynllun 
Adeiladau Bwydo ar y Fron 

50 50 Gwyrdd 

Nifer y plant sy'n cymryd rhan yn y Rhaglen Bwyd 
Ffynci 

180 240 Gwyrdd 

Nifer yr ysgolion yn parhau gyda Bwyd Ffynci, gan 
weithio tuag at ddull ysgol gyfan 

5 2 Coch 

Nifer y rhaglenni Ffit a Hwyl wedi'u cwblhau 4 3 Oren 

Nifer yn cychwyn rhaglen Ffit a Hwyl 32 27 Oren 

% yn cwblhau’r rhaglen Ffit a Hwyl.  70% 41% Coch 
 

Y stori hyd 
yma 
 
 
 
 

Cynllun Adeiladau sy’n Croesawu Bwydo ar y Fron 

Anelir y Cynllun Adeiladau sy’n Croesawu Bwydo ar y Fron at 

wneud adeiladau’n fwy croesawgar a chefnogol i deuluoedd sy’n 

bwydo ar y fron, yn ogystal â sicrhau bod y cyhoedd yn 

ymwybodol eu bod yn gallu bwydo'u babanod ar y fron mewn 

unrhyw adeilad cyhoeddus. 

Gwneir hyn trwy gyflenwi sesiwn ymwybyddiaeth 45 munud i 

bob un o'r staff (mewn adeiladau bach) neu staff allweddol, 

iddynt hwy wedyn raeadru'r wybodaeth i weddill eu staff (mewn 

adeiladau mwy). 

Trwy godi ymwybyddiaeth staff mewn adeiladau cyhoeddus o'r rhesymau pam mae teuluoedd 

yn dewis bwydo ar y fron a throsglwyddo rhywfaint o wybodaeth allweddol am y pwnc, y nod 

yw y ceir llefydd mwy hygyrch i fwydo ar y fron. 

Arddangosir logo mewn adeiladau i'r cyhoedd weld a nodi bod yr adeilad yn gwbl ymwybodol o 

fwydo ar y fron ac y byddant yn cael eu cefnogi i wneud hynny yn y lle hwnnw. Yna bydd pob 

adeilad yn cael ei ychwanegu at gofrestr sy'n hygyrch i'r cyhoedd trwy wefan Cyngor Dinas 

Casnewydd.  

Cynhaliwyd sesiwn ymwybyddiaeth mewn 50 o safleoedd. Mae'r rhain yn gymysgedd o 

ysgolion/ llyfrgelloedd a chanolfan gymuned/ theatr/ caffis a bariau. 

Mae'r staff yn yr adeiladau hyn wedi mynychu'r sesiwn codi ymwybyddiaeth ac yn parhau i 

raeadru’r wybodaeth honno i weithwyr eraill. Golyga hyn bod llawer mwy o bobl nag a oedd 

wedi mynychu'r sesiynau cychwynnol wedi derbyn y wybodaeth. 

Ar 26ain Mawrth, cyhoeddodd y BBC erthygl nodwedd ar ei wefan am y cynllun a chynnwys 

sylwadau positif a chefnogaeth gan ffynonellau megis Coleg Brenhinol y Bydwragedd. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-43490294 

Mynychodd y South Wales Argus a Radio Heart gaffi Hortons a chyfweld mam a oedd yn bwydo 

ar y fron, Y Cyng. David Mayer, a pherchennog y caffi. Cyhoeddwyd erthygl yn y South Wales 

Argus y diwrnod canlynol. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-43490294
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http://www.southwalesargus.co.uk/news/16118106._It___s_nice_to_know_there_are_places_

that_are_encouraging_you_to_be_comfortable_while_breastfeeding___says_mum_as_city_ve

nues_sign_up_to_be_breastfeeding_friendly/ 

   

Lansiwyd y cynllun ym Mawrth 2018 ac roedd y cyhoeddusrwydd a'r adborth yn gadarnhaol. 

Ers y lansiad, mynegodd sawl adeilad arall ddiddordeb mewn cael eu hychwanegu at y gofrestr.  

Mae awdurdodau lleol eraill wedi cysylltu er mwyn mynegi diddordeb mewn ychwanegu cynllun 

tebyg.  Crybwyllwyd y cynllun yn gadarnhaol hefyd yng Nghynulliad Cymru. 

Bydd y gwaith ar y cynllun Croesawu Bwydo ar y Fron yn parhau gyda'r nod o’i weld yn tyfu ac 

ymgysylltu â chwmnïau mwy yn y Ddinas. 

Bwyd Ffynci 

Mae Bwyd Ffynci yn rhaglen blynyddoedd cynnar ac ysgol gynradd sy'n cynnwys 

gweithgareddau cwricwlwm ffordd iach o fyw. Nod y rhaglen yw cynorthwyo ysgolion i fodloni 

gofynion cwricwlwm ffordd iach o fyw trwy gyflenwi negeseuon iechyd allweddol a chyson 

drwy'r meysydd cwricwlwm/pwnc presennol neu trwy'r clwb Bwyd Ffynci, i gefnogi 

fframweithiau arolygu, cyflawni safonau Ysgolion Iach lleol a chenedlaethol a threfnu eu y 

cwricwlwm i gynnwys deunyddiau ffyrdd iachach o fyw. 

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar helpu ysgolion i ddarparu dull lleoliadau cyfan o hybu ffyrdd 

iach o fyw ac i ymgysylltu â phlant, a'u teuluoedd, i hyrwyddo newidiadau mewn modd 

diriaethol, hwyliog a rhyngweithiol. 

Eleni cyflwynwyd y Rhaglen Bwyd Ffynci i ddwy ysgol newydd a rhoddwyd cefnogaeth barhaus i 

ysgolion sydd wedi cymryd rhan yn y Rhaglen Bwyd Ffynci o'r blaen. Gan fod cryn dipyn o 

ansicrwydd ynglŷn â chyllido rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf, mae hyn wedi effeithio ar gyflymder 

y cynnydd wrth gyflenwi'r rhaglen i fwy o ysgolion. 

Ni fodlonwyd y targedau ar gyfer nifer yr ysgolion a gymerodd ran yn 2017-18, oherwydd yr 

ansicrwydd gyda chyllid.  Os yw cyllid yn caniatáu, bydd Teuluoedd yn Gyntaf yn ymrwymo i 

barhau i gyflenwi a chefnogi'r Rhaglen Bwyd Ffynci yn y dyfodol. 

Hwyl a Ffit 

Mae Hwyl a Ffit yn rhaglen Gordewdra Plentyndod Lefel 2 newydd a ddatblygwyd gan Ddeieteg 

BIPAB. Mae'r rhaglen yn gweithio gyda nyrsys ysgol i nodi plant a'u teuluoedd a allai elwa ar 

gefnogaeth y rhaglen rheoli pwysau. 

Rhedwyd 3 pheilot hyd yn hyn, lle nodwyd cryfderau a gwendidau. Hefyd bu Teuluoedd yn 

Gyntaf yn gweithio mewn partneriaeth â'r tîm deieteg i ddatblygu deunyddiau a helpu i 

ymgysylltu â'r ysgolion. 

http://www.southwalesargus.co.uk/news/16118106._It___s_nice_to_know_there_are_places_that_are_encouraging_you_to_be_comfortable_while_breastfeeding___says_mum_as_city_venues_sign_up_to_be_breastfeeding_friendly/
http://www.southwalesargus.co.uk/news/16118106._It___s_nice_to_know_there_are_places_that_are_encouraging_you_to_be_comfortable_while_breastfeeding___says_mum_as_city_venues_sign_up_to_be_breastfeeding_friendly/
http://www.southwalesargus.co.uk/news/16118106._It___s_nice_to_know_there_are_places_that_are_encouraging_you_to_be_comfortable_while_breastfeeding___says_mum_as_city_venues_sign_up_to_be_breastfeeding_friendly/
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Ni fodlonwyd y targed ar gyfer canran y cyfranogwyr sy'n cwblhau Hwyl a Ffit.  Fodd bynnag, 

mae'r rhaglen yn parhau i ddatblygu dros y flwyddyn nesaf a bydd yn ceisio goresgyn y 

rhwystrau i deuluoedd fynychu. 
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Dangosyddion 
Poblogaeth 
 
 

Mae'r gyfradd a gofnodwyd yn 2016-17 
yng Nghasnewydd yn 18.3%, sydd 
ychydig yn is na chyfartaledd Cymru o 
18.7%. 

Cymerwyd data ar gyfer 2016/17 o 
Arolwg Cenedlaethol Cymru ac felly ni 
ellir ei gymharu'n uniongyrchol â data yr 
Arolwg Iechyd Cymru blaenorol.  
Ymddengys bod y diffyg parhad 

oherwydd y newid ym methodoleg yr arolwg yn fach ar gyfer cyfraddau ysmygu, sy’n fras yn 
gyson â'r rhai a adroddwyd yn flaenorol. 

Gwyddys bod ysmygu yr achos mwyaf posibl o glefyd a marwolaeth gynnar y gellir ei osgoi yn y 

DU.  Mae'n achosi llawer o glefydau difrifol a marwol gan gynnwys canser yr ysgyfaint, clefyd y 

galon, broncitis ac emffysema.  Hefyd llawer o ganserau eraill, clefydau anadlol, strôc a gall 

effeithio ar ffrwythlondeb. 

Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws 
COG 

Nifer yr ysgolion sy'n cymryd rhan yn JustB 4 3 Oren 

Nifer yr ysgolion sy'n ymuno â Giatiau Di-fwg 20 27 Gwyrdd 

Nifer y canolfannau hamdden wedi cofrestru fel 
Ardaloedd Di-fwg 

1 0 Coch 

 

 

Y stori hyd 
yma 

Rhaglenni atal ysmygu mewn ysgolion  

Rhaglen yw JUSTB a ddatblygwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru 

(ICC) mewn partneriaeth â phobl ifanc i ategu gwaith Cynllun 

Ysgolion Iach Cymru. Mae'r dull a ddefnyddir yn anelu'n 

uniongyrchol at leihau anghydraddoldebau iechyd yn ymwneud 

ag ysmygu, gan ei fod yn targedu ysgolion uwchradd y 

cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.   Mae'r rhaglen 

yn tynnu ar dystiolaeth ryngwladol sy'n ymwneud â dylanwad 

cymheiriaid a normau cymdeithasol o ran dulliau atal ysmygu a 

dulliau marchnata ysmygu fel yr Ymgyrch ‘Truth’ a ddefnyddir 

yn UDA.  Mae grŵp o fyfyrwyr blwyddyn 8 dylanwadol (llysgenhadon) yn cael eu recriwtio o bob 

ysgol gyfranogol ac yn cael gwybod am dactegau'r diwydiant tybaco a datblygu sgiliau i ddweud 

wrth eraill.  Hyfforddwyd Swyddog Iechyd a Llesiant Cyngor Dinas Casnewydd i gefnogi rôl y 

rhaglen JUSTB yng Nghasnewydd. 

Targedwyd pum ysgol uwchradd yng Nghasnewydd gan raglen JustB: Ysgol Uwchradd 

Casnewydd, Ysgol Uwchradd Llanwern, Ysgol Uwchradd Lliswerry, Ysgol Uwchradd John Frost 

(Duffryn) ac Ysgol Gyfun Sant Julian.  Ers i'r rhaglen ddechrau, mae JUSTB wedi cael ei gyflwyno 

yn Ysgol Uwchradd Casnewydd, Ysgol Uwchradd Llanwern ac Ysgol Uwchradd Lliswerry.  Maent 

wedi parhau i wynebu rhwystrau mewn ymgysylltu â'r ysgolion sy'n weddill oherwydd 

blaenoriaethau eraill ar gyfer yr ysgolion penodol hynny. 
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Amgylcheddau Di-fwg (“Casnewydd Di-Fwg”) 

Mae ymgyrch Giatiau Di-Fwg ASH Cymru yn cynnwys gwaharddiad gwirfoddol ynghyd ag 

arwyddion ac ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus.  Nod yr ymgyrch yw atal pobl rhag ysmygu 

ger giatiau'r ysgol. Mae ASH Cymru yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol i ddatblygu polisïau Di-

Fwg ymhellach a fydd yn cynyddu'r nifer o 'leoedd di-fwg' ac yn amddiffyn pobl ifanc rhag 

effeithiau niweidiol mwg ail-law. Trwy gyflenwi'r gwaharddiad gwirfoddol hwn wrth giatiau'r 

ysgol, mae pobl ifanc yn llai agored i ddylanwad ysmygu. 

Hyd yn hyn, mae pob ysgol yng Nghasnewydd wedi ymuno â Giatiau Di-fwg.  

Mynegodd Casnewydd Fyw ddiddordeb mewn cael arwyddion di-fwg yn eu cyfleusterau 

hamdden o gwmpas y Ddinas. Mae cytundeb o Fwrdd Byw Casnewydd yn dal angen ei 

gadarnhau, ond unwaith y bydd ar waith, caiff arwyddion addas eu dylunio a'u creu i'w gosod. 
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Dangosyddion 
Poblogaeth 
 

Roedd canran yr oedolion a adroddodd anhwylder 

meddwl yn 2016-17 yng Nghasnewydd yn 8.58% o'i 

gymharu ag 8.19% yng Nghymru.  Roedd y ganran a 

ddywedodd fod hyn yn cyfyngu eu gweithgaredd yn 

6.38% o'i gymharu â 6.60% ar gyfer Cymru. 

Nodwyd yn eang y gall rhai penderfynyddion iechyd 

wella iechyd meddwl, tra gall rhai eraill gynyddu'r 

risg o iechyd meddwl gwael.2  Er enghraifft, gall 

ffactorau amddiffynnol ar gyfer iechyd meddwl 

gynnwys ffrindiau a theulu cefnogol, tai o ansawdd da, teimlo'n ddiogel ac yn rhan o gymuned, 

cyfleoedd hamdden hygyrch ac argaeledd cefnogaeth ar gyfer trawsnewidiadau bywyd mawr.  

Gall ffactorau risg ar gyfer iechyd meddwl gwael gynnwys ynysu cymdeithasol, diweithdra, 

gwahaniaethu cymdeithasol neu ddiwylliannol, diffyg gwasanaethau hygyrch neu gyfleoedd 

hamdden a hunan-barch isel.3 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016-17 yn 

cynnwys Graddfa Llesiant Meddwl Warwick-

Caeredin (WEMWBS), sef graddfa o 14 o gwestiynau 

hunanasesu sy'n mesur llesiant meddwl. Amrywia’r 

sgorau o 14 i 70, mae sgôr uwch yn awgrymu 

llesiant meddyliol cryfach. 

Y sgôr gyfartalog ar gyfer Casnewydd yw 50.5 o'i 

chymharu â 50.9 i Gymru.  Mae sgorau yn amrywio 

yng Nghymru o 52.6 yn Ynys Môn i 49.0 ym Mlaenau 

Gwent.  

Mae tystiolaeth gymhellol i ddangos bod camau i wella llesiant meddyliol a lleihau salwch 

meddwl ar draws y boblogaeth yn arwain at ystod eang o ganlyniadau iechyd a rhai heb fod yn 

iechyd, gan gynnwys cyflawniad addysgol uwch, llai o ddiweithdra, llai o ddibyniaeth ar fudd-

daliadau lles ac anabledd, cynhyrchiant uwch yn y gweithle, lleihau troseddau ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, gwell cysylltiadau cymdeithasol a chyfranogiad cymunedol a lleihau costau i 

wasanaethau iechyd a chymdeithasol4. 

                                                           
2
 Kazdin & Kagan, 1994 

3 Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol (NPHS), 2008 
4 Cyd-Banel Comisiynu ar gyfer Iechyd Meddwl, 2015 
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Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws COG 

Nifer o fusnesau wedi ymuno â chymunedau 
cyfeillgar â dementia 

5 5 Gwyrdd 

Nifer yr Hyrwyddwyr Dementia 20 17  Oren 

Nifer y Cyfeillion Dementia 500 1684 Gwyrdd 

Nifer y sesiynau Cyfeillion Dementia 50 83 Gwyrdd 

Nifer y dosbarthiadau Rheoli Straen 
6 

10 (Data Chw 
3) 

Gwyrdd 

Nifer y dosbarthiadau ACTivate Your Life  6 6 (Data Chw 3) Gwyrdd 

Nifer y mynychwyr a fynychodd sesiwn 1 o 
ddosbarthiadau Rheoli Straen / ACTivate Your 
life  

500 
451 (Data Chw 

3) 
Gwyrdd 

Nifer yr Ymladdwyr Tân sy'n derbyn 
hyfforddiant gloywi Siarad Diogel / ASSIST 

36 0 Coch 
 

Y stori hyd 
yma 

Dinas Gyfeillgar i Ddementia 

Mae rygbi Dreigiau a Phêl-droed Sir Casnewydd wedi ennill logo Dementia Gyfeillgar ac mae pob 

un o'r stiwardiaid dydd mewn gemau wedi cwblhau ffrindiau dementia yn ogystal â 2 gasgliad 

bwced yn ystod diwrnodau gemau sydd wedi codi dros £1000 i Gymdeithas Alzheimer.  Hefyd 

cafodd CDC a Llyfrgelloedd Casnewydd logo Cymuned Dementia Gyfeillgar. 

Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseph, yr ysgol dementia gyfeillgar gyntaf yng Nghymru, 

wedi annog mwy o ysgolion i ddod ymlaen i weithio gydag Ysgol Uwchradd Casnewydd, Ysgol 

Gynradd Crindau, Ysgol Gynradd Casnewydd ac Ysgol Gynradd Malpas.  Crindau oedd yr ysgol 

gynradd gyntaf i ennill y logo yng Nghasnewydd. 

Dros y flwyddyn ariannol hon hefyd mae 5 sefydliad wedi ymrwymo i ddod yn Gymunedau 

Dementia Gyfeillgar; recriwtiwyd 1734 o Hyrwyddwyr Dementia, mae 1634 o Gyfeillion 

Dementia wedi mynychu sesiynau codi ymwybyddiaeth o ganlyniad i 183 o sesiynau codi 

ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia. 

Cynhadledd Iechyd Meddwl 

Cynhaliwyd cynhadledd iechyd meddwl a llesiant ar gyfer athrawon ysgolion uwchradd ym mis 

Mawrth 2018: "Cynhadledd Ysgolion Casnewydd: Cefnogi Llesiant Staff, disgyblion a'r Dull Ysgol 

Gyfan".  Mynychodd nifer o siaradwyr ardderchog, yn cynnwys: Dr Dave Williams, Cadeirydd 

Plant yng Nghymru a Chyfarwyddwr Rhanbarthol Teuluoedd a Therapïau, BIPAB, Dr James 

Cording, Seicolegydd Addysg a Caroline Friend, Arweinydd Gwella Llesiant Emosiynol mewn 

Ysgolion ar gyfer Casnewydd, Dr Jillian Gray, Cynorthwy-ydd Ymchwil, DECIPHer, Rob Williams, 

Cyfarwyddwr Polisi Cymru Cymdeithas Genedlaethol Prifathrawon, Tim Anfield, Mindful 

Families, Mark Campion, Swyddog Arweiniol Estyn dros Iechyd a Llesiant a’r Aelod Cynulliad 

Lynn Neagle a Chadeirydd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd, a gauodd y 

gynhadledd.   

