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Pan gyhoeddwyd Cynllun Llesiant Casnewydd, gwnaethom ni edrych ar y newidiadau 
craidd a ddigwyddodd yn y ddinas yn y 25 mlynedd diwethaf, yn ogystal â’r problemau 
y mae’n parhau i’w hwynebu a’r heriau yn y dyfodol i bartneriaid Casnewydd yn Un.  
Canfuwyd nad oes gan yr un sefydliad ar wahân yr adnoddau na’r atebion i’r heriau 
cymhleth hyn a gwnaethom bwysleisio y byddai angen grymuso ein cymunedau i 
wella eu llesiant.  Ers hynny mae Casnewydd yn Un wedi newid y ffordd y mae ei 
sefydliadau-aelodau yn gweithio gan ddefnyddio y ‘ddyletswydd datblygu cynaliadwy’ o 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel ein glasbrint.  Mae’r adroddiad blynyddol 
cyntaf hwn yn amlinellu’r cynnydd rydym wedi ei wneud i wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Casnewydd.

Yn ein Cynllun Llesiant nodwyd ein bod yn dymuno i bobl deimlo’n gadarnhaol am 
fyw a gweithio yng Nghasnewydd, i ymweld â hi a buddsoddi ynddi.  Mae’r twf yn 
economi twristiaeth ac ymwelwyr yn un o’r datblygiadau mwyaf cyffrous i ni, ac rydym 
yn edrych ymlaen at agoriad Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru sydd ar fin 
digwydd a fydd yn codi proffil y ddinas yn sylweddol. Rydym yn sicrhau bod pobl, 
busnesau ac atyniadau Casnewydd yn manteisio ar y lleoliad mawr hwn, felly rydym 
yn cefnogi datblygiad o lety ansawdd uchel yng nghanol ein dinas, yn gwella trefniadau 
rheoli cyrchfannau ac yn ceisio hyrwyddo “Cynnig Casnewydd” deniadol i gynulleidfa 
ehangach. 

Mae ein gwaith ar Sgiliau Cywir wedi cynnwys datblygu addewid cyflogwr, sy’n dangos 
ymrwymiad  ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat i gefnogi pobl ifanc i gael 
profiad gwaith a dechrau eu gyrfaoedd. Rydym wedi sicrhau cyllid i gefnogi dysgwyr 
sydd dan anfantais a golyga’r bartneriaeth rydym yn ei chynnal fod nifer y plant nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn sylweddol is na’r cyfartaledd yng 
Nghymru.

Rydym wedi bod yn ystyried agwedd seiliedig ar leoedd yn Ringland gan geisio 
integreiddio rhaglen adfywio Cartrefi Dinas Casnewydd gyda ‘champws cymunedol’ 
sy’n cynnwys Hyb Cymdogaeth amlasiantaethol a Chanolfan Iechyd newydd.  Ar yr 
un pryd rydym yn cryfhau gwydnwch cymunedol Ringland drwy ddulliau newydd 
arloesol. 

Yn ein “Cynnig Casnewydd Gwyrdd a Diogel” rydym wedi cyflwyno ein gweledigaeth 
a’n cynllun ar gyfer seilwaith gwyrdd, mae ein projectau cyntaf nawr ar y gweill ac yn 
gwneud cymdogaethau yn lleoedd gwell i fyw ynddynt.  Drwy ein gwaith ar “deithio 
cynaliadwy” rydym yn datblygu trafnidiaeth sy’n fwy effeithiol, diogel a hygyrch gydag 
effaith lai ar yr amgylchedd. 

Mae’r flwyddyn gyntaf hon wedi bod yn brysur, cadarnhaol a llwyddiannus a’n 
cred yw y dengys yr adroddiad blynyddol hwn ein bod yn cyflawni cynllun Llesiant 
cytbwys, gan ddefnyddio pum ffordd o weithio ac ymdrochi yn ysbryd Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol o’r problemau 
a’r datblygiadau yn ddiweddar: yr ansicrwydd o amgylch y berthynas â’r Undeb 
Ewropeaidd yn y dyfodol, pryderon ynglŷn â throseddau difrifol a chyfundrefnol.  Mae 
heriau felly yn ein hatgoffa bod rhaid i ni weithredu heddiw i gael yfory cynaliadwy.
Ar ran ein cydweithwyr o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, diolch i’n partneriaid 
niferus ac i ddinasyddion unigol sydd wedi gweithio yn galed i wneud y cynllun hwn yn 
un llwyddiannus yn y flwyddyn gyntaf.
 

Y Cynghorydd Debbie Wilcox  
Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un ac Arweinydd 
Cyngor Dinas Casnewydd
Ceri Davies 
Dirprwy Gadeirydd, Casnewydd yn Un a Chyfarwyddwr Gweithredol Cyfoeth 
Naturiol Cymru
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PENNOD 1: CEFNDIR

Dyma’r Adroddiad Blynyddol cyntaf ar Gynllun Llesiant 
Lleol Casnewydd 2018-23. Mae’r adroddiad hwn yn 
cynnwys y gwaith mewn partneriaeth a gyflawnwyd yn ystod 
y cyfnod rhwng Mai 2018 a Mawrth 2019.