Mynychodd dau ddisgybl o Ysgol Bassaleg a gymerodd ran yn y ddadl iechyd meddwl ysgolion 
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uwchradd ddiweddar yng Nghasnewydd, fel rhan o Ddadeluon Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, 

un ohonynt yn enillydd y gystadleuaeth siaradwyr unigol gorau, a rhoesant gipolwg o'u dadl ar 

"A yw'r ysgol yn ddrwg i'ch iechyd?”    

Cafwyd presenoldeb da yn y gynhadledd hon, ynghyd â derbyniad da, a chyhoeddir adroddiad 

briffio gydag argymhellion ar gyfer lledaenu camau i’r dyfodol ym mis Mai 2018.  

Hefyd arianwyd dau gwrs hyfforddi ymwybyddiaeth ofalgar i athrawon.  Dyrannwyd lleoedd ar 

gyfer 20 athro ar bob cwrs, ac mae'r cyrsiau i fod i ddechrau ym mis Mai 2018. 

Rheoli Straen / ACTivate Your Life 

Cynhaliwyd dosbarthiadau Rheoli Straen ac ACTivate drwy gydol y flwyddyn. Mae Rheoli Straen 

yn helpu'r cynorthwywyr i ddeall straen, sut y gall effeithio arnynt a sut i'w reoli. Mae ACTIVate 

Your Life yn cynnig dull ychydig yn wahanol i’r dulliau mwy confensiynol o ddelio â phroblemau 

emosiynol a chorfforol.  Ni fu’n bosib i ni gael data ar gyfer chwarter olaf y flwyddyn, fodd 

bynnag, ar ddiwedd chwarter 3, roedd targedau diwedd blwyddyn eisoes wedi'u cyrraedd gyda 

chyfanswm o 451 o bobl wedi mynychu'r sesiwn gyntaf yng Nghasnewydd. 

Atal Hunanladdiad 

Mabwysiadwyd dull amlasiantaethol gan Gasnewydd i ddarparu arwyddion ar 6 lleoliad penodol 

ar y pontydd o gwmpas Casnewydd.   Sicrhawyd y cytundeb am o leiaf 3 arwydd ar bob ochr pob 

pont (yn y ddau ben, ac yn y canol) ar gyfer y pontydd canlynol: 

 Pont y Dref (Clarence Place) 

 Pont-droed Dinas Casnewydd (Taith y Mileniwm) 

 Pont George Street  

 Pont SDR 

 Pont Caerllion 

Ceisiwyd caniatâd gan Asiant Cefnffyrdd LlCC ar gyfer trosffordd yr M4 yn High Cross.  Mae hyn 

yn cyfateb i 42 o arwyddion mewn 6 lleoliad.  Hefyd rydym yn archwilio’r posibilrwydd o 

arddangos arwyddion (posteri) mewn lifftiau/pen-grisiau yn y maes parcio.  Nodwyd mannau 

hunanladdiad blaenorol, ac arddangosir manylion cyswllt y ward iechyd meddwl acíwt agosaf ar 

gyfer pobl mewn argyfwng. 

Ni fodlonwyd y targed i 36 o ddiffoddwyr tân fynychu Hyfforddiant Siarad Diogel ac ASSIST.  

Bydd yr hyfforddiant hwn yn digwydd yn 2018-19. 
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Dangosyddion 
Poblogaeth 

 

Adroddwyd bod canran yr oedolion sy'n dweud eu 

bod yfed mwy na’r canllawiau a argymhellir yng 

Nghasnewydd yn 13.8% yn 2016-17.  Mae hyn yn is 

na chyfartaledd Cymru o 20.1%. 

Newidiwyd y canllawiau defnydd alcohol yn 2016, a 

chasglwyd data ar y defnydd wythnosol ar 

gyfartaledd am y tro cyntaf yn 2016-17.  Felly nid 

oes gwybodaeth am dueddiad ar gael.  Casglwyd 

data ar y defnydd dyddiol o dan yr hen Arolwg 

Iechyd Cymru ond nid yw'n cymharu'n uniongyrchol â data 2016-17 oherwydd diffyg parhad 

dybryd rhwng y ddwy set o ddata. 

Gall yfed alcohol uwchlaw’r terfynau a argymhellir arwain at ystod o gyflyrau fel clefyd yr afu, 

ffrwythlondeb is, pwysedd gwaed uchel, risg uwch o wahanol ganserau a chlefydau 

cardiofasgwlaidd. Gall gormod o alcohol hefyd achosi llid cronig y pancreas a all amharu ar ei 

allu i gynhyrchu inswlin ac yn y pen draw arwain at ddiabetes.5 

Mae problemau eraill sy'n gysylltiedig ag alcohol gormodol yn cynnwys: Ymosodiad, heintiau a 

drosglwyddir yn rhywiol, gordewdra, damweiniau traffig ar y ffyrdd, difrod i'r afu, 

beichiogrwydd diangen, cwympiadau ac anafiadau, problemau iechyd meddwl, anweithgarwch 

corfforol, hunan-niweidio, problemau perthynas, canserau, problemau deintyddol, digartrefedd, 

problemau ariannol a phroblemau'r gweithle.6 

Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws 
COG 

Nifer y sefydliadau unigol sy'n mynychu sesiynau 
hyfforddi ynghylch Ymwybyddiaeth o steroidau a 
chyffuriau sy'n gwella delwedd (SEID) 

30 0 Coch 

Nifer o atgyfeiriadau cynradd a wnaed i GDAS 
trwy'r Project Golau Glas pwrpasol  

15 0 Oren 

Nifer o atgyfeiriadau eilaidd a wnaed i GDAS 
trwy'r Project Golau Glas pwrpasol 

35 0 Oren 
 

Y stori hyd 
yma 

Steroidau a chyffuriau sy'n gwella delwedd 

Mynychodd nifer o ymarferwyr hyfforddiant ymwybyddiaeth SEID yn 2016-17, ond ni 

chynigiwyd unrhyw sesiynau hyfforddi pellach yn 2017-18 oherwydd problemau adnoddau.  

Parhaodd y gwaith i hyrwyddo posteri trwy ystod o gyfryngau.  

Ystyrir yr angen i godi ymwybyddiaeth SEID mewn cymunedau o dan nawdd Ymyrraeth 

Cymunedau Cryf a Gwydn y Cynllun Llesiant. 

Project Golau Glas 

Mae Alcohol Concern wedi darparu cwrs hyfforddi’r hyfforddwr i garfan o staff Gwasanaethau 

Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS) i'w galluogi i fod yn hyfforddwyr Project Golau Glas.  

                                                           
5
 Dewisiadau GIG 

6
 American Diabetics Society 
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Cyflenwyd hyfforddiant i staff brys rheng flaen (Heddlu, Ambiwlans, Gwasanaeth Tân ac 

Achub).  Mae'r rhan fwyaf o'r staff hyn eisoes wedi'u hyfforddi. 

Cyfarfu'r prif wasanaethau sy'n gysylltiedig â'r Project Golau Glas a chafwyd trafodaeth ar 

lwybrau atgyfeirio priodol a meini prawf ar gyfer cleientiaid Golau Glas. Cytunodd bob partner 

ar brotocol rhannu gwybodaeth.  Cychwynnodd Gweithiwr Allgymorth Pendantrwydd y Project 

Golau Glas ar ei swydd ym Mai 2018, ac ar hyn o bryd mae'n cyfarfod â phartneriaid i gychwyn 

ei lwyth achosion.    

Tai â Chymorth i Bobl â Phroblemau Alcohol Parhaus 

Sicrhawyd cyllid ar gyfer Gweithiwr Cymorth Alcohol Symudol ar gyfer 2017-18.  Mae'r 

gweithiwr wedi gweithio gyda nifer o yfwyr ar y stryd, gan gynnwys y rhai sydd â llety gwael ac 

ansicr, i asesu eu dewisiadau tai a chymorth.  Mae'r Gweithiwr Cymorth Alcohol Symudol yn 

parhau i gynnig cefnogaeth i gleientiaid sy'n cysgu ar y stryd, gyda dibyniaethau alcohol, ac eraill 

sydd â dibyniaethau cyffuriau a dibyniaethau cyffuriau ac alcohol. Mae niferoedd mwy o 

gleientiaid â dibyniaethau cyffuriau nag a ragwelwyd i ddechrau.  Un broblem sy’n dod i’r 

amlwg, ac sy’n achosi pryder, yw’r cynnydd yn y nifer o fenywod a chyplau heb gartref sefydlog. 

Gwneir cysylltiadau rhwng y project hwn a'r project Golau Glas a staff y Gwasanaeth Prawf (gan 

fod nifer sylweddol o gleientiaid yn gweithio gyda'r systemau cyfiawnder troseddol).  

Ar hyn o bryd, mae Gweithiwr Project Yfed Casnewydd yn drafftio adroddiad project gyda 

chanfyddiadau'r project ac argymhellion ar gyfer gweithredu yn y dyfodol. Bydd yr adroddiad 

hwn yn cael ei gwblhau erbyn diwedd Mehefin 2018, i ganiatáu ystyried cyhoeddiad diweddar 

canllawiau Llywodraeth Cymru ar Dai yn Gyntaf a Chysgu ar y Stryd. 
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Dangosyddion 
Poblogaeth 
 
 

Roedd canran yr oedolion a oedd yn bodloni'r 

canllawiau gweithgarwch corfforol o 150 munud yn 

yr wythnos flaenorol yng Nghasnewydd yn 48.9% yn 

2016-17.  Mae hyn islaw cyfartaledd Cymru, sef 

51.8%.  Roedd canran yr oedolion a oedd yn 

weithgar am lai na 30 munud yn yr wythnos 

flaenorol yng Nghasnewydd yn 2016-17 yn 36.0%, 

sy’n uwch na chyfartaledd Cymru o 32.0%.  

Newidiwyd y canllawiau gweithgarwch corfforol yn 

2011, a chasglwyd data am gofnodion gweithgarwch wythnosol am y tro cyntaf yn 2015. Hefyd 

cafwyd newid yn y fethodoleg arolwg ar gyfer 2016/17 a arweiniodd at ddiffyg parhad yn y 

canlyniadau ar gyfer cyfraddau gweithgarwch corfforol felly ni ellir cymharu'r data hwn â data 

tueddiadau blaenorol. 

Gall gweithgarwch corfforol rheolaidd wneud cyfraniad pwysig at wella ansawdd bywyd i 

oedolion h.y. yn gorfforol a seicolegol.7 Mae gweithgarwch corfforol yn elfen hanfodol o ran 

cynnal pwysau corff iach ac, ynghyd â bwyta deiet cytbwys iach, y ffordd fwyaf effeithiol o osgoi 

mynd dros bwysau neu'n ordew. 

Gelwir diffyg weithgarwch corfforol hefyd yn ymddygiad segur, sydd ynddo'i hun yn ffactor risg i 

nifer o gyflyrau fel pwysedd gwaed uchel, a gall gyfrannu'n sylweddol at salwch megis clefyd y 

galon, strôc, diabetes a rhai canserau.8   Mae gweithgarwch corfforol hefyd yn ffactor pwysig 

iawn o ran cynnal cryfder y cyhyrau ac esgyrn i oedolion; mae hon yn elfen bwysig o heneiddio'n 

iach a lleihau'r risg o syrthio mewn henaint. 

Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 

 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws 
COG 

Nifer o episodau cerdded mewn digwyddiad cerdded 250 156 Oren 

Nifer o gerddwyr newydd yn y digwyddiad 50 60 Gwyrdd 

% o gerddwyr a gafodd brofiad positif yn y 
digwyddiad 

80% 100% Gwyrdd 

Nifer o grwpiau cerdded a sefydlwyd 2 3 Gwyrdd 

Nifer o gerddwyr newydd mewn grwpiau cerdded 
Nordig 

50 20 Oren 

Nifer cyfartalog o gerddwyr mewn grwpiau cerdded 
Nordig 

8 11 Gwyrdd 

Nifer o episodau cerdded mewn grwpiau cerdded 
Nordig 

120 331 Gwyrdd 

Nifer o sesiynau chwarae cymunedol a arweiniwyd 
gan staff:- 

 yn ystod y tymor 

 yn y gwyliau 

 
 

300 
750 

 
 

550 
1,080 

Gwyrdd 

                                                           
7
 Sefydliad Iechyd y Byd, 2004 

8
 Adran Iechyd, 1993 
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 yn yr ysgol/ rhaglenni penodol 60 96 

Nifer o blant a gymerodd ran yn y broses ymgynghori 500 600 Gwyrdd 

Nifer o blant yn cael mynediad i sesiynau chwarae 
cymunedol dan oruchwyliaeth:- 

 yn ystod y tymor 

 yn y gwyliau 

 yn yr ysgol/ rhaglenni penodol 

 
 

225 
1000 
150 

 
 

947 
2,527 
4,168 

Gwyrdd 

Nifer y plant anabl sy'n cael mynediad i sesiynau 
chwarae dan oruchwyliaeth 

75 346 Gwyrdd 

Nifer yr oedolion a hyfforddwyd mewn gwaith 
chwarae:- 

 Lefel Mynediad 

 Lefel 2 

 Lefel 3 

 
100 
30 
25 

 
175 
56 
45 

Gwyrdd 

 

Y stori hyd 
yma 

Teithio Llesol  

Cyflwynwyd y Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol i Lywodraeth Cymru yn Nhachwedd 

2017 a’i gymeradwyo ym mis Ionawr 2018 yn dilyn digwyddiadau casglu gwybodaeth a phroses 

ymgynghori statudol.  Mae'r map yn nodi'r llwybrau arfaethedig sydd i gael eu gosod dros y 15 

mlynedd nesaf. 

Cwblhawyd y gwaith adeiladu ar lwybr cyswllt Crindau a bydd yn cael ei agor yn llawn unwaith y 

bydd y cynllun lliniaru llifogydd wedi'i gwblhau.  Mae gwelliannau teithio llesol eraill yn cynnwys 

rhannau newydd o lwybr tynnu'r gamlas a hefyd y llwybr lôn frics.  

Hefyd cafwyd nifer o geisiadau llwyddiannus am arian, gan gynnwys: 

- Cronfa Trafnidiaeth Leol ar gyfer datblygu teithio llesol a hefyd ar gyfer gwaith parhad.    

- Cynllun Llwybrau Mwy Diogel mewn Cymunedau i wella llwybrau teithio llesol i Ysgol 

Gynradd Dewi Sant. 

- Cais Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol ar gyfer asesu ansawdd aer mewn ardaloedd ar 

draws y ddinas.  

- Grant Diogelwch ar y Ffyrdd i ymgymryd â hyfedredd beicio a chrefft ymyl y palmant.  

Cerdded 

Cynhaliwyd digwyddiad Cerdded y Porth ddydd Sadwrn 9fed Medi.  Roedd teithiau cerdded yn 

amrywio o 1.5 milltir i 16 milltir. Cymerodd 4 grŵp cerdded ran yn y broses o gynllunio a rhedeg 

y digwyddiad drwy'r grŵp llywio. Cymerodd 156 o gyfranogwyr ran, a oedd yn is na'r targed o 

250, ond cymerodd 60 o gerddwyr newydd ran, a oedd yn uwch na'r targed o 50. Dywedodd 

100% o gerddwyr eu bod wedi cael profiad cadarnhaol yn y digwyddiad.  Yn ychwanegol, 

codwyd £200.48 ar gyfer cymdeithas Alzheimer.    

Bellach mae tri grŵp cerdded Nordig wedi'u sefydlu ac maent yn cael eu cynnal yn Nhŷ 

Tredegar, y Gwlyptiroedd a Fourteen Locks. Maent wedi llwyddo i wneud cais am Grant y Gist 

Gymunedol am offer ychwanegol. 
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Seilwaith Gwyrdd 

Mae'r strwythur data terfynol ar gyfer y set Data Seilwaith Gwyrdd wedi'i gwblhau erbyn hyn.    

O'r gwahanol haenau hyn, gallwn edrych ar:  

- Yr holl Seilwaith Gwyrdd 

- Safleoedd natur dynodedig, er enghraifft y Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Penodol 

(SoDdGA), Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig 

(AGA). 

- Mae'r data Safle Cadwraeth Natur (SCN) diweddaraf wedi'i ychwanegu hefyd sydd yn bwysig 

yn lleol ond ni ellir ei gymharu'n genedlaethol oherwydd gwahanol ddulliau lleol. 

- Mapiwyd holl dir mynediad cyfreithiol Casnewydd sydd wedi'i seilio ar ein set ddata 

mynediad agored. Nid yw hyn yn cynnwys hawliau tramwy, mannau hygyrch lleol nad oes 

ganddynt statws mynediad cyfreithiol swyddogol e.e. parciau trefol, parciau gwledig, 

mannau amwynderau, caeau chwarae ayb.  

Hefyd gwnaed ceisiadau am gyllid ar gyfer gweithredu mapio GI a bydd hyn yn cael ei wneud yn 

2018/19 drwy'r gwaith a nodwyd yn y grant EDS.  Gwnaed cais am grant ond rydym yn dal i 

ddisgwyl cadarnhad. 

Chwarae 

Ar ddechrau'r flwyddyn roedd 11 o glybiau chwarae yn gweithredu ar draws dinas Casnewydd. 

Roedd 7 o'r rhain yn wythnosol a 4 bob pythefnos.  Ym mis Medi, adolygwyd dosbarthiad 

chwarae clwb yng ngoleuni'r adnoddau staff.  Yna, cafodd nifer y clybiau chwarae eu cywasgu i 9 

clwb chwarae wythnosol yn y ddinas. 

Ailgychwynnodd clybiau chwarae yn ystod y tymor ym mis Medi, gan weithredu'n wythnosol 

mewn 8 ardal (Alway, Bettws, Maindee, Maesglas, Moorland, Pill, Ringland, Stow Hill) a 

phythefnosol mewn 2 ardal ychwanegol (Rivermead a Shaftesbury). 

Cyflenwodd Cynllun Chwarae hanner tymor Chwefror bedair o ddarpariaethau chwarae 

mynediad agored cofrestredig CIW a phedair sesiwn sesiynol.  Roedd cyfanswm o 483 o 

ymweliadau gyda 40 o ddefnyddwyr newydd wedi'u cofrestru.   

Cwblhaodd 3 ysgol gynllun peilot o'r rhaglen chwarae ar y cae chwarae, gyda 18 o staff yn 

cymryd rhan. Mae hyn bellach wedi'i gyflenwi i ddwy ysgol arall.  Hyd yn hyn, mae'r rhaglen 

wedi datblygu 85 o aelodau staff ac wedi elwa dros 2000 o blant. 
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Dangosyddion 
Poblogaeth 
 
 
 
 

Yng nghyfrifiad 2011, adroddodd 10.2% o'r 

boblogaeth yng Nghasnewydd bod eu 

gweithgareddau o ddydd i ddydd yn eithaf 

cyfyngedig o'i gymharu â 28.0% o'r boblogaeth 

dros 65 oed.  Nododd 10.6% o'r boblogaeth fod 

eu gweithgareddau o ddydd i ddydd yn 

gyfyngedig iawn o'i gymharu â 33.3% o'r 

boblogaeth dros 65 oed. 

Rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu gyda 

chynnydd o 9,148 o bobl dros 65 oed yn 2015 i 

12,759 yn 2035.  Mae hwn yn gynnydd o 37.5% 

dros 20 mlynedd. 

Gall codymau hefyd gael effaith seicolegol 

andwyol ar bobl oedrannus. Er enghraifft, ar ôl 

cael codwm, gall rhai pobl golli hyder, mynd yn 

encilgar, a gallant deimlo fel pe baent wedi colli 

eu hannibyniaeth. 

Fel y gwelir, rhagwelir y bydd y ffigyrau ar gyfer 

derbyniadau i'r ysbyty oherwydd codwm i'r rhai 

dros 65 yn cynyddu o 622 yn 2015 i 844 erbyn 

2030 - mae hwn yn gynnydd o 36.9%. 

Y stori hyd 
yma 

Gofal yn Nes Gartref 

Gofal yn Nes Gartref (CCTH) – mae’r weledigaeth wedi'i diffinio fel hyn: ''i boblogaeth Gwent 

fyw bywydau da ac egnïol,  yn annibynnol am gyn hired â phosib, mewn cymunedau gwydn a 

chefnogol''.  Ar draws Casnewydd, cytunwyd ar ymateb lleol wrth weithredu'r weledigaeth hon 

trwy 3 ffrwd waith ddiffiniedig: 

 Llesiant Cymunedol 

 Gofal Canolraddol 

 Gofal Estynedig (Brys)  

Llesiant Cymunedol 

Gan ddefnyddio'r Rhwydwaith Llesiant Integredig (IWN) fel y fframwaith strategol, mae'r ffrwd 

waith wedi canolbwyntio ar ddarparu trwy'r elfennau canlynol: 

1. Datblygu 'cynnig craidd' ar gyfer Casnewydd: Er mwyn cefnogi datblygiad model lleol neu 

fodel Casnewydd, yn unol â'r model a gytunwyd uchod, mae'r ddarpariaeth gymunedol 

bresennol yng Nghasnewydd wedi'i fapio er mwyn sefydlu:  

 Unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth gyfredol.   

 Unrhyw feysydd o ddyblygu. 

 Cyfleoedd i gynyddu cydweithio. 
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 Effaith y ddarpariaeth gyfredol a sut y gellir ehangu darpariaeth effeithiol. 

Canolbwyntiodd y mapio ar nodi gwasanaethau yng Nghasnewydd sy'n cynnwys 

swyddogaeth 'gweithiwr cyswllt' yn ogystal â nodi'r 'Drysau Blaen' lle mae pobl yn debygol o 

gael mynediad at wasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac mae'n cael ei ddefnyddio i 

lywio datblygiad y model cyflenwi ar gyfer y Rhwydwaith Llesiant Cymunedol. 

2. Cyfathrebu: Un o amcanion allweddol y model yw cynyddu cydweithio a chyfathrebu i 

annog dull cydweithredol o ddarparu Llesiant Cymunedol ar draws partneriaid. Elfen 

allweddol o'r model fydd 'fforymau', y gall partneriaid sy'n gweithio o fewn pob un o'r 

pedwar cwadrant rannu gwybodaeth a syniadau.  

Bydd y fforymau'n darparu llwyfan i bartneriaid drafod a datblygu atebion ar y cyd i unrhyw 

heriau a chyfleoedd o fewn pob maes cwadrant, nodi ac ymdrin ag unrhyw fylchau yn y 

ddarpariaeth a/neu feysydd dyblygu, a chydweithio i symleiddio'r llwybrau atgyfeirio i 

wasanaethau cymunedol. Fel y cyfryw, bydd y fforymau nid yn unig yn hwyluso cyd-

ddealltwriaeth wybodus o'r ddarpariaeth gymunedol gyfredol ond hefyd bydd yn llywio 

dyluniad strategaeth a gwasanaeth yn y dyfodol. Gan ddefnyddio'r ymarfer mapio, nodwyd 

rhanddeiliaid allweddol i ffurfio aelodaeth gychwynnol y fforymau, er y gallai hyn dyfu a 

newid wrth i'r fforymau ddatblygu. 

3. Hyfforddiant a chymorth OD: Nod y Rhwydwaith Llesiant Cymunedol yw sicrhau bod cynnig 

cyson o ansawdd uchel ar draws y ddarpariaeth gymunedol yng Nghasnewydd. Un agwedd 

ar hyn fydd ymgorffori dull sy'n seiliedig ar gryfderau trwy sgyrsiau 'Beth sy'n Bwysig', ar 

draws yr holl Ddrysau Blaen.  

Er mwyn darparu'r lefel ofynnol o gysondeb ac ansawdd, bydd yn hanfodol sicrhau bod gan 

y gweithlu ar draws y ddarpariaeth gymunedol y capasiti a'r cymysgedd sgiliau cywir i 

ddarparu cefnogaeth llesiant yn awr ac yn y dyfodol. Felly, cynhelir cynllunio'r gweithlu, a 

bydd rhaglen newid a hyfforddiant diwylliant rhyngasiantaethol yn cefnogi unrhyw 

newidiadau angenrheidiol yn y ffyrdd o weithio. 

Mae angen ystyried sut y gellir ymgorffori’r cymwyseddau a dull craidd Llesiant Cymunedol 

ar draws y gweithlu llesiant ehangach. Hysbysodd y mapio’r meysydd hynny lle mae 

cymwyseddau eisoes wedi'u hymgorffori a lle mae bylchau. Datblygwyd matrics dadansoddi 

bwlch i lywio datblygiad y cynllun hyfforddi. Y camau nesaf fydd gweithio ochr yn ochr â 

thîm WOD i ddatblygu a chyflwyno cynllun hyfforddi manwl yn unol â'r gofynion a nodwyd. 

4. Technoleg: Un o nodau allweddol dull Llesiant Cymunedol yng Nghasnewydd yw gwneud y 

gorau o'r defnydd o atebion digidol i ddarparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth, i alluogi 

hunanreolaeth effeithiol o anghenion a chyfeirio at gymorth yn y gymuned, a thrwy hynny 

leihau'r galw am wasanaethau statudol. Mae defnydd effeithiol o gyfeirlyfr craidd o 

wasanaethau (Dewis Cymru) yn hanfodol i hwyluso'r cysylltiadau hyn.  Bydd y gwaith o 

ymgorffori Dewis fel y cyfeiriadur craidd yn cael ei gefnogi gan ddatblygu Swydd Gymorth 

DEWIS (Tymor Sefydlog o fis Mawrth 2018, a ariennir yn rhannol gan gyllidebau NCN a 

rhannol gan y Tîm Trawsnewid). Bydd y swydd hon yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi 

datblygu a gweithredu Dewis Cymru ar draws Gwent fel rhan o'r trefniadau partneriaeth 

rhanbarthol.  
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5. Hybiau Cymunedol: Amlinellir Hybiau Llesiant Cymunedol fel elfen allweddol o'r Strategaeth 

Gofal yn Nes Gartref i Went, gan dynnu sylw at yr angen i ddarparu gwybodaeth 

hunangymorth effeithiol o fewn cymunedau. Yng Nghasnewydd, mae nifer o ddatblygiadau 

arfaethedig ar hyn o bryd yn y sector iechyd, awdurdodau lleol a thai. Mae angen alinio'r 

cynigion i sicrhau bod risgiau dyblygu a chystadleuaeth am adnoddau yn cael eu lleihau ac y 

gellir manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i gydweithio a rhannu adnoddau.  Hyd yn hyn, mae'r 

gwaith o ddatblygu'r cynigion ar gyfer Hybiau Cymunedol wedi digwydd y tu allan i'r 

strwythur llywodraethu ar gyfer Gofal yn Nes Gartref.  Gyda datblygiad Hybiau Cymunedol a 

nodwyd fel dibyniaeth allweddol y gwaith i greu Rhwydwaith Llesiant Cymunedol Integredig 

fel y gellir gweithredu'r Rhwydwaith yn llwyddiannus, bydd y camau nesaf yn canolbwyntio 

ar gefnogi datblygu gweithgor traws-broject i annog rhannu gwybodaeth ac alinio 

datblygiad i'r model cytunedig. 

Gwnaed cryn dipyn o waith hyd yma i sefydlu gweithgor gweithredol sy'n ymwneud â 

datblygu'r model, mapio asedau cymunedol a defnyddio'r wybodaeth hon a datblygu'r 

model arfaethedig.  

Gofal Canolraddol 

Mae ffrwd waith Gofal Sylfaenol Gofal Canolraddol yr MDT yn canolbwyntio ar ailfodelu'r llwybr 

ymyrraeth tymor byr/ gofal canolraddol er mwyn sicrhau cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr 

unigolyn i gynyddu annibyniaeth a galluogi pobl sydd ag anghenion cymhleth i gael eu cefnogi yn 

y gymuned, gan hwyluso rhyddhau o ysbytai a lleihau aildderbyniadau. Canolbwyntiodd hwn ar 

dri maes allweddol: 

 Dull amlddisgyblaeth o ymdrin â Rhyddhau o Ysbytai: Cyflymu'r gwaith hyd yn hyn 

gan CDC trwy greu model Ysbyty Mewn-Gymorth, sicrhau bod y model hwn yn cael 

ei gyflenwi'n llawn ac ystyried cyfleoedd pellach ar gyfer gwaith tîm aml-

ddisgyblaethol i gefnogi rhyddhau o ysbytai yn amserol a lleihau atgyfeiriadau 

amhriodol i'r gwasanaethau cymdeithasol.  

 Ailfodelu’r ddarpariaeth gofal ailalluogi: Gwerthuso opsiynau i sicrhau bod y 

ddarpariaeth yn cael ei huchafu a bod y canlyniadau'n cefnogi annibyniaeth a lleihau 

gofal parhaus. Ystyried datblygu model derbyn o ofal ailalluogi.  

 Camu i fyny/ Camu i lawr: Yn gysylltiedig â'r uchod, gan sicrhau bod y ddarpariaeth 

yn cefnogi dull MDT ac yn hwyluso annibyniaeth. Ystyried datblygiad model 

rhyddhau i asesu i gefnogi rhyddhau o ysbyty.   

Gofal Estynedig (Brys) 

Prif amcan y ffrwd waith Gofal Sylfaenol Estynedig (Brys) yw ystyried modelau gofal amgen i:  

 Datblygu dull amlddisgyblaeth i alluogi gwasanaethau mwy effeithlon, effeithiol a 

chydlynus da 

 Sicrhau gweithlu cynaliadwy trwy greu rolau newydd a chymysgedd mwy o sgiliau  

 Symud o ofal eilaidd i ofal sylfaenol: Sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar gymorth yn 

agos at eu cartrefi 

 Cefnogi rheoli'r galw trwy sicrhau'r ymateb mwyaf priodol ac amserol 
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Hyd yn hyn mae'r ffrwd waith wedi bod yn ymwneud â chwmpasu'r gwaith, gan gynnwys: 

 Ymchwilio i arfer gorau o'r DU a thramor 

 Dadansoddiad o ddata lleol i ddeall y galw a'r capasiti tebygol 

 Modelu gweithlu i ddeall dichonolrwydd y model 

 Ymgysylltu â'r gweithlu Gofal Sylfaenol presennol i asesu derbynioldeb 

 Sefydlu peilotiaid o elfennau allweddol y model lle bo hynny'n bosibl o fewn yr 

adnoddau presennol  

Mae'r model newydd o Ofal Sylfaenol yn cynnwys yr elfennau canlynol. Hyd yma, cafodd y rhain 

eu sgorio ar wahân a gellid eu gweithredu ar wahân. Fodd bynnag, byddent oll yn cydweithio i 

ffurfio model cynaliadwy ac mae posibilrwydd iddynt gael eu cydleoli fel rhan o gyfleuster Gofal 

Brys.  

 Nyrsys Ffrydio A & E 

 Gwasanaeth Ymweld â Meddygon Teulu Uwch Paramedig / Ymarferydd Nyrsio Uwch  

 Ffisiotherapi Mynediad Uniongyrchol 

 Gwasanaeth Ymyrraeth Argyfwng Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol  

 Datblygu Cyfleuster Gofal Cychwynnol Brys (hyb) 

Mae'r ffrwd waith wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth gwmpasu ac ymgysylltu, a chytunwyd 

ar beilot ar gyfer Ffisiotherapi Mynediad Uniongyrchol i ddechrau ym mis Mehefin 2018. Mae 

trafodaethau parhaus i ddechrau peilot ar gyfer y Tîm Argyfwng Iechyd Meddwl ac mae hyn yn 

debygol o ddechrau yn gynnar yn y chwarter nesaf. 

Dewis Fferyllfa (Gwasanaeth Mân Anhwylderau) 

Mae'r cynllun anhwylder cyffredin fferylliaeth gymunedol yn gynllun lle mae cleifion yn cael eu 

hannog i ymgynghori â fferyllfa gymunedol gyfranogol, yn hytrach na'u meddyg teulu, am restr 

ddiffiniedig o anhwylderau cyffredin. Bydd y fferyllydd yn cyflenwi meddyginiaeth o gyffurlyfr 

cytunedig, rhoi cyngor neu gyfeirio'r claf at y Meddyg Teulu os bydd angen.   

Ar draws Casnewydd, gosodwyd y platfform dewis fferyllfa mewn dros 90% o bractisau, a 

chynhaliwyd 697 o ymgynghoriadau (Gorffennaf 2017 - Mawrth 2018).  

Byw'n Iach Byw’n Hirach 

Y rhaglen Byw'n Iach Byw’n Hirach yw’r gyntaf o’i bath yng Nghymru, gan ffocysu ar nodi'r rhai 

sydd â'r perygl mwyaf o ddatblygu clefyd cardiofasgwlaidd a'u gwahodd am archwiliad iechyd 

byr mewn lleoliadau ar draws y fwrdeistref.   

Fel rhan o'r rhaglen, gwneir gwiriadau pwysedd gwaed, pwls a cholesterol i asesu risg unigolion 

o ddatblygu clefyd cardiofasgwlaidd dros y 10 mlynedd nesaf. 

Unwaith y bydd y canlyniadau wedi'u hasesu, bydd cynllun gweithredu yn cael ei gytuno gyda'r 

claf a byddant yn nodi eu blaenoriaethau gyda gweithwyr iechyd proffesiynol er mwyn lleihau 

eu risg o glefyd cardiofasgwlaidd. 

Ar draws Casnewydd, cynhaliwyd 3660 hyd yn hyn. Mae'r Archwiliad Iechyd yn nodi ar 

gyfartaledd 30% o gyfanswm nifer y bobl a welwyd ar gyfer materion iechyd sydd heb eu 

diagnosio yn flaenorol, sydd wedi taro sbardunau arweiniad NICE ar gyfer ymyrraeth bellach gan 
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feddyg teulu ac wedi canfod 17% mewn mwy o berygl o CVD. 

 

Canfu Gwiriadau Iechyd :- 

 17% gyda mwy o risg o  CVD 

 10% gyda mwy o risg o Diabetes 

 35% â hanes teulu o diabetes 

 Cyfeiriwyd 30% yn ôl at eu Meddyg Teulu am ymyriad clinigol ar gyfer materion 

meddygol a oedd yn anhysbys gynt 

 77% o risg uwch oherwydd BMI uchel 

 77% Cylchedd Canol Uchel 

 39% Lefelau uchel o ddim gweithgaredd corfforol 

Gorffennodd y rhaglen Byw’n Iach Byw’n Hirach ei cham cyntaf ar ddiwedd mis Mawrth 2018 ac 

mae'r rhaglen ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ddatblygu Cam 2 y rhaglen newydd ar ôl mis 

Hydref 2018 am y chwe mis nesaf.   

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd archwiliadau iechyd yn dal i weithredu yn ardal Casnewydd, gyda'r 

tîm yn annog y rheini nad ydynt wedi ymgymryd â hwy hyd yma i fanteisio ar eu cynnig o 

apwyntiad, yn enwedig o ran targedu'r rhai lle mae angen ystyriaeth ychwanegol oherwydd 

gwahaniaethau diwylliannol. 

Rhwydwaith Llesiant Integredig  

Mae'r cysyniad Rhwydwaith Llesiant Integredig (IWN) yn cynnig y fframwaith ar gyfer cefnogi 

sefydlu systemau integredig, yn seiliedig ar leoedd ar draws y Rhwydweithiau Gofal Cymdogaeth 

(NCN) yng Ngwent.  Mae'r fframwaith yn cwmpasu'r ffactorau allweddol sy'n gysylltiedig â 

llesiant pobl ac yn ein hannog i feddwl yn gyfannol am y ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a 

llesiant unigolyn (gweler y ffigwr isod). 
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Gwnaed ymrwymiad i Grŵp Arweinyddiaeth Ranbarthol Gwent Fwyaf (Awst 2017) i gwblhau 

adolygiad gwaelodlin o'r elfennau IWN sydd eisoes ar waith ledled Gwent er mwyn llywio 

cynllunio yn y dyfodol.  Roedd hyn yn cynnwys tair elfen: 

 Sefydlu cynnig craidd o wasanaethau llesiant sydd ar hyn o bryd yn bodoli o fewn 

lleoliadau 

 Deall y gweithlu llesiant sy'n dod i'r amlwg, gan gynnwys y 'rolau cyswllt' sy'n bodoli i 

gynorthwyo pobl i lywio'r system 

 Mapio'r 'hybiau' presennol neu gynlluniedig a all gyfrannu at lesiant cymunedol 

O fewn Casnewydd, cynhaliwyd y gwaith hwn mewn cydweithrediad â'r gweithgor llesiant 

cymunedol.  Cwblhawyd adolygiad gwaelodlin i hysbysu gweithrediad rhwydweithiau llesiant 

integredig ar draws Casnewydd.  Hysbysodd y gwaith hwn adroddiad Gwent gyfan – cytunwyd 

ar yr argymhellion a'r camau nesaf gan y Grŵp Arweinyddiaeth ar 19/04/18.  Bydd yr adroddiad 

hwn a'r canfyddiadau manwl ar gyfer Casnewydd yn cael eu cyflenwi i Fwrdd Partneriaeth 

Integredig Casnewydd ar y cyfle nesaf. 
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Canlyniad Mae pobl yng Nghasnewydd yn byw mewn cymuned ddiogel a chydlynus 

Disgrifiad Sicrhau bod trigolion, ymwelwyr a busnesau yn teimlo’n ddiogel yn eu hardal leol, ac yn 

hyderus bod unrhyw bryderon diogelwch yn cael eu datrys. Hyrwyddo cymuned gynhwysol 

sy’n canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â thai, dysgu, cyfathrebu, cydraddoldeb a 

chynhwysiant cymdeithasol, atal eithafiaeth dreisgar a throseddu ac anhrefn. 