Caiff yr Adroddiad Blynyddol ei greu ar ôl gweithredu’r Cynllun 
Llesiant yn ei flwyddyn gyntaf  ac ar gyfer pob blwyddyn 
wedyn drwy gydol oes y cynllun. Mae’r trosolwg hwn yn gyfle 
i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus adolygu’r cynnydd yn 
erbyn pob un o’r pum ymyriad y gwnaethom ddewis gweithio 
arnynt gan ddefnyddio’r fframwaith canlynol:

•  Tuag at ba gamau mae’r ymyriadau yn gweithio yn y 5 
mlynedd cyntaf?

•  Sut mae’r ymyriadau wedi perfformio yn erbyn y mesurau?
• Enghreifftiau o arfer gorau
• Edrych tua’r dyfodol 

Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, 
economaidd a diwylliannol Cymru. Ei nod yw sicrhau bod 
y cyrff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf yn fyw ystyriol o’r 
tymor hir, yn gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a 
gyda’i gilydd, wrth geisio atal problemau a mabwysiadau 
ymagwedd fwy cyfunol.
Mae’r Ddeddf yn gosod “egwyddor datblygu cynaliadwy” sy’n 
ymwneud â sut mae cyrff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf 
yn mynd ati i gyflawni eu dyletswydd llesiant dan y Ddeddf. 

Mae’r egwyddor yn cynnwys pum modd o weithio y mae 
gofyn i gyrff cyhoeddus dalu sylw iddynt wrth weithredu 

datblygu cynaliadwy.
 
Mae’r Ddeddf yn nodi saith nod llesiant sy’n cynnig 
gyda’i gilydd weledigaeth a rennir i’r cyrff cyhoeddus 
a restrir yn y Ddeddf i weithio tuag ati. Mae’n rhaid 
i’r nodau hyn gael eu hystyried fel set integredig 
o saith er mwyn sicrhau y caiff y cysylltiadau 
perthnasol eu gwneud yng nghyd-destun gwella 
llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru.

Yn ogystal â’r ddyletswydd lesiant a roddir ar y cyrff 
cyhoeddus a restrir ar wahân, mae’r Ddeddf hefyd yn 

gosod dyletswydd lesiant ar gyrff cyhoeddus penodol i 
weithio ar y cyd drwy Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

gan gyfrannu at gyflawniad y nodau llesiant.

Cyflwyniad

http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Local-Well-being-Plan-2018-23-Welsh-Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Local-Well-being-Plan-2018-23-Welsh-Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/oneNewport/Well-being-of-Future-Generations-Act/Wellbeing-of-Future-Generations-Act-2015.aspx
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/oneNewport/Well-being-of-Future-Generations-Act/Wellbeing-of-Future-Generations-Act-2015.aspx
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/oneNewport/Well-being-of-Future-Generations-Act/Wellbeing-of-Future-Generations-Act-2015.aspx
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Mae’r Ddeddf yn sefydlu bwrdd statudol o’r enw Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus ym mhob ardal awdurdod lleol. Yng Nghasnewydd, mae 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un yn dod ag 
arweinyddiaeth y gwasanaethau cyhoeddus a’r rheiny sy’n gwneud y 
penderfyniadau at ei gilydd. Mae’r aelodaeth yn cynnwys pedwar partner 
statudol ac ystod eang o bartneriaid gwadd, sydd fel a ganlyn:
 
• Cyngor Dinas Casnewydd
• Cyfoeth Naturiol Cymru
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 
• Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
• Coleg Gwent
• Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent
• Heddlu Gwent
•  Cartrefi Dinas Caerdydd yn cynrychioli’r landlordiaid cymdeithasol 

cofrestredig
• Casnewydd Fyw
• Cyngor Ieuenctid Casnewydd
• Partneriaeth Trydydd Sector Casnewydd
• Comisiynydd Heddlu A Throseddu Gwent
• Y Gwasanaeth Prawf
• Iechyd Cyhoeddus Cymru
• Prifysgol De Cymru
• Llywodraeth Cymru

Ar y cyd, mae aelodau y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gyfrifol am 
ddatblygu Cynllun Llesiant Casnewydd 2018-23 gyda chefnogaeth 
partneriaeth ehangach ledled y ddinas.

Beth yw’r Cynllun Llesiant Lleol?
Cafodd y cynllun llesiant lleol ei gyhoeddi ar 3 Mai 2018 ac mae’n gosod 
blaenoriaethau a chamau gweithredu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
tan 2023 o ran gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol 
a diwylliannol Casnewydd. Mae’r cynllun yn gosod amcanion, 
blaenoriaethau a chamau llesiant lleol y cynigir eu cymryd gan y bwrdd er 
mwyn cyrraedd yr amcanion a dyma’r prif gynllun gwaith a chanolbwynt y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

PENNOD 1: CEFNDIR

Beth yw Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Casnewydd yn Un?

http://onenewportlsb.newport.gov.uk/oneNewport/Public-Services-Board/One-Newport-Public-Services-Board.aspx
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/oneNewport/Public-Services-Board/One-Newport-Public-Services-Board.aspx
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Local-Well-being-Plan-2018-23-Welsh-Final.pdf
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