Blaenoriaethau  Cymunedau Cydlynus  

 Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

 Cyfiawnder Ieuenctid 

 Canol Dinas Fwy Diogel 

 Cam-drin Domestig 

Trosolwg 
Arweinydd 
Thema – Ian 
Roberts 

Mae'r Grŵp Thema Diogel a Chydlynus yn drefniant partneriaeth aml-asiantaeth weithgar 

iawn sydd wedi cyflawni cryn dipyn o waith yn ystod 2017/18 gyda'r bwriad o wneud 

Casnewydd yn lle mwy diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.  

Bu gwella cydlyniad cymunedol yn ffocws i’r grŵp eleni. Cynyddodd troseddau casineb a 

adroddwyd yng Nghasnewydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, yn fwyaf nodedig mewn 

perthynas â chasineb hiliol, homoffobia, cysylltiedig ag anabledd a thrawsffobig. Mae 

achosion tebygol hyn yn cynnwys: yr ymdrechion a wneir gan wasanaethau cyhoeddus i 

annog adrodd a chefnogi dioddefwyr troseddau casineb; cynnydd mewn trychinebau terfysgol 

a ysbrydolir gan Islam yn y DU a thramor; a phenderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd. 

Mae adroddiad y Swyddfa Gartref yn nodi bod cyfradd y cynnydd yn debyg i lawer o 

ardaloedd eraill ledled Cymru a Lloegr a bod yr ymdrechion i gynyddu adrodd yn ffactor 

arwyddocaol yn hyn o beth.  

Gwnaethpwyd llawer o waith yn ystod y flwyddyn i gefnogi integreiddio ymfudwyr, ceiswyr 

lloches a ffoaduriaid sydd wedi'u gwasgaru i ardal Casnewydd, ac i sicrhau eu bod yn gallu 

ffynnu a chyfrannu'n gadarnhaol i fywyd yn y gymuned leol.   

Cyflenwyd hyfforddiant atal yn eang mewn ysgolion ledled Casnewydd gan ganolbwyntio ar 

barch a gwytnwch. Mae ysgolion hefyd yn parhau i gael cefnogaeth gan y bartneriaeth o ran 

eu dyletswyddau gwasanaeth cyhoeddus.  

Parha Fforwm Cyfiawnder Trosedd Dwyrain Gwent â'i waith i wella cefnogaeth i ddioddefwyr 

ac i annog adrodd. Hefyd ffurfiwyd panel adolygu achos amlasiantaeth i gydlynu'r ymateb i 

achosion risg uchel.  

O ran gwasanaethau cam-drin domestig, mae nifer o asiantaethau cymorth yn parhau i 

gydweithio o leoliad newydd yn Llyfrgell Casnewydd i ddarparu dull cydgysylltiedig o gefnogi 

dioddefwyr. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar lefel Gwent i sicrhau gwell cydlyniad o 

Adolygiadau Lladdiad yn y Cartref (DHR) a chyflwyno hyfforddiant i weithwyr y sector 

cyhoeddus.  

Cyflawnwyd gostyngiadau sylweddol mewn adroddiadau am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

(YGG) trwy'r nifer o weithgareddau dargyfeirio a ddarperir drwy'r is-grŵp YGG. Mae 

partneriaid wedi canolbwyntio eu hymdrechion i weithio gyda phobl ifanc sydd wedi 
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ymddieithrio a'r rhai sydd mewn perygl o gymryd rhan mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Yn ystod y flwyddyn, cyflenwyd dros 2,500 o sesiynau i dros 48,000 o gyfranogwyr. Roedd 

pobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a hamdden megis y celfyddydau 

creadigol. 

Mae'r adroddiad hwn hefyd yn tynnu sylw at nifer o fentrau datrys problemau amlasiantaeth 

llwyddiannus sydd wedi'u hanelu at addysgu pobl ifanc am effaith ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a’r gweithgareddau dargyfeirio a weithredwyd, yn enwedig yn ystod 

cyfnod brig yr Hydref.  

Gwnaeth y Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid (GTI) gryn dipyn o waith i ymdrin ag ymddygiad 

troseddol plant, tra’n cwrdd â disgwyliadau dioddefwyr a lleihau galwadau dianghenraid ar y 

Llysoedd. At ei gilydd, mae'r adroddiad perfformiad mewn perthynas â Chyfiawnder Ieuenctid 

yn gadarnhaol ond mae ffigyrau'n dangos bod gan Gasnewydd gyfran uwch o newydd-

ddyfodiaid tro cyntaf i’r system Llysoedd nag awdurdodau cyfagos. Mae'n bosibl y gellir 

esbonio hyn i ryw raddau drwy amrywiadau wrth wneud penderfyniadau, fodd bynnag, 

profiad ymarferwyr yn lleol yw bod mwy o bobl ifanc o oedran ysgol yn ymwneud fwyfwy â 

throseddu difrifol fel trais, bwrgleriaeth a masnachu mewn cyffuriau. Mae nifer o'r 

troseddwyr ifanc hyn yn cael eu denu i'r gwobrau ariannol sy'n gysylltiedig â masnachu mewn 

cyffuriau ac mae ganddynt broblemau ymddygiad cymhleth, sy'n rhwystr i ymgysylltu'n 

effeithiol. Wrth symud ymlaen, bydd angen gwneud mwy o waith i ddeall achos ac effaith 

camfanteisio ar blant yn droseddol fel bod modd dod o hyd i ffyrdd mwy effeithiol o ymdrin 

â'r broblem hon. Mae achos plentyn M yn yr adroddiad hwn yn tynnu sylw at yr heriau anodd 

a wynebir gan y rhai sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, ond mae hefyd yn 

tynnu sylw at y ffaith y gall dyfalbarhad a chred yn y plentyn dalu ar ei ganfed.  

Un o'n nodau allweddol fel grŵp partneriaeth yw sicrhau bod Canol Dinas Casnewydd yn 

lleoliad croesawgar a diogel i bobl weithio ac ymweld ag ef. Fel unrhyw ardal arall yng nghanol 

y ddinas, mae angen ymdrin â materion parhaus mewn perthynas ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol ieuenctid, trosedd, trais economi’r nos, cysgu ar y stryd a pharcio 

anghyfreithlon.  

Sefydlwyd Ymgyrch Jackal ym mis Rhagfyr 2017 i ymdrin ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

Ieuenctid ac fe welwyd rhai canlyniadau calonogol iawn yn gynnar yn 2018. Caniataodd 

ymgyrch recriwtio Heddlu Gwent i nifer o swyddogion ychwanegol gael eu defnyddio ar 

batrolau troed yn ardal canol y ddinas i ymdrin ag ymddygiad troseddol a chynnig 

presenoldeb tawel. Hefyd sefydlwyd grŵp cysgwyr stryd amlasiantaethol i sicrhau y rhoddir y 

gefnogaeth orau bosibl i bobl ddigartref yn cysgu ar y stryd yng nghanol y ddinas. 

Cymeradwyodd Cyngor Dinas Casnewydd (CDC) benderfyniad i drosglwyddo cyfrifoldeb am 

orfodi parcio i Wardeniaid y Cyngor, a fydd yn rhyddhau Swyddogion Heddlu a Swyddogion 

Cymorth Cymunedol i ddelio ag agweddau mwy difrifol ar drosedd ac anhrefn. Hefyd 

cwblhawyd adolygiad o'r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (PSPO) a gwnaed nifer o 

argymhellion i sicrhau y gellir ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a bygythiol yn 

ddigonol.  
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Dangosyddion 
Poblogaeth 

 
 
 
 

Er gwaethaf y nifer eithaf 

cyson o droseddau casineb 

a gofnodwyd ers 2011/12, 

profodd Casnewydd 

gynnydd sydyn dros y ddwy 

flynedd ddiwethaf. Yn 

seiliedig ar ddata a 

ddarparwyd gan Heddlu 

Gwent, yn 16/17 roedd 

nifer y troseddau casineb a 

gofnodwyd yn 200 a 

chynyddodd hyn i 284 yn 

17/18. Nid yw'r cynnydd hwn yn unigryw i Gasnewydd ac fe'i adlewyrchir yn ffigyrau 

cenedlaethol y Swyddfa Gartref ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae'r meysydd allweddol o gynnydd 

wedi bod ym meysydd casineb hiliol, homoffobia, troseddau casineb sy'n gysylltiedig ag 

anabledd a thrawsffobig.  

Yn ôl adroddiad y Swyddfa Gartref, roedd y cynnydd mewn troseddau casineb anabledd a 

thrawsffobig oherwydd bod gwell adrodd am droseddau a bod mwy o ddioddefwyr yn dod 

ymlaen. Mae hyn yn cyd-fynd â chanfyddiadau "Hidden in Plain Sight – Inquiry into disability 

related hate crime" y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 

Ar brydiau, gall digwyddiadau byd-eang a chenedlaethol gael effaith ar lefel leol a chynyddu 

tensiynau cymunedol, gan arwain at gynnydd sydyn mewn digwyddiadau casineb h.y. cynnydd 

gweithgarwch gan y dde eithafol, mwy o sylw yn y cyfryngau am ddigwyddiadau byd-eang (yn 

enwedig o ran terfysgaeth). Cafwyd cynnydd hefyd ar ôl ymosodiadau Westminster Bridge, 

Manchester Arena a London Bridge. Yn ystod cyfnodau o densiynau uwch, mae CDC a Heddlu 

Gwent yn sicrhau ein bod mewn cysylltiad â'r cymunedau yr effeithir arnynt er mwyn rhoi 

sicrwydd a chefnogaeth i'n cymunedau.  

Parha fforwm Trosedd Casineb Dwyrain Gwent i ganolbwyntio ei hymdrechion ar gynyddu a 

gwella mecanweithiau adrodd a chefnogi dioddefwyr. 

Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 
 
 
 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws 
COG 

Nifer y bobl sy'n cael mynediad at hyfforddiant 
Atal 

400 680 Gwyrdd 

Nifer y bobl sy'n cael mynediad i hyfforddiant 
Caethwasiaeth Fodern 

40 18 Oren 

% o achosion troseddau casineb a gyfeiriwyd at 
Gymorth Dioddefwyr 

80% 100% Gwyrdd 
 

Y stori hyd 
yma 
 
 
 
 

Y prif ffocws ar gyfer 2017/18 yw cyflenwi rhaglen Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru 

2017-2020, sy'n cynnwys:  

 Gweithio ar lefel strategol i dorri i lawr y rhwystrau i gynhwysiant ac integreiddio ar draws 

grwpiau ymylol trwy:  

- Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Cefnogi Cyrff Cyhoeddus i nodi rhwystrau i 
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gynhwysiant cymdeithasol ac economaidd ar draws grwpiau ymylol yn eu 

hardaloedd, ac i gyflawni'n effeithiol yn erbyn y nod Cymunedau Cydlynus a nod 

Cymru Mwy Cyfartal o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol trwy eu cynlluniau 

Llesiant.  

- Cyfathrebu - Hyrwyddo negeseuon cadarnhaol a gwrthnaratifau ar lefel 

genedlaethol a lleol sy'n ymwneud â chydraddoldeb a chynhwysiant ac i wrthbwyso 

gwahaniaethu, gan gynnwys yr wythnos Cydraddoldebau, Wythnos Ymwybyddiaeth 

Troseddau Casineb, wythnos Ffoaduriaid ayb. Mae'r maes gwaith hwn wedi 

datblygu'n gadarnhaol gydag asiantaethau partner yn gweithio gyda'i gilydd i rannu 

negeseuon cyffredin yn ogystal â chefnogaeth i ddulliau amlasiantaethol o ymdrin â 

thensiwn cymunedol. Enghraifft fyddai'r ymateb i effaith arestiadau ôl-derfysgaeth 

yng Nghasnewydd. Sefydlwyd trefniadau rhwng cymdeithasau corfforaethol ar 

draws partneriaid i sicrhau ein bod yn rhannu gwybodaeth gyfoes a chywir gyda'r 

cyhoedd.  

 Gweithio ar lefel leol i ddadansoddi'r rhwystrau rhag cynhwysiant ac integreiddio i grwpiau 

a chymunedau penodol trwy:  

- Weithio gyda grwpiau neu gymunedau penodol - Cefnogaeth cydlyniant ar gyfer 

grwpiau neu gymunedau penodol a nodwyd ar lefel leol 

- Gweithio mewn partneriaeth i ymateb i anghenion cymunedau Sipsiwn a Theithwyr, 

gan gynnwys ymgysylltu cadarnhaol ar ddatblygu safle parhaol  

 Cefnogi ymfudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches a chymunedau llety yn ystod y broses 

integreiddio trwy:  

- Cefnogaeth i ffoaduriaid a cheiswyr lloches - Galluogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid i 

gael y cyfle i ddysgu, ffynnu a chyfrannu at fywyd economaidd, amgylcheddol, 

cymdeithasol a diwylliannol Cymru. Mae'r gwaith hwn wedi parhau i gael ei gyflenwi 

ar sail amlasiantaethol ar draws Casnewydd. 

- Mae hyn yn cynnwys cyflenwi'r rhaglen Ailsefydlu yn barhaus ar draws Casnewydd a 

bod cefnogaeth integreiddio yn cael ei darparu gan bartneriaid, gan gynnwys 

Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (SWFRS) a Choleg Gwent 

- Mae Casnewydd yn parhau i fod yn ardal wasgaru ac mae materion parhaus yn 

ymwneud â materion iechyd yr amgylchedd a diogelwch tân adeiladau, gyda 

gweithio mewn partneriaeth rhwng CDC a SWFRS 

 Mae'r fforwm Trosedd Casineb yn parhau i weithredu yn Nwyrain Gwent. Trafodir data a 

thueddiadau yn y cyfarfodydd, gydag achosion risg uchel yn cael eu rheoli gan grŵp trin 

achosion sefydledig. Cyflenwyd hyfforddiant ychwanegol mewn perthynas â 'chasineb ar-

lein a'i effaith ar gydlyniant'.  

 Mae'r hyfforddiant ar Gaethwasiaeth Fodern wedi parhau i fod ar gael; fodd bynnag, mae'r 

ffocws ar gyfer y 12 mis diwethaf wedi bod ar 'Gadwyni Cyflenwi Moesegol' a sut mae 

sefydliadau'n caffael nwyddau a gwasanaethau. 

 Parhau i hybu Parch a Gwytnwch trwy Hyfforddiant Atal ar draws ysgolion yng 
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Nghasnewydd yn ogystal â darparu gwasanaeth cynghori parhaus i ysgolion mewn 

perthynas â Dyletswyddau'r Sector Cyhoeddus yn ogystal â'u cyfeirio at adnoddau 

cymeradwy y Swyddfa Gartref 

 Mae panel CHANNEL Casnewydd yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd i reoli atgyfeiriadau Atal 

a bu ymgysylltiad parhaus â'r Swyddfa Gartref ochr yn ochr ag ALlau eraill yng Nghymru ar y 

rhaglen Ddatblygu arfaethedig 

 Datblygodd grŵp DHR rhanbarthol ddull/ proses Gwent o ran DHR a cheisio cytundeb gan 

BGCau Gwent 

 Mae grŵp llywio ‘Gofyn a Gweithredu’ rhanbarthol wedi sefydlu ac mae’n goruchwylio 

gweithredu lefelau hyfforddi amrywiol.  

 Mae'r Uned Cam-drin Domestig wedi symud o'r Orsaf Wybodaeth i'r Llyfrgell Ganolog ac 

mae'n parhau i gynnal gwahanol sefydliadau CD a phartneriaid statudol. Darperir 

cefnogaeth barhaus a rheolaeth yr uned gan Dîm Partneriaeth CDC.  

 Cyhoeddwyd dau adroddiad DHR yn 17/18 ac mae 3ydd DHR ar y gweill. 
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Dangosyddion 
Poblogaeth 
 
 
 

Ardal 
Ebr-13 i 

Maw 14 

Ebr-14 i 

Maw 15 

Ebr-15 i 

Maw 16 

Ebr-16 i 

Maw 17 

Ebr-17 i 

Maw 18 

Cyfradd 

fesul 

1,000 

% newid o’r 

flwyddyn 

flaenorol 

Casnewydd 7920 8382 8161 7272 6171 41.8 -15% 
 

Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws 
COG 

Nifer y sesiynau dargyfeirio a gyflwynwyd 2,000 2537 Gwyrdd 

Nifer o gyfranogiadau 40,000 48,962 Gwyrdd 

Partneriaid yn weithredol yn defnyddio Porth 
a Rennir YGG 

16 19 Gwyrdd 

Digwyddiadau YGG a adroddwyd i'r Cyngor 4850 4128 Gwyrdd 

Digwyddiadau YGG a adroddwyd i Heddlu 
Gwent 2017/2018 (noder nad yw'r Swyddfa 
Gartref / ONS wedi gwirio'r ffigwr eto) 

Gostyngiad 
ar 7251 
(ffigwr 

2016/17) 

5789 Gwyrdd 

 

Y stori hyd 
yma 

Cyflawniadau Allweddol: 

 Mae rhan greiddiol o'n strategaeth i ymdrin ag YGG yn golygu cyflenwi gweithgareddau 

dargyfeirio. Wrth nodi ardaloedd mannau problemus yng Nghasnewydd, bu partneriaid 

cyflenwi yn gweithio gyda gwahanol randdeiliaid i gynllunio strategaeth ymyrryd i 

ymgysylltu'n gadarnhaol â phobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn YGG neu ar fin gwneud 

hynny.  

 Ar hyn o bryd mae Pêl-droed Premier League Kicks yn cael ei gynnal trwy Casnewydd Fyw 

mewn partneriaeth â Sir Casnewydd yn y Gymuned.  Cyflwynir tair sesiwn yn wythnosol 

gyda chwe chynghrair ddwy waith y mis mewn lleoliadau canolog i grwpiau cymunedol gael 

mynediad trwy broject Premier League Kicks.  Mae'r brandio a'r cyfleoedd cystadleuol y 

mae'r project yn eu cyfleu wedi helpu cadw cyfranogwyr yn y sesiynau pêl-droed 

cymunedol. 

 Cyflwynwyd y rhaglen ‘Fit and Fed’ traws-dinas gyntaf eleni gyda'r nod deuol o ymdrin â 

bwydo yn ystod y gwyliau yn ogystal â chynnig gweithgareddau chwaraeon ar gyfer pobl 

ifanc sydd fel arfer yn cael prydau ysgol am ddim. Bu'r Project yn llwyddiant ysgubol ar 

draws 4 safle Somerton, Gaer, Pill a Stow Hill, gan ymgysylltu â thros 55 o bobl ifanc. 

 Gan weithio mewn partneriaeth, cyflwynodd Gwasanaeth Ieuenctid Casnewydd raglen 

ddargyfeirio dros wyliau'r haf ar gyfer pobl ifanc 14-17 oed. Roedd y project, o'r enw 'NP20', 

yn canolbwyntio ar hyrwyddo'r celfyddydau creadigol yng Nghasnewydd. Roedd NP20 yn 

ymwneud yn bennaf â phobl ifanc a nodwyd fel rhai sydd wedi ymddieithrio o wasanaethau 

prif ffrwd ac sy'n cyflawni ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu ar fin gwneud hynny. 

Ymgysylltodd y project â phobl ifanc anodd eu cyrraedd a difreintiedig, gan ddefnyddio 

cyfrwng cerddoriaeth a chelf i ennyn hyder, hunan-barch, tra'n gwella sgiliau cyfathrebu a 

gwaith tîm.  
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 Derbyniodd NP20 dros 40 o atgyfeiriadau gan amrywiaeth o asiantaethau/ gwasanaethau 

gan gynnwys y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac Ataliadau, ac oherwydd rhaglen 

gynllunio allgymorth a gynhaliwyd gan dîm I Zone. 

 Gellir gweld tystiolaeth o lwyddiant NP20 yn nhermau cyllid ychwanegol gan CDC a 

Casnewydd yn Un drwy'r grŵp YGG, i'w alluogi i barhau ar ddydd Sadwrn yn Theatr 

Riverfront. Ar hyn o bryd mae gan y project 30 o gyfranogwyr cofrestredig. 

 Ffilm gyfryngau digidol fer yw 'Anti-Social Bob' a grëwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth y 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (GTI) trwy nawdd grant gan Gyngor Dinas Casnewydd a 

Casnewydd yn Un. Datblygwyd y Project i weithredu fel offeryn ymyrraeth gynnar gyda'r 

nod o 'dorri'r cylch' o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae'r ffilm wedi'i theilwra'n benodol i 

apelio at blant ysgol oedran cynradd a bydd yn cael ei dangos i’r 45 ysgol gynradd ar draws 

Casnewydd. Bydd staff y GTI, gyda chefnogaeth swyddogion cyswllt Heddlu Gwent a’r 

Gwasanaeth Tân, yn cyflenwi'r gweithdai gyda'r neges y mae'r ffilm yn ei chyfleu, sef bod 

'ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio ar bawb'.  

 Lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch dyddiadau tymhorol allweddol: 

- Cynhaliwyd cyfarfodydd gweithredol YGG 

rhwng 11 o bartneriaid i ganolbwyntio ar 

brojectau gyda'r nod o ymdrin ag 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod 

dyddiadau tymhorol allweddol, a nodwyd 

fel amseroedd YGG brig. 

- Caiff gweithgareddau dargyfeirio Ymgyrch 

Bang eu cydlynu trwy'r Grŵp Gweithredol 

YGG.  Cynhaliwyd nifer o weithgareddau 

cymunedol trwy gydol hanner tymor mis 

Hydref a Chalan Gaeaf, gyda Gwasanaeth 

Ieuenctid Casnewydd yn cynnal 

digwyddiad ieuenctid yng Nghanolfan 

Casnewydd ar Noson Tân Gwyllt.   

- Trwy gydol Ymgyrch Bang, cynlluniwyd 

wythnos o weithgareddau i ennyn 

diddordeb pobl ifanc yn eu cymunedau 

lleol; roedd y rhain yn cynnwys, ond heb eu 

cyfyngu i, brojectau Nos Wener, Clybiau 

Ieuenctid a Chynlluniau Chwarae.  

- Defnyddiwyd y poster uchod i hyrwyddo Ymgyrch Bang; roedd y project yn disgrifio'n 

gryno lwyddiannau'r project a’r effaith ar YGG.  

- Yn ystod hanner tymor mis Hydref, darparodd Casnewydd Fyw gyfleoedd i 21 o bobl 

ifanc, 16+ oed, gwblhau cymhwyster Lefel 2 Arweinwyr Chwaraeon.  Cwblhaodd bob un 

o’r 21 o gyfranogwyr y cwrs, ac maent yn gweithio ochr yn ochr â staff yn y ddarpariaeth 

bresennol ar draws y ddinas. 
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 Lleihau digwyddiadau o osod tanau bwriadol: 

- Defnyddiwyd data dosbarthu defnyddwyr Mosaig a Mynegai Amddifadedd Lluosog 

Cymru (WIMD) i nodi'r aelwydydd mwyaf bregus yn y ddinas; yr aelwydydd hyn fel arfer 

sy’n peri’r risg fwyaf o gael eu heffeithio gan dân bwriadol. 

- Codi ymwybyddiaeth trwy raglen addysg sy'n anelu at bobl ifanc rhwng Cyfnodau 

Allweddol 1 i 4, gyda nod o hyrwyddo diogelwch a lleihau llosgi bwriadol. 

- Ymgyrch Ash – gweithredu mewn partneriaeth amlasiantaeth a oedd yn ymdrin â'r 

cynnydd mewn gosod tanau bwriadol, gyda'r nod o leihau troseddu ac anhrefn a 

chynyddu hyder y cyhoedd. Targedodd Ymgyrch Ash ward Lliswerry a bu'n ymwneud ag 

ysgolion lleol ac aelodau'r gymuned. Cafodd plant eu haddysgu am YGG a gosod tân 

bwriadol, tra cymerwyd camau i gefnogi'r trigolion trwy ddiwrnodau glanhau 

cymunedol. 

- Ymgyrch Absorb – gan ganolbwyntio ar ardal Pill, nododd Ymgyrch Absorb fod 

adeiladau gwag di-ddefnydd yn rhai a oedd mewn perygl o ymosodiadau llosgi bwriadol 

ac yna, mewn cydweithrediad â'r Tân / yr Heddlu / CDC a'r landlordiaid, diogelwyd yr 

adeiladau dan sylw a/neu eu dymchwel, i ddiogelu’r cyhoedd yn ogystal â dileu risg i 

wasanaethau golau glas. Hyd yn hyn, cynhaliwyd 40+ o Asesiadau Agored i Losgi 

Bwriadol yn ward Pill. 

- Project Gofod Gwyrdd Gaer - Ar y cyd â pherchnogion tir CDC / CADW, timau tanau 

gwyllt SWFRS a’r gwasanaeth prawf, byddwn yn gweithredu cynllun blynyddol o reoli tir 

i leihau tanwydd tanau gwyllt. Bydd criwiau o Duffryn hefyd yn ymweld ag ysgolion i 

gyflenwi sgyrsiau tân gwair i addysgu pobl ifanc am beryglon o hyn. Y bwriad tymor hir 

yw gweithio ar y cyd â CDC i reoli a datblygu'r tir yn fan gwyrdd y gellir ei ddefnyddio 

gan y gymuned. Defnyddir gwirfoddolwyr i reoli'r mannau y tu allan i'r ffenestr dorri / 

llosgi o fis Ebrill i fis Hydref.  

 Siopau Maesglas a’r lôn gefn 

- Cwblhawyd ymgynghoriad cyhoeddus gyda'r trigolion a busnesau lleol yn yr ardal a elwir 

yn siopau Maesglas ynghylch y camymddwyn honedig yno sy'n cynnwys trosedd ac 

ymddygiad gwrthgymdeithasol. O ganlyniad, mae CDC yn ystyried Gorchymyn Gwarchod 

Mannau Cyhoeddus (PSPO) sy'n atal yfed alcohol; cynulleidfaoedd o 3 neu fwy o bobl; y 

defnydd o ymddygiad bygythiol ac ymosodol a meddiant sylweddau gwenwynig (gan 

gynnwys anterthau cyfreithlon)* a gosod giatiau ar y lôn gefn. 

- Mae CDC a Casnewydd yn Un drwy'r Grŵp YGG wedi ariannu prynu a gosod 2 gamera 

teledu cylch cyfyng sydd bellach yn cwmpasu blaen y siopau a'r lôn gefn - mae'r rhain 

bellach yn weithredol. 

- Bydd y cyfyngiadau a'r giatiau yn ffurfio rhan o'r PSPO a fydd nawr yn cael ei ystyried yn 

ffurfiol gan y cyngor. 

- * Disgrifiadau cryno o'r mesurau rheoli 
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Dangosyddion 
Poblogaeth 
 
 
 
 

Newydd-Ddyfodiaid Tro Cyntaf (NTC) 

 

Yng Ngwent, mae gan Gasnewydd fwy o bobl ifanc yn ôl cyfran sy'n troseddu, ac sy'n dod drwy'r 

system llys nag awdurdodau cyfagos.  Ein Newydd-Ddyfodiaid Tro Cyntaf (NTC) yw'r uchaf yng 

Nghymru ac mae wedi parhau'n weddol gyson dros y blynyddoedd diwethaf, er bod cynnydd 

bach wedi bod yn y flwyddyn ddiwethaf. 

Mae cyfran sylweddol o'r NTC hyn yn ymwneud â throseddau moduro, na ellir eu dargyfeirio o'r 

System Cyfiawnder Ieuenctid (SCI) dan y broses gyfredol.  Trais, byrgleriaethau, troseddau a 

throseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yw'r prif droseddau sy'n dod â phobl ifanc i’n sylw, 

boed hynny trwy wasanaethau atal, ymyrraeth gynnar neu lys. 

Aildroseddu  

 

Er bod nifer y plant sy'n dod i mewn i'r system wedi gostwng, mae cyfraddau aildroseddu wedi 

bod ar y cynnydd yn gyffredinol, sy'n arwydd o gynnydd yng nghymhlethdod ymddygiad pobl 

ifanc sy'n dod i sylw'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (GTI) nawr. Dangosir hyn ar y graff 

uchod. 
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Cafwyd gostyngiad yn y niferoedd cyffredinol yng Nghasnewydd, gyda 230 o ganlyniadau 

newydd yn 2017/18 o'i gymharu â 274 yn 2016/17 - gostyngiad o 16%, gyda gwaith cyn-lys yn 

cyfrif am dros 65% o'r llif gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf. 

Dengys data perfformiad lleol cyfredol (a gasglwyd gan y GTI) stori well a chyffredinol bositif.  

Cafwyd cynnydd bach iawn yn yr Newydd-ddyfodiaid Tro Cyntaf ac mae cyfraddau aildroseddu 

yn dod i lawr. Hefyd mae'r defnydd o ddedfrydau o garchar wedi gostwng er gwaethaf 

difrifoldeb rhai troseddau. 

Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 
 
 
 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws 
COG 

Canran y bobl ifanc y cyfeiriwyd hwy at ddatrysiad 
cymunedol (IP8a)  

30% 36% Gwyrdd 

Canran y bobl ifanc a gyfeiriwyd at Fiwro Casnewydd ar 
gyfer Gwarediadau Allan o Lys  

15% 29.5% Gwyrdd 

Nifer o Newydd-Ddyfodiaid Tro Cyntaf i mewn i’r system 
Cyfiawnder Ieuenctid (IP8c)  

80 76 Gwyrdd 

Cyfran y bobl ifanc a ddedfrydwyd i'r ddalfa (IP8d)  24 9 Gwyrdd 

Pobl ifanc ag anghenion camddefnyddio sylweddau yn 
cael mynediad at wasanaethau (IP8f)  

80% 96% Gwyrdd 

Canran y bobl ifanc â Gwarediadau y Tu Allan i'r Llys 
sy’n aildroseddu o fewn 12 mis 

30% 20.7% Gwyrdd 

Canran o bobl ifanc â gorchmynion statudol sy'n 
aildroseddu o fewn 12 mis 

50% 40.2% Gwyrdd 

Oriau cyfartalog addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 
(IP8j)  

18 awr 14.4 awr Coch 

O ran yr addysg, hyfforddiant a chyflogaeth (AHC), bu gwelliant cyson mewn presenoldeb rhwng 

dechrau a diwedd gorchymyn. Ar ddechrau'r flwyddyn, roedd ein carfan yn gyffredinol yn bobl 

ifanc hŷn a oedd wedi gadael yr ysgol.  Gwrthododd llawer o'r rhain, neu nid oeddent yn barod i 

ymgysylltu â gyrfaoedd neu unrhyw fath o hyfforddiant/cyflogaeth. Ar ddiwedd 2017/18 

nodwyd cynnydd sylweddol mewn plant oedran ysgol, gyda dros 50% o'r rheiny ar y gofrestr yn 

yr uned cyfeirio disgyblion (UCD). Drwy ddiffiniad, mae gan y plant hyn ymddygiadau mwy heriol 

a chymhleth, ac efallai na chynigir amserlen lawn iddynt, gan na fyddai hynny’n briodol iddynt. 

Nid yw ystyriaethau o'r fath wedi cael eu cynnwys wrth gasglu'r ystadegyn hwn. Yn yr un modd, 

gyda llai o bobl ifanc ar y cyfan yn y garfan, gall unrhyw allanolion gael effaith sylweddol ar 

oriau/ perfformiad yn gyffredinol. 

Y stori hyd 
yma 

Newydd-Ddyfodiaid Tro Cyntaf 

Noda'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI): mae’r niferoedd gwirioneddol yn adrodd cynnydd o 52 

o bobl ifanc yn ystod Hydref 2015/Medi 2016 i 73 o bobl ifanc ar gyfer Hydref 2016/Medi 2017, 

mae hyn yn gyfystyr â chynnydd o 40.4% yn nifer y Newydd-Ddyfodiaid Tro Cyntaf. Mae hyn o'i 

gymharu â chynnydd o 20.7% ar draws Gwent a gostyngiad o 7.5% ar draws Cymru. 

Mae'r GTI yn dadlau bod sawl ffactor yn cyfrannu at y data hanesyddol hwn gan gynnwys: 
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 Difrifoldeb troseddau a gyflawnwyd yng Nghasnewydd: yn 2017/18, dim ond 45% o 

Newydd-ddyfodiaid Tro Cyntaf oedd â Gwarediad Cyfiawnder Adferol (RJD) blaenorol, 

yn nodi bod difrifoldeb y drosedd yn rhy ddifrifol i gael ei dargyfeirio. Ar ddechrau'r 

flwyddyn hon, ac ar hyn o bryd, mae gan Gasnewydd fwy o orchmynion statudol na'n 

cymheiriaid yng Ngwent a rhai ardaloedd eraill yng Nghymru.    

 Mae proses biwro Gwent yn caniatáu cyfle cyfyngedig ar gyfer dargyfeirio o'i gymharu 

ag ardaloedd eraill. 

 Roedd rhai Newydd-ddyfodiaid Tro Cyntaf o ganlyniad i bobl ifanc yn methu â 

chydymffurfio â'r RJD gwirfoddol ac felly'n cael eu dyrchafu i'r system. 

 Roedd troseddau moduro (na ellir eu dargyfeirio) yn cyfrif am nifer sylweddol o 

Newydd-ddyfodiaid Tro Cyntaf. 

Er gwaethaf y wybodaeth leol gyfredol sy'n dangos ond cynnydd bychan mewn Newydd-

ddyfodiaid Tro Cyntaf, mae Casnewydd yn dal i fod â'r raddfa NTC uchaf yng Nghymru. Fodd 

bynnag, mae'r GTI yn hyderus, trwy ei fonitro a'i graffu cadarn, bod y mwyafrif helaeth o bobl 

ifanc sy'n gymwys i gael eu dargyfeirio o'r STI yn cael eu dargyfeirio. Cafwyd eithriadau pan 

gafodd pobl ifanc eu cambrosesu gan yr heddlu; ymddangos yn y llysoedd y tu allan i Went; 

neu’n cael eu dyrchafu oherwydd diffyg cydymffurfio. 

Bu trafodaeth barhaus â phartneriaid drwy'r flwyddyn mewn perthynas â datblygu project 

dargyfeirio ar gyfer rhai troseddau moduro, sydd o dan y broses gyfredol bob amser yn dod yn 

NTC. Mae hyn yn parhau o hyd, fel y mae ceisio dod o hyd i ateb i'r anghysondeb parhaus rhwng 

nifer yr NTC a adroddir yn lleol a'r rhai a gyflwynir gan BTI (ein rhai ni bob amser yn is).  

Mae arolygiad thematig diweddar a gwblhawyd gan Arolygiaeth Carchardai EM (HMIP) ar 

Warediadau Allan o Lys (OOCD) a gyhoeddwyd ym Mawrth 2018, yn amlygu amrywiant 

sylweddol o ran ymarfer a phrosesu ar draws y wlad, gydag ardaloedd sy'n gweithredu meini 

prawf gwahanol iawn mewn perthynas â'r hyn y gellir ei dargyfeirio o'r STI - mae hyn yn ei 

hanfod yn golygu bod y gymhariaeth NTC ar draws Cymru ac yn genedlaethol yn ddiystyr gan 

nad yw'n cymharu tebyg at ei debyg. Yr ydym yn gofyn i'r Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol am 

adolygiad o'r broses i annog datblygiad mwy o gyfleoedd dargyfeirio i bobl ifanc yn unol ag 

egwyddor Plentyn yn Gyntaf (troseddwr yn ail) sy'n sail i'n gwaith yng Nghymru, yn ogystal â dull 

plismona sy’n canolbwyntio ar y plentyn a fabwysiadwyd gan Heddlu Gwent.  

Bu adolygiad o'r Gwarediadau Cyfiawnder Adferol (RJD) (gwaredu lefel gyntaf lle nad yw’r 

person ifanc yn dod yn NTC) a symud tuag at gryfhau'r broses er mwyn ei ddwyn yn fwy yn unol 

â gofynion y BCI. 

Mewn ymateb i'r angen i ddechrau'n gynnar gyda phobl ifanc i wella'r siawns o sicrhau nad yw 

ymddygiad negyddol yn gwreiddio, mae'r gwasanaeth atal a'r gwasanaeth ieuenctid wedi 

datblygu rhaglen bontio i dargedu'r bobl ifanc hynny a nodwyd gan ysgolion a allai fod mewn 

perygl o droseddu oherwydd nifer o brofiadau plentyndod niweidiol (ACE).  Rhedir y rhaglen 

beilot mewn tair ysgol lle mae nifer yr achosion o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 

uchel, a bydd yn cefnogi nifer fach o bobl ifanc trwy'r tymor olaf yn yr ysgol, trwy wyliau'r haf ac 

i'r flwyddyn nesaf. Rhagwelir y gallai hyn gael effaith gadarnhaol ar NTC. 

Tua diwedd y flwyddyn, mae'r GTI, trwy ddefnyddio arian a sicrhawyd trwy Casnewydd yn Un, 
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wedi datblygu ffilm - 'Anti Social Bob' sydd wedi'i anelu at blant oedran ysgol gynradd ac yn 

archwilio canlyniadau ymddygiad gwrthgymdeithasol - ymddygiad arall sy'n dod â phobl ifanc i 

sylw Atal a’r GTI. Y cynllun yw cyflenwi rhaglen o gymorth i ysgolion cynradd, i godi 

ymwybyddiaeth o'r materion, a chael pobl ifanc yn rhan o ymdrin â hyn. 

Aildroseddu 

Er bod y BTI wedi adrodd am gynnydd yn y garfan aildroseddu, nid yw'r nifer wirioneddol o bobl 

ifanc sydd wedi aildroseddu wedi newid yn sylweddol, ac yn gadarnhaol, mae’n dangos tuedd ar 

i lawr. 

Cyfradd aildroseddu (ail droseddwyr/nifer yn y garfan): 

 

 

Mae hwn yn faes y mae'r GTI yn ei fonitro'n agos, ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi 

hap samplo ac archwilio nifer o achosion lle mae aildroseddu wedi digwydd. Mae'r cynnydd 

canfyddedig mewn anawsterau iechyd meddwl emosiynol ac yn enwedig nifer y bobl ifanc sy'n 

ymwneud â throseddau cyffuriau (cyflenwi a delio) yn nodwedd helaeth o fewn y garfan hon. Y 

cyntaf o ganlyniad i fod heb y capasiti/gallu neu yn y ffrâm meddwl cywir i ddeall yn llawn 
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ganlyniadau gweithredoedd, a'r ail gan fod y cymhellion ariannol i bobl ifanc yn rhy fawr iddynt 

eu hanwybyddu.  Mae nifer o bobl ifanc yng Nghasnewydd yn ymwneud â ‘County Lines’ a 

Grwpiau Troseddau Trefnedig (OCG) ac mae hyn yn rhoi her gynyddol i'r gwasanaeth yn ogystal 

â phartneriaid, a bydd yn faes datblygu pellach yn y flwyddyn i ddod.  

Bu nifer cynyddol o blant sy'n derbyn gofal yn ein carfan aildroseddu a llawer o'r rhain (33% yn 

Ch4 2017/18) yn byw (ac yn troseddu) y tu allan i'r ardal, ac o fewn eu lleoliadau preswyl. Nid 

oes gan y GTI lawer o reolaeth yn y maes hwn, gan y gofelir am yr achosion gan y GTI sy'n 

cwmpasu'r ardal honno. 

Dengys gwybodaeth gyfredol leol (fel y'i cyflwynwyd yn gynharach yn yr adran hon) welliant 

sylweddol dros eleni, gyda 20.7% o'n carfan cyn-llys yn aildroseddu o fewn cyfnod o 12 mis a 

40.2% o fewn y garfan ôl-lys. Mae hyn yn well na pherfformiad yn y blynyddoedd blaenorol.  Yn 

amlwg, byddai'r sylwadau a wnaed mewn perthynas â gwahanol brojectau dargyfeirio ar gael 

mewn ardaloedd eraill, yn effeithio ar ein perfformiad aildroseddu yn ogystal â'n NTC - sydd 

unwaith eto yn bwrw amheuaeth ar gymariaethau y tu hwnt i Went.  Mae'n werth nodi nad yw'r 

naill na'r llall o'r GTIau Gwent arall yn ein 'teulu' (y GCIau hynny a nodwyd gan y BTI fel rhai 

tebyg) gan olygu bod gwerth cymharu ar draws Gwent yn gyfyngedig.  

Rheoli Risg 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu’r GTI yn gynyddol bryderus am y nifer y bobl ifanc yr ydym wedi 

eu hasesu fel rhai a allai fod yn risg sylweddol o niwed i eraill, neu sydd ag anghenion diogelwch 

a llesiant sylweddol (bregusrwydd).  Gofynnwyd i'r BTI edrych ar hyn, ac ar ôl archwiliad 

cychwynnol o nifer fechan o achosion, amheuwyd y gallai’r GTI fod yn gorasesu’r risg ac efallai’n 

mabwysiadu persbectif / dull gwrthwynebol i risg. Er mwyn archwilio hyn ymhellach, mae'r GTI 

wedi gofyn am adolygiad cyfoedion. Bwriedir cynnal hyn ym mis Mehefin 2018, ac mae'n debyg i 

arolygiad bach, er na chyhoeddir canfyddiadau ac mae'n ymarferiad y mae'r GTI wedi ei 

wahodd. Y gobaith yw y bydd hyn yn nodi ein meysydd o arfer da y gellir eu defnyddio i 

ddatblygu'r rhai sydd angen eu gwella. 

Cyfranogiad 

Mae gwaith yn yr ardal hon yn dal i fod yn embryonig, ond mae'n datblygu. Rydym yn cydnabod 

yr angen i wrando ac ymateb yn ystyrlon i ystod y defnyddwyr gwasanaeth, ac i'r perwyl hwn 

rydym yn datblygu'r thema hon o waith gan ddefnyddio offeryn o'r enw 'Viewpoint' sydd nid yn 

unig yn casglu barn a safbwyntiau, ond hefyd sydd â’r gallu i gasglu ac adrodd ar wybodaeth - 

sy'n draddodiadol y rhan o'r jig-so sydd wedi bod ar goll. Wrth i'r gwaith ddatblygu, mae'n rhoi'r 

modd i ni sicrhau fod ein gwasanaethau yn ymatebol ac yn hyblyg i anghenion ein defnyddwyr 

gwasanaethau.   

Defnydd o’r ddalfa 

Er gwaethaf difrifoldeb cynyddol troseddu pobl ifanc, mae'r defnydd o'r ddalfa wedi lleihau yn 

ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gall hyn fod yn arwydd bod gan y Llysoedd ffydd a hyder yn yr hyn 

a gynigiwn.   
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Mae'r GTI yn parhau i fabwysiadu'r egwyddor nad ydym yn rhoi’r gorau i’n hymdrechion â phobl 

ifanc a’n bod yn credu bod yno wastad gapasiti i newid - er weithiau nad yw hynny'n amlwg hyd 

nes y byddant yn oedolion. 

Dros y flwyddyn, rydym hefyd wedi apelio dau achos lle mae pobl ifanc wedi cael dedfrydau o 

garchar. Roedd y ddwy apêl yn llwyddiannus a rhyddhawyd y bobl ifanc i'r gymuned ar 

ddedfrydau cymunedol. 

Cyffredinol 

 Mae trafodaethau ynglŷn â dichonoldeb GTI Gwent a/neu amrywiad o hyn wedi ailgychwyn 

ac maent yn cael eu cwmpasu. Rhagwelir y bydd penderfyniadau a chymryd y camau 

cychwynnol tuag at y penderfyniadau hynny yn eu lle erbyn diwedd 2018/19. 

 Mae'r GTI yn parhau i fod yn aelod gweithredol o Grŵp Gweithredu Pill. 

 Lle bynnag y bo modd, mae'r GTI yn parhau i geisio cydweithio â'r GTI’au eraill a 

phartneriaid eraill i gefnogi cyflenwi gwasanaethau a chynyddu effeithlonrwydd. 
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Astudiaeth Achos 

Derbyniodd M Orchymyn Atgyfeirio 12 mis yn 2016. Methodd â mynychu ei banel 

cychwynnol nac ymateb i ymdrechion i ymgysylltu ag ef. Arweiniodd hyn at ddychwelyd i'r 

llys a chyfle arall i ymgysylltu â'i orchymyn. Methodd, ac wedi hynny, cynhaliwyd 

gwrandawiad torri a gwnaethpwyd gwarant heb fechnïaeth gan y Llys, gan nad oedd 

wedi mynychu’r fan honno chwaith. Gweinyddwyd y warant ym man cyflogaeth M, ac o 

ganlyniad, fe gollodd ei swydd. Caniatawyd i'r gorchymyn barhau a rhoddwyd cyfle 

pellach i M fynychu, tua 5 mis ymlaen o'i wrandawiad llys cychwynnol, ac yn ystod y 

cyfnod hwnnw roedd wedi gwrthod yn gyson â chymryd rhan mewn unrhyw beth a 

gynigiwyd gan y GTI. 

Roedd y pryderon a godwyd yn ystod ei asesiad yn cynnwys: 

 roedd M wedi derbyn gofal gan yr awdurdod lleol o oedran cynnar, 

 roedd wedi gwneud nifer o gyhuddiadau yn flaenorol yn erbyn staff neu bobl 

mewn awdurdod, 

 camddefnyddio sylweddau,  

 cysylltiadau cymheiriaid,  

 iechyd emosiynol ac anawsterau i reoli ei emosiynau  

O ganlyniad, roedd M yn anodd ymgysylltu ag ef o'r cychwyn ond trwy ddyfalbarhad gan 

Swyddog Dargyfeirio a oedd wedi bod â pherthynas gadarnhaol o'r blaen gydag ef, a mwy 

o gefnogaeth gan y gweithiwr ROLAC (Lleihau Troseddwyr mewn Plant sy'n Derbyn Gofal), 

dechreuodd cydymffurfiaeth M gynyddu'n araf. Arweiniodd newid mewn rheolwr achos at 

fwy o newid o ran ei ymgysylltiad â’r GTI a'i orchymyn a oedd yn cyd-fynd â chyfnod 

sefydlogrwydd yn ei lety a chymhelliant i edrych ar gyfleoedd addysg bellach. 

Ar gam 6 mis o'i orchymyn, ymgynghorwyd ag M o ran y cynnydd a wnaed a pha 

gefnogaeth oedd ei angen trwy'r pontio a gynlluniwyd, oherwydd ei fod yn agosáu at ei 

ben-blwydd yn 18 oed. Nododd nad oedd am i'r GTI ystyried dirymiad cynnar ei orchymyn 

gan ei fod wedi dod i werthfawrogi'r gefnogaeth ychwanegol a gafodd. 

Yn ystod y 6 mis diwethaf o'i orchymyn, cymerodd M ran mewn sesiynau yn edrych ar y 

risgiau a achosodd o ran y tebygolrwydd o aildroseddu, perygl i eraill ac iddo'i hun yn 

ogystal â sesiynau ehangach ar ganlyniadau troseddu pellach fel oedolyn. Siaradodd am 

ei gynlluniau i symud i fod yn agosach at aelodau o’i deulu ehangach yng Ngogledd Lloegr 

yn ogystal â'i gynlluniau ar gyfer cyflogaeth. 

Oherwydd y cynnydd roedd M yn ei wneud a'i aeddfedrwydd cynyddol, gofynnwyd iddo 

fod yn rhan o gefnogi'r GTI gyda chynhyrchu ffilm ‘Anti-Social Bob’. Darparodd M y 

trosleisio i hon, a mwynhaodd y profiad. Nododd y cyfranogwyr eraill pa mor broffesiynol 

oedd. 

Cwblhaodd M ei Orchymyn Atgyfeirio 12 mis yn llwyddiannus ym mis Ebrill 2018 ac mae 

wedi symud i gyflogaeth barhaol a chynlluniedig. Mae wedi cadw mewn cysylltiad â’r BCI 

i'n diweddaru o ran ei symudiad, pa mor sefydlog yw nawr, a'i swydd newydd. 
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Dangosyddion 
Poblogaeth 
 
 
 
 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

 

Dros 2017/18, cafwyd gostyngiad yn yr ymddygiad gwrthgymdeithasol a adroddwyd o 280 o 

ddigwyddiadau. Mae arferion cofnodi gwell yn rhannol gyfrifol am hyn gyda chyfran o'r 

ymddygiad gwrthgymdeithasol a adroddir yn cael ei gofnodi fel troseddau Trefn Gyhoeddus. Nid 

yw hyn yn cyfrif am y gostyngiad cyfan yn y ffigyrau ymddygiad gwrthgymdeithasol ac 

arweiniodd ymgyrchoedd megis Ymgyrch Jackal at ostyngiadau mawr trwy fis Rhagfyr, Ionawr a 

Chwefror o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd. 

Troseddau yr Adroddir Amdanynt 

 

Cyfrif o drosedd yn ôl y math o drosedd 
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Mae troseddau dwyn o siopau yn dal i fod yn gyfran fawr o'r troseddau a adroddwyd yng 

nghanol y ddinas, gyda 607 o droseddau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Fodd bynnag, mae hyn 

yn ostyngiad o 764 yn y flwyddyn flaenorol. Mae hyn i raddau helaeth o ganlyniad i'r gwaith a 

wnaed gyda'r NBAC o ran atal  y sawl sy’n dwyn o siopau gan staff diogelwch yn ogystal â dulliau 

mwy o wyro ar ochr dalfa’r broses, gan ddefnyddio atgyfeirio cyffuriau. 

Gwelwyd cynnydd o dros 200 o droseddau yn ystod y cyfnod hwn o drais heb anaf a throseddau 

cyhoeddus. Priodolir y mwyafrif o'r rhain i droseddau yn hytrach na'u trin fel ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

Dangosyddion 
Perfformiad 
Allweddol 

 
Targed 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

Statws 
COG 

Nifer y gweithrediadau Nos a gynhaliwyd 
ar y cyd gan CDC a Heddlu Gwent  

6 11 Gwyrdd 

Nifer y tacsis a arolygwyd 400 338 Oren 

% o adeiladau canol y ddinas risg uchel a 
arolygwyd gan yr CDC o ran cydymffurfio 
â chyfreithiau trwyddedu 

100% 
100% (arolygwyd 

122 eiddo) 
Gwyrdd 

Nifer o dorri trwyddedau sylweddol a 
ganfuwyd a % wedi'u cywiro 

100% 
Nodwyd 27 o 

faterion sylweddol - 
100% wedi eu datrys 

Gwyrdd 

% o bobl sy'n dweud eu bod yn teimlo'n 
ddiogel yng nghanol y ddinas yn ystod y 
dydd 

Cynnydd o’i 
gymharu â’r 

arolwg 
blaenorol 

Ion 2018 – 74.2% 
(gostyngiad o 8.4 o 

bwyntiau ar y 
flwyddyn flaenorol) 

Coch 

% o bobl sy'n dweud eu bod yn teimlo'n 
ddiogel yng nghanol y ddinas yn y nos 

Cynnydd o’i 
gymharu â’r 

arolwg 
blaenorol 

Ion 2018 – 34.1% 
(gostyngiad o 1.4 o 

bwyntiau ar y 
flwyddyn flaenorol) 

Oren 

 

Y stori hyd 
yma 

Gwnaed ystod o weithgareddau trwy gydol y flwyddyn i wella diogelwch a chanfyddiad y 

cyhoedd o ddiogelwch yng nghanol y ddinas yn ystod y dydd a'r nos.  

Roedd ymgysylltiad mwy effeithiol yn darged. Mae cylch presennol Eich Llais Heddlu Gwent 

wedi gweld pum gwaith cynifer o arolygon yn cael eu cwblhau sy'n caniatáu ar gyfer amrediad 

ehangach o'r problemau sy'n wynebu canol y ddinas, ac yn caniatáu targedu adnoddau'n well o 

ran yr holl bartneriaid yn erbyn y cynlluniau. 

Dan arweiniad y grŵp YGG, cwblhawyd project 'NP20' chwe wythnos yn Awst 2017 gyda 

chyfranogiad gwirfoddol rhagorol.  Roedd hyn yn cyd-fynd â dull wedi'i dargedu ar droseddwyr 

hysbys a oedd yn defnyddio Hysbysiadau Amddiffyn Cymunedol (CPN) a Gorchmynion 

Ymddygiad Troseddol (CBO) a gostyngiad mewn YGG yng nghanol y ddinas. 

Due to recruitment of officers, high visibility foot patrols in the city centre have increased 

targeting known offenders, providing reassurance and increasing public confidence.  

Civil parking enforcement has now been agreed which will further free up resources to tackle 

serious antisocial behaviour and contribute towards the aim of achieving a Purple Flag status. 
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Canol Dinas Mwy Diogel 

Oherwydd recriwtio swyddogion, mae patrolau troed 

gwelededd uchel yng nghanol y ddinas wedi cynyddu 

targedu troseddwyr hysbys, gan roi sicrwydd a chynyddu 

hyder y cyhoedd.  

Bellach, cytunwyd ar orfodi parcio sifil, a fydd yn 

rhyddhau adnoddau ymhellach i ymdrin ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol difrifol a chyfrannu at y nod o 

gyflawni statws Baner Borffor. 

Mae adolygiad o'r gorchmynion traffig sy'n effeithio ar 

folardiau a lliniaru cerbydau gelyniaethus yn cael ei 

gynnal a'i gytuno. Mae ymgynghoriad ag arbenigwyr 

gwrthderfysgaeth yn cael ei wneud i sicrhau bod yr ateb 

yn addas i'r pwrpas wrth i ni symud ymlaen i ddinas 

brysurach. 

Mae’r gwaith yn parhau gyda phartneriaeth 

Busnes Casnewydd yn erbyn troseddau (NBaC) a 

chafwyd llawer iawn o lwyddiant ynglŷn ag 

adnabod troseddwyr. Ar hyn o bryd rydym yn 

gweithio mewn partneriaeth i wella 

effeithlonrwydd wrth adrodd am droseddau dwyn 

o siopau er mwyn galluogi rheoli troseddwyr yn 

effeithiol a bod mwy o amser yr heddlu ar gael ar 

gyfer patrolio amlwg. Mae'r adolygiad Gorchymyn 

Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (PSPO) bellach 

wedi'i gwblhau ac mae'r Pwyllgor Craffu a 

Throsolwg wedi argymell bod y cynnig yn mynd 

ymlaen i'r Cyngor llawn ar gyfer adolygu a 

thrafodaeth. Credir y bydd yr argymhellion yn 

gwneud gorfodaeth ar y materion allweddol sy'n 

ymwneud â chardota ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn haws i'w gorfodi unwaith y 

bydd y cymorth wedi dod i ben. 

Cafodd y grŵp Cysgu ar y Stryd ei adfywio a'i dargedu ar gymorth pwrpasol i garfan gymharol 

fach o bobl ddigartref yng nghanol y ddinas. Mae'n rhy gynnar i roi gwybod am ganlyniadau 

penodol i'r BGC ond mae mwy o bartneriaid trydydd sector yn weithredol bellach a chymerwyd 

yr arweiniad ar lefel awdurdod lleol er mwyn sicrhau bod y gefnogaeth gywir yn cael ei rhoi i 

bobl sy'n byw bywydau anhrefnus. Datblygwyd cynllun ‘rhoi wedi’i ddargyfeirio’ i ddarparu 

cefnogaeth i bobl ddigartref yng nghanol y ddinas. Mae'r cynllun yn gydweithrediad o 

bartneriaid, wedi'i ariannu gan yr Ardal Gwella Busnes, a'i gyflenwi gan Wallich ac Eden Gate. Ei 

nod yw darparu 3 uned ddigyffwrdd o fewn y ddinas ar gyfer rhoddion ariannol, llinell neges 

destun ar gyfer rhoddion a thudalen Just Giving ar wefan Wallich. Bydd y cynllun yn cael ei 

lansio ym mis Mai 2018. 
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Mae rheoli gwybodaeth wedi chwarae rhan hanfodol i gyflenwi blaenoriaethau yn y Cynllun 

Integredig Sengl (CIS).  Mae'r Strategaeth Wybodaeth yn amlygu sut y gall defnyddio 

gwybodaeth sydd ar gael yn hawdd ddarparu manteision i ddeall anghenion lleol, gosod 

blaenoriaethau a gwella gwasanaethau, ansawdd bywyd a llesiant y bobl yng Nghasnewydd. 

Hefyd gellir defnyddio'r wybodaeth hon i fesur pa gamau a roddwyd ar waith, pa mor 

llwyddiannus fu hyn, ac a yw unrhyw un yn well ei fyd o’r herwydd.  

Atlas Casnewydd yw enw'r porth gwybodaeth ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Casnewydd yn Un (BGC). Mae'n darparu un ffynhonnell o ddadansoddiadau a mapio data i 

gefnogi penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ynghylch dinas Casnewydd a'i chymunedau.  

Mae Atlas Casnewydd yn defnyddio gwybodaeth map i gefnogi cynllunio ac ymgysylltu 

gwasanaethau. 

Asesiad Anghenion Unedig (AAU) 

Ym mis Mehefin 2010, cytunodd Bwrdd Gwasanaeth Lleol Casnewydd yn Un ar ddull newydd a 

datblygodd yr Asesiad Anghenion Unedig (AAU) gyda'r un cyntaf yn cael ei gyhoeddi ym mis 

Tachwedd 2010.  Defnyddiwyd hyn i lywio datblygiad y cynlluniau craidd blaenorol.  

Cyhoeddwyd fersiwn ddiwygiedig ym mis Mai 2012 a oedd yn cynnwys mwy o fanylion a 

dadansoddiad er mwyn cwrdd â gofynion statudol cynllunio Diogelwch Cymunedol ac i 

ddatblygu'r Cynllun Integredig Sengl. 

Cyhoeddwyd yr AAU yn flynyddol hyd at Ragfyr 2015, yn manylu ar y dangosyddion allweddol ar 

draws Casnewydd, ynghyd â dadansoddiad o angen.  Roedd y dull hwn yn cefnogi gwaith y CIS 

ac yn cynnwys sylfaen dystiolaeth gadarn i benderfynu ar y blaenoriaethau gweithredu pwysicaf 

ar lefel leol.  Rhoddodd fethodoleg well i ddadansoddi'r dystiolaeth a oedd ar gael er mwyn 

cefnogi dull seiliedig ar ganlyniadau a nodi blaenoriaethau ar gyfer gweithredu a gwella a rennir. 

Proffiliau Ward 

Yn 2013, datblygwyd 20 o broffiliau ward er mwyn deall yr anghenion ar lefel leol yn fwy 

effeithiol.  Cynlluniwyd y proffiliau i ddarparu trosolwg o'r boblogaeth trwy gyflenwi ystod o 

ddata gan gynnwys poblogaeth, amrywiaeth, cartrefi, iechyd, addysg, tai, budd-daliadau a 

lefelau amddifadedd.  Rhoddir y wybodaeth trwy gyfres o siartiau a graffiau gyda chefnogaeth 

dadansoddiad map thematig, gyda phwyntiau bwled a naratif allweddol. 

I gyd-fynd â'r holl waith sydd eisoes wedi'i wneud yng Nghasnewydd, adolygwyd y proffiliau 

ward blaenorol, eu datblygu a'u mireinio i fod yn broffiliau llesiant cymunedol. 

Mae hyn yn ymgorffori'r gwaith da blaenorol a wnaed o fewn proffiliau'r ward ac mae’n cwrdd 

ag anghenion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Fel rhan o'r ddyletswydd llesiant ar y cyd, rhaid i fwrdd gwasanaethau cyhoeddus baratoi a 

chyhoeddi asesiad o gyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol.  

Rheoli Gwybodaeth 

http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/One-Newport-Information-Strategy-V2-June-2016.pdf
http://www.newport.gov.uk/atlas/en/Home.aspx
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Rhaid i'r asesiad ddarparu dadansoddiad cywir o gyflwr llesiant ym mhob cymuned ac yn yr 

ardal gyfan. 

Dull Casnewydd o Ymdrin ag Asesu 

Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen project ym mis Mai 2016 i ddatblygu'r Asesiad Llesiant Lleol 

ar ran y BGC.  Roedd y grŵp gorchwyl a gorffen yn cynnwys partneriaid o Fwrdd Iechyd Prifysgol 

Aneurin Bevan, Tîm Trawsnewid Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gwent, Cyfoeth Naturiol Cymru, 

Cyngor Dinas Casnewydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Thân ac Achub De Cymru.    

Mae'r Asesiad Llesiant Lleol yn cynnwys asesiad o gyflwr llesiant Casnewydd yn ei gyfanrwydd ac 

20 o asesiadau cymunedol sy'n cynnwys yr ardal gyfan.  Gelwir y rhain yn broffiliau llesiant 

cymunedol.  

Rhennir pob asesiad i chwe phennod: 

 Rhagair; 

 Trosolwg Cymunedol; 

 Llesiant Economaidd; 

 Llesiant Cymdeithasol; 

 Llesiant Amgylcheddol; 

 Llesiant Diwylliannol; 

Mae pob pennod yn cynnwys ystod o ddata a dadansoddiad meintiol ac ansoddol sy'n cynnwys 

canlyniadau'r rhaglen ymgysylltu cyhoeddus helaeth.   

Cymeradwywyd y Proffiliau Llesiant Cymunedol gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar 25ain 

Ebrill 2017 yn dilyn ymgynghoriad gyda'r BGC a nifer o ymgyngoreion statudol, gan gynnwys ei 

aelodau ei hun, partneriaid eraill, pwyllgor craffu’r awdurdod lleol, sefydliadau'r sector 

gwirfoddol a'r cyhoedd. 

O'r asesiad hwn, rhaid i bob BGC baratoi a chyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol sy'n nodi ei 

amcanion a'r camau y bydd yn eu cymryd i'w cyflawni. 

 

http://www.newport.gov.uk/atlas/en/UNA/Assessment-of-Local-Well-being.aspx
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Cyfranogi ac Ymgysylltu’r Cyhoedd 

 

Pwrpas Strategaeth Gyfranogi ac Ymgysylltu Casnewydd yn Un yw gwneud yn siŵr fod Bwrdd 

Gwasanaeth Lleol Casnewydd yn Un a’i bartneriaid yn cynnwys dinasyddion, defnyddwyr 

gwasanaeth, asiantaethau ac ymarferwyr yn y gwaith o gynllunio a chyflwyno gwasanaethau yng 

Nghasnewydd. Mae’r strategaeth hon hefyd yn amlinellu sut byddwn yn mynd i’r afael â 

gofynion statudol y canllaw ‘Cydamcanu – Cydymdrechu’ a sut y byddwn yn ymgysylltu gyda 

rhanddeiliaid. 

Mae Grŵp Ymgysylltu ar waith sy'n cynrychioli’r partneriaid BGC allweddol a chynrychiolwyr 

cymunedol.  Nod y grŵp yw rhannu arferion gorau, cydweithio ar waith ymgysylltu a gwella 

cynrychiolaeth ystod o randdeiliaid a buddiannau cymunedol. 

Cyflawniadau Allweddol 

 Ymgysylltu â Wi-fi Bws: Lansiwyd mecanwaith ymgysylltu newydd yn Haf 2017 gan 

ddefnyddio'r wi-fi am ddim ar fysiau. Mae Cyngor Dinas Casnewydd a Thrafnidiaeth 

Casnewydd yn darparu cyllid sy'n caniatáu mynediad i'r cyhoedd i Wi-Fi am ddim ar 

fysiau Trafnidiaeth Casnewydd. Fel rhan o'r contract hwn, mae gennym gyfle i gynnwys 

arolwg byr y mae'n rhaid i aelodau'r cyhoedd ei gwblhau er mwyn cael mynediad i'r Wi-Fi 

(dim ond unwaith y bydd pob arolwg yn rhedeg). Rydym yn cynnal pob arolwg am 

oddeutu mis ac rydym wedi derbyn rhwng 8,000 a 9,000 o ymatebion ar gyfer pob 

arolwg, gan gynnwys tua’u hanner gan bobl 25 oed neu iau. Mae'r meysydd pynciau yr 

ymgynghorwyd â hwy yn cynnwys diogelwch yng Nghasnewydd, canfyddiad a'r Cyngor 

Ieuenctid. 

 Cyngor Ieuenctid Casnewydd: Mae aelodaeth y Cyngor Ieuenctid yn cynnwys pobl ifanc 

rhwng 11 a 25 oed ac mae'n darparu cyfleoedd i'r unigolion hyn gael eu clywed a 

dylanwadu ar benderfyniadau ar y pethau y maent yn poeni amdanynt yng 

Nghasnewydd. Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn goruchwylio'r gwaith o ailgomisiynu'r 

gwasanaeth i redeg y Cyngor Ieuenctid a gobeithir y bydd y darparwr newydd yn 

adeiladu ar y sylfeini cadarn sydd eisoes yn eu lle ac yn darparu dulliau arloesol newydd 

o ymgysylltu.  Cynrychiolir y Cyngor Ieuenctid ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac 

mae trefniadau'n cael eu penderfynu ar hyn o bryd, gyda'r Cyng. Wilcox Cadeirydd y BGC 

yn gweithredu fel y cyswllt a hyrwyddwr ymgysylltu phobl ifanc.  

 Arolwg Diogelwch Cymunedol Pill:  Ar ddechrau project Pill, ym mis Ionawr 2017, 

cynhaliodd y partneriaid arolwg diogelwch cymunedol fel y gallai'r trigolion nodi'r 

materion a oedd yn peri’r pryder mwyaf iddynt, ac i sefydlu gwaelodlin i fesur cynnydd 

yn ei erbyn. Cynhaliwyd arolwg dilynol ym mis Hydref 2017 ac mae'r canlyniadau'n 

dangos cynnydd calonogol yn erbyn mesurau canfyddiad cyhoeddus allweddol.  Mae'r 

rhain yn cynnwys: 

- Mae nifer y bobl sy'n dweud eu bod yn teimlo'n anniogel iawn (cerdded ar ben eu 

hunain ar ôl iddi dywyllu) wedi gostwng o 64% i 41% (-36% o welliant) 

http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/One-Newport-Engagement-Strategy-statutory.pdf
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- Mae pobl sy'n dweud bod trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn fwy o 

broblem na'r llynedd wedi gostwng o 43% i 26% (gwelliant -40%) 

- Mae pobl sy'n dweud eu bod yn fodlon/fodlon iawn gyda'r gwasanaeth a ddarperir 

gan yr heddlu a'u partneriaid wedi cynyddu o 22% i 36% (gwelliant o +63%) 

- Mae pobl sy'n dweud eu bod yn hyderus y byddai'r heddlu a'u partneriaid yn delio'n 

effeithiol ag adroddiadau trosedd ac YGG yn Pill wedi cynyddu o 22% i 32% (gwelliant 

o +45%) 

- Mae pobl sy'n dweud bod y gwasanaeth a ddarperir gan yr Heddlu a'u partneriaid 

wedi gwella o gymharu â'r llynedd wedi cynyddu o 15% i 38% (gwelliant o +153%) 

- Er gwaethaf hyn, mae Trosedd/ YGG yn parhau i fod yn bryder mawr i'r gymuned yn 

Pill gyda llai na 3% o ymatebwyr yn dweud nad oeddent yn meddwl ei fod yn 

broblem.   

Plant a Phobl Ifanc 

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol dan Atodiad B Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (2015) i gynnwys plant a phobl ifanc mewn penderfyniadau sydd yn cael effaith 

uniongyrchol ar eu bywydau. Er mwyn cwrdd â gofynion statudol rhaid i awdurdodau lleol: 

 Hybu a hyrwyddo cyfranogiad. 

 Gwreiddio cyfranogiad plant a phobl ifanc ym mhob agwedd o gynllunio, cyflwyno ac 

adolygu gwasanaethau. 

 Cyhoeddi gwybodaeth am drefniadau. 

 Sicrhau bod ystod y gyfleoedd yn cael eu cynnig a’r gefnogaeth briodol sydd ei angen i 

sicrhau cyfranogiad effeithiol. 

 Sefydlu Fforwm Ieuenctid  

 Ystyried y ffordd orau o gefnogi hyfforddiant. 

 Adrodd ar sut mae’r BGC yn annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan yn Adroddiad 

Blynyddol y Cynllun Integredig Sengl. 

Beth ydym wedi ei gyflawni? 

Dros gyfnod y Cynllun Integredig Sengl, rydym wedi gweithio tuag at fodloni'r gofynion cyfranogi 

trwy’r canlynol: 

 Cyfarfu cynrychiolwyr y Cyngor Ieuenctid a Fforwm Ieuenctid Unity â Chyfarwyddwr 

Strategol y Bobl a Phrif Swyddog Addysg y Cyngor i'w holi am eu diddordebau a'u 

pryderon.  

 Bydd pobl ifanc o'r Cyngor Ieuenctid yn cymryd rhan yng nghomisiynu'r gwasanaeth 

Cyngor Ieuenctid newydd, trwy gynrychiolaeth gyfartal ar y panel dethol. 

 Lansiwyd y project Heddlu Bach cyntaf yng Nghymru mewn tair ysgol gynradd yng 

Nghasnewydd i gynyddu cyfranogiad pobl ifanc yn eu cymunedau a meithrin hyder yn yr 

Heddlu.  Mae cynlluniau'n cael eu gwneud i gyflwyno’r project i fwy o ysgolion 

Casnewydd. 
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 Mapio anghenion ymarfer a hyfforddiant ymgysylltu cyfredol ar draws sefydliadau 

partneriaeth. 

 Darparu ystod eang o gyfleoedd, gan gynnwys fforymau, grwpiau diddordeb arbennig, 

arolygon ar-lein, arolygon papur a gweithdai rhyngweithiol.  

 Darparu cefnogaeth barhaus i Gyngor Ieuenctid Casnewydd (Fforwm Ieuenctid y Sir), 

trwy Broject Cyfranogiad Casnewydd yn Un a gefnogir gan Tros Gynnal Plant.  

 Gosod targedau ar gyfer Tros Gynnal i weithio gyda'r Cyngor Ieuenctid i gwrdd â 

phenderfynwyr  

 Cynrychiolir pobl ifanc ar y Comisiwn Tegwch, a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

 Darparwyd hyfforddiant wedi'i deilwra i ddarparwyr gwasanaeth a phobl ifanc sy'n 

manteisio ar wasanaethau.  

 Datblygu mecanwaith o fewn system ysgrifennu adroddiadau Democrataidd y Cyngor i 

sicrhau bod safbwyntiau plant a phobl ifanc yn cael eu casglu a'u hystyried wrth wneud 

penderfyniadau sy'n effeithio'n uniongyrchol arnynt. Mae hyn bellach yn elfen bwysig o'r 

broses Asesu Effaith Tegwch a Chydraddoldeb.  

 Fel rhan o'r Asesiad Llesiant, datblygwyd a defnyddiwyd arolwg pobl ifanc gan y Cyngor 

Ieuenctid, Ysgolion, y Fforwm Unity a'r Gwasanaeth Ieuenctid.  Roedd pecyn addysgu 

gyda hwn fel y gellir ymgorffori'r arolwg i mewn i wersi.  

 Rhoddwyd cyfle i blant a phobl ifanc gymryd rhan yn ymgynghoriad cyllideb CDC e.e. 

trwy Gynlluniau Chwarae. 

 Mae'r Swyddog Hawliau a Chwynion Plant yn cwrdd â phlant a phobl ifanc i sicrhau bod 

eu lleisiau yn cael eu clywed pan wneir cwyn sy'n effeithio arnynt. 

 Canolbwyntiodd yr ymgysylltiad ar gyfer yr asesiad llesiant ar ddigwyddiadau teuluol, 

gan gynnwys Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, 3 x Digwyddiadau Chwaraeon yn y Parc, 

Ffordd i Rio, Gŵyl Maindee, Ffair Haf Serennu ayb.   

 Mae'r Gwasanaeth Ieuenctid, Cartrefi Casnewydd a CDC yn ymgysylltu â phobl ifanc yng 

Ngŵyl Ieuenctid RawFfest a’r Ŵyl Haf mewn perthynas â'r asesiad Llesiant. 

 Mae'r Project Ymgysylltu yn gweithio gyda grwpiau a glywir yn anaml gan gynnwys pobl 

ifanc BME.  Cynhyrchir ffilm gan y bobl ifanc ar eu barn ar lesiant a Deddf LlCD a gaiff ei 

chyflwyno i aelodau craffu Cyngor y Ddinas.  

 Datblygwyd Project Plant fel Ymchwilwyr gan Ysgolion Cynradd Casnewydd.  Mae'r 

disgyblion yn gallu nodi materion sydd o ddiddordeb iddynt ac yn cael eu cefnogi i 

ymgymryd ag ymchwil ac i argymell cynllun gwella.  Mae hyn yn rhoi llais iddynt mewn 

perthynas â materion sy'n effeithio arnynt. 

Beth mae plant a phobl ifanc wedi bod yn ei wneud o ganlyniad? 

 Cymerodd dros 550 o bobl ifanc ran mewn arolwg am eu llesiant, beth maent yn ei hoffi 

am fyw yng Nghasnewydd a'r hyn y byddent yn hoffi gweld mwy/llai ohono yn y dyfodol. 

 Fforwm Ieuenctid Unity - Mae'r cyngor yn gweithio gyda Chartrefi Dinas a Casnewydd ac 

RSLs Charter i gefnogi eu fforwm ieuenctid sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc dan anfantais 

ac yn anelu at roi llais iddynt. 
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 Comisiynir Tros Gynnal Plant (TGP) i ddarparu eiriolaeth ar gyfer plant a phobl ifanc 

cymwys, gan gynnwys Plant sy'n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen a phlant ag 

anableddau. Mae'r gwasanaeth yn cydymffurfio â’r Safonau Eirioli Cenedlaethol. 

 O dan y contract hwn mae TGP yn cynnwys y plant a'r bobl ifanc yn natblygiad y 

gwasanaeth ac yn annog ymgysylltu â'r Cyngor Plant Mewn Gofal (CICC). Mae eiriolwyr 

yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o'r CCUHP a'r manteision o gymryd rhan 

mewn penderfyniadau sy'n cael eu gwneud sy'n effeithio ar fywydau plant a phobl ifanc. 

Mae eiriolwyr yn cefnogi plant a phobl ifanc i wneud cwynion neu gynrychioliadau i 

Gyngor y Ddinas a'u cefnogi i gymryd rhan mewn materion sy'n peri pryder iddynt a 

sicrhau eu bod yn clywed eu lleisiau. 

 Comisiynir TGP hefyd i hwyluso CICC ar gyfer LAC. Mae aelodau'r grŵp wedi enwi'r grŵp 

yn 'Dweud Eich Dweud'. Gwahoddwyd y CICC i godi cwestiynau ynghylch a rhoi eu barn 

ar y Strategaeth Rhianta Corfforaethol. Rhoddwyd eu hadborth i'r Fforwm Rhianta 

Corfforaethol a bydd ymgysylltiad pellach ar y pwnc hwn yn dilyn. Mae Dweud Eich 

Dweud yn cyfarfod o leiaf unwaith y mis gyda chyfleoedd ar gyfer cyfarfodydd 

ychwanegol a chyswllt rheolaidd rhwng aelodau'r grŵp a gweithwyr cyfranogiad TGP. 

 Mae TGP yn hwyluso ymgysylltu ag ymgynghoriadau a phresenoldeb mewn 

digwyddiadau cyfranogiad e.e. Cynhadledd Flynyddol Cymru Gyfan, ac yn ddiweddar 

gweithdy fideo gyda'r Rhwydwaith Maethu yn rhoi adborth ar 'beth sy'n gwneud lleoliad 

maeth yn un da'. Mae un aelod o'r grŵp wedi'i benodi i Banel Cynghori Pobl Ifanc y 

Comisiynydd Plant, ar ôl cael ei gyflwyno i’r cyfle gan weithwyr cyfranogiad TGP a'u 

hannog i ymgeisio. Mae Dweud Eich Dweud yn disgwyl cael y cyfle i fod yn rhan o grŵp 

ffocws sy'n hysbysu'r ymchwil 'Little Voices' a gynhaliwyd gan yr Arsyllfa a Phrifysgol 

Abertawe ac i roi adborth i Blant yng Nghymru o ran Llesiant. 

 Cefnogir Aelodau Dweud Eich Dweud i gymryd rhan yng Nghyngor Ieuenctid Casnewydd. 

Mae recriwtio i'r grŵp yn ddibynnol ar fynediad i blant a phobl ifanc cymwys 

 Mae TGP yn hyrwyddo'r cyfle gyda'r rhai y maent yn gweithio gyda hwy fel eiriolwyr ac 

mae gweithwyr cyfranogiad hefyd yn dibynnu ar gyflwyniadau i bobl ifanc eraill sydd â 

diddordeb gan weithwyr cymdeithasol tîm LAC ac eraill e.e. Gofalwyr maeth ac IROs. 

Cynnwys Casnewydd 

Panel o drigolion Casnewydd yw Cynnwys Casnewydd sydd wedi cytuno i gymryd rhan yn 

ymgynghoriadau Casnewydd yn Un er mwyn cynrychioli barn pobl y ddinas. Sefydlwyd y panel 

yn wreiddiol gan Gyngor Dinas Casnewydd yn 2002 ac mae nawr yn cael ei ddefnyddio ar y cyd 

gyda phartneriaid y cyngor drwy Fwrdd Gwasanaeth Lleol Casnewydd yn Un  a’i bartneriaeth 

ehangach. 

Mae panel Cynnwys Casnewydd yn cynnwys 700 o aelodau ond mae’n agored i bobl newydd 

ymuno unrhyw bryd, gan gynnwys plant a phobl ifanc, tra bod y gwaith yn parhau i ehangu ei 

aelodaeth o ran rhyw, ethnigrwydd, iaith, oed a byw mewn ward. 

Cynnwys Casnewydd yw un o’r ffyrdd gorau inni ymgynghori gyda’r gymuned leol am faterion a 

gwasanaethau lleol ar draws Partneriaeth Casnewydd yn Un. 
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Pam cael panel? 

Mae gan lawer o awdurdodau lleol a Byrddau Gwasanaeth Lleol banel dinasyddion i annog 

dinasyddion a chyrff cyhoeddus i gyfathrebu’n fwy effeithiol gyda’i gilydd a helpu pobl i gymryd 

rhan yn y broses ddemocrataidd. 

Nod y panel yw rhoi llwyfan i farn trigolion lleol fel y gellir eu mesur yn gywir. Mae hefyd yn 

rhoi'r cyfle i ni ddeall pam fod barn pobl yn newid, ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer ymchwil sy'n 

canolbwyntio mwy ar wasanaethau penodol. 

Sut mae’n gweithio? 

Anfonir 4 holiadur y flwyddyn at aelodau’r panel yn gofyn eu barn ar ystod y bynciau sy’n 

effeithio ar Gasnewydd. Mae arolygon y flwyddyn ddiwethaf wedi cynnwys: 

Gwanwyn (Ebrill 2017) – cyfradd ymateb 35.28% (cwblhawyd 224 o arolygon) 

 Archwilio Marchnad Casnewydd 

 Pont Gludo Casnewydd 

 CDC - Economi Gyda’r Nos a’r Nos 

Haf (Gorffennaf 2017) – cyfradd ymateb 40.83% (cwblhawyd 267 o arolygon) 

 Canfyddiad o Gasnewydd 

 Diogelwch yng Nghasnewydd 

 Arolwg Gwasanaethau Iechyd 

Hydref (Hydref 2017) – cyfradd ymateb 36.23% (cwblhawyd 238 o arolygon) 

 Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

 Cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol 

 Cyngor Cymuned Tŷ-du - Camlas Sir Fynwy, Aberhonddu a'r Fenni 

Gaeaf (Ionawr2018) – cyfradd ymateb 28.29% (cwblhawyd 187 o arolygon) 

 Canfyddiad o Gasnewydd 

 Diogelwch yng Nghasnewydd 

 Gwasanaeth Cefnogi Pobl 55+ oed 

 Opsiynau Tai i Bobl Hŷn 

 Cynllun Ardal Rhanbarthol 

Beth sy’n digwydd i’r canlyniadau? 

Mae’r wybodaeth a gesglir o’r arolygon yn helpu i ddatblygu polisïau a gwella gwasanaethau. 

Caiff y canlyniadau eu hadrodd weithiau yn y cyfryngau lleol, cyhoeddiadau’r cyngor a’i 

sefydliadau partner ac mewn datganiadau i’r wasg, er bod pob ymateb yn cael eu drin yn 

anhysbys. 

Mae’r adborth hefyd yn cael ei adrodd yn ôl i aelodau’r panel drwy gylchlythyron sy’n crynhoi’r 

ymatebion (beth a ddywedoch chi) a sut mae barn yr aelodau wedi eu defnyddio i ddatblygu a 

gwella ein gwasanaethau (beth a wnaethom ni). Cynhyrchir y cylchlythyron ddwywaith y 
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flwyddyn, gyda’r adborth ar gael yn Ebrill a Hydref, ochr yn ochr ag arolygon y Gwanwyn a’r 

Hydref. 

Ceir rhagor o fanylion am Banel Cynnwys Dinasyddion Casnewydd ar wefan Casnewydd yn Un 

gan gynnwys sut y gall trigolion ymuno, y pynciau yr ymgynghorwyd yn eu cylch a dolenni i’r 

cylchlythyron adborth. 

 

http://onenewportlsb.newport.gov.uk/oneNewport/One-Newport-Homepage.aspx
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Llywodraethu  

O fewn Strwythur Partneriaeth BGC Casnewydd yn Un cytunodd pob grŵp strategaeth a 

chydlynu ar eu cylch gorchwyl eu hunain, gan alluogi’r aelodau i ddeall yn llawn beth yw rôl y 

grŵp a’i drefniadau llywodraethu. 

Cymeradwywyd y cylch gorchwyl diweddaraf yng nghyfarfodydd BGC Mehefin a Medi yn 2017: 

Y rhain yw: 

 BGC Casnewydd yn Un 

 Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad Casnewydd yn Un 

 Bwrdd Thema CIS Casnewydd yn Un 

 Gweithgor CIS Casnewydd yn Un  

 Is-grŵp y Cynllun Llesiant BGC Casnewydd yn Un 

 Grŵp Ymgysylltu BGC Casnewydd yn Un 

Cytunodd y BGC hefyd i sefydlu grŵp ychwanegol ym mis Mawrth 2017.  Mae'r cylch gorchwyl 

isod: 

 Partneriaeth Trydydd Sector BGC Casnewydd yn Un 

Rheoli Perfformiad 

Mae Fframwaith Rheoli Perfformiad Casnewydd yn Un 2017-18 (PMF) yn nodi'r weledigaeth o 

sut mae'r BGC yn rheoli perfformiad y CIS yn 2017-18. Bu'r PMF yn arwyddocaol iawn o ran 

cyflenwi'r CIS ac fe'i cynlluniwyd i sicrhau bod y gwiriadau a'r balansau priodol yn eu lle i 

hyrwyddo gwelliant parhaus ac atebolrwydd ar draws yr holl bartneriaid allweddol. Ar ddiwedd 

pob blwyddyn, adolygwyd y PMF a'i ddiweddaru'n feirniadol.  Datblygwyd dull newydd PMF i 

fonitro'r Cynllun Llesiant, gan adeiladu ar gryfderau PMF y flwyddyn flaenorol.   

 

 

 

Llywodraethu a Rheoli Perfformiad 

http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/PSB-Terms-of-Reference-updated-20062017.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/One-Npt-Strategy-and-Performance-Board-ToR-July-2017Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/One-Npt-Theme-Board-ToR-July-2017Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/One-Npt-Working-Grp-ToR-July-2017Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/One-Npt-Wellbeing-Planning-Group-ToR-July-2017Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/One-Npt-Community-Engagement-Group-Aug-2017Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Newport-Third-Sector-Partnership-ToR.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/One-Newport-PMF-2017-18Final.pdf
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Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi sefydlu Pwyllgor Perfformiad Craffu - Partneriaethau 

(Pwyllgor Craffu) i graffu ar waith y BGC. Cadeirir y Pwyllgor gan y Cynghorydd Majid Rahman. 

Er mwyn sicrhau cysondeb, mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Craffu Perfformiad - Partneriaethau 

yn adlewyrchu un y BGC. 

Fel rhan o'i waith, derbyniodd y Pwyllgor Craffu ddangosfwrdd perfformiad chwarter 2 CIS ar 10 

Ionawr 2018. Mynychodd arweinwyr thema CIS y cyfarfod i roi cyflwyniad ar berfformiad am y 

chwarter ac ateb cwestiynau. Yn ei lythyr yn ôl i'r BGC, dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor fel a 

ganlyn am y dangosfwrdd:  

“Cytunodd y Pwyllgor ei bod yn glir bod tystiolaeth o waith traws-bartneriaethol a chadw'r 

llinellau cyfathrebu yn agored rhwng partneriaid, ac roedd unrhyw welliannau'n gadarnhaol 

iawn i drigolion Casnewydd.”  

Hefyd, gwnaeth Grŵp Adolygu Craffu Cyngor Dinas Casnewydd (a arweiniodd at sefydlu'r 

Pwyllgor Craffu newydd) argymhellion i sicrhau craffu effeithiol ar y BGC. Mae'r rhain yn 

cynnwys argymhellion ynghylch adeiladu perthynas i gynorthwyo dealltwriaeth: o ganlyniad, 

mae Cadeirydd Craffu yn mynychu cyfarfodydd y BGC ar brydiau i gyflwyno canfyddiadau'r 

Pwyllgor, a bydd cyfleoedd i aelodau'r BGC fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu. 

Adolygodd y Pwyllgor Craffu Perfformiad – Partneriaethau’r Adroddiad CIS Blynyddol ar 25 

Gorffennaf 2018. Nododd y Pwyllgor berfformiad yn erbyn y CIS a rhoddwyd sylwadau ar bob un 

o’r themâu:  

Cofnodion y Pwyllgor Craff Perfformiad – Partneriaethau ar 25 Gorffennaf 2018. 

 

Craffu  

https://democracy.newport.gov.uk/documents/g7151/Printed%20minutes%2025th-Jul-2018%2017.00%20Performance%20Scrutiny%20Committee%20-%20Partnerships.pdf?T=1
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Cefndir 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella llesiant 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Y nod yw 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 gyda'i gilydd, yn ceisio atal problemau a defnyddio dull mwy cydgysylltiedig. 

Noda'r Ddeddf yr "egwyddor datblygu cynaliadwy" sy'n ymwneud â sut y dylai'r cyrff cyhoeddus 

a restrir yn y Ddeddf fynd ati i ddiwallu eu dyletswydd llesiant o dan y Ddeddf.  

Mae'r egwyddor yn cynnwys pum ffordd o weithio y mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus eu 

hystyried wrth gymhwyso datblygiad cynaliadwy.  Y rhain yw: 

 

 Edrych i'r tymor hir fel na fyddwn yn peryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu 
hanghenion eu hunain; 

 Deall achosion gwreiddiau materion i'w hatal rhag digwydd; 

 Defnyddio dull integredig fel bod cyrff cyhoeddus yn edrych ar yr holl nodau llesiant wrth 
benderfynu ar eu hamcanion llesiant; 

 Gweithio gydag eraill mewn modd cydweithredol 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 i weithio tuag 

atynt. Rhaid ystyried y nodau llesiant 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 ychwanegol at y dyletswydd llesiant a osodir ar gyrff 

cyhoeddus unigol rhestredig, mae'r Ddeddf hefyd yn 

gosod dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus penodol i 

weithredu ar y cyd trwy fyrddau gwasanaethau 

cyhoeddus (BGC) i wella llesiant economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol, yn eu hardal 

trwy gyfrannu at gyflawni'r nodau llesiant. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  
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Gweithredu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Mae'r Ddeddf yn sefydlu bwrdd statudol a elwir yn Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer 

pob awdurdod lleol yng Nghymru.  Mae pedwar aelod statudol o'r bwrdd; yr Awdurdod Lleol, 

Bwrdd Iechyd Lleol, Awdurdod Tân ac Achub a Chyfoeth Naturiol Cymru.  Ar y cyd, mae’r 

aelodau statudol yn gyfrifol am gyflawni dyletswyddau statudol y bwrdd.  Fodd bynnag, ni all 

aelodau statudol weithio ar eu pen eu hunain a rhaid iddynt wahodd sefydliadau eraill i gymryd 

rhan. 

Rhaid i bob BGC wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei hardal 

trwy weithio i gyflawni'r nodau llesiant. Bydd yn gwneud hyn trwy: 

 Asesu cyflwr economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol llesiant yn ei 

ardal erbyn 3ydd Mai 2017 (Asesiad Llesiant Lleol); a 

 Gosod amcanion sydd wedi'u cynllunio i wneud y mwyaf o gyfraniad y BGC tuag at y 

nodau llesiant erbyn 3ydd Mai 2018 (Cynllun Llesiant Lleol). 

Rhaid iddynt wneud hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy. 

Rhaid i'r Cynllun Llesiant Lleol gynnwys: 

 Pam fod y BGC yn teimlo y bydd eu hamcanion yn cyfrannu o fewn eu hardal leol i 

gyflawni'r nodau llesiant, a 

 Sut y mae wedi ystyried yr Asesiad Llesiant Lleol wrth bennu ei amcanion a'r camau 

i'w cymryd. 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un 

Cynhaliwyd y gwaith ar y broses o drosglwyddo o BGLl i BGC gan Grŵp Datblygu BGC yn 2015-16 

a chynhaliwyd y cyfarfod swyddogol cyntaf o'r BGC ar 3ydd Mai 2016 lle cytunwyd ar gylch 

gorchwyl ac aelodaeth. Fel y crybwyllwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, mae'r rhain wedi'u 

hadolygu'n flynyddol. 

Ers hynny mae'r BGC wedi datblygu'r Asesiad Llesiant Lleol a gymeradwywyd gan y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus ar 25ain Ebrill 2017 a'r Cynllun Llesiant Lleol a gytunwyd gan y BGC ar 

y 1af Mai 2018 a gyhoeddwyd ar 3ydd Mai 2018. 

Hefyd mae’r BGC wedi: 

 Parhau i gyflenwi'r Cynllun Integredig Sengl (CIS) ar gyfer Casnewydd gan ganolbwyntio 

ar dair thema: Economi a Sgiliau; Iechyd a Llesiant; Cymunedau Diogel a Chydlynus. 

Mae'r BGC wedi adrodd cynnydd ar gyflenwi'r CIS bob chwarter ac erbyn hyn mae'n 

cyhoeddi ei adroddiad blynyddol terfynol. 

 Wedi galluogi’r Grŵp Thema Diogel a Chydlynus i ymgymryd â swyddogaethau statudol y 

Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yng Nghasnewydd. 

http://www.newport.gov.uk/atlas/en/Profiles/Newport-community-wellbeing-profiles.aspx
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Local-Well-being-Plan-2018-23-Welsh-Final.pdf
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 Ynghyd â BGCau eraill yng Ngwent, mae wedi rhoi trefniadau llywodraethu rhanbarthol 

yn eu lle a chyflwyno adroddiadau ar gyfer VAWDASV ac Adolygiadau Lladdiad yn y 

Cartref. 

 Wedi datblygu cynllun gweithredu amlasiantaethol sy'n seiliedig ar le i ymdrin â 

phroblemau sylweddol yn ardal Pillgwenlly y ddinas, a oedd angen sylw ar unwaith. 

Daeth y BGC at ei gilydd yn gyflym i ddatblygu cynllun gweithredu ardal Pill sy'n aml-

wyneb, a defnyddiodd ddull partneriaeth cryf i ymdrin â phroblemau uniongyrchol, ac 

sy'n ymgorffori'r pum ffordd o weithio yn y Ddeddf LlCD, gan gynnwys y gymuned yn Pill, 

datblygu ymyriadau ataliol, meddwl yn y tymor hir, gweithio ar y cyd ac integreiddio 

amcanion a gweithgareddau. 

 

 


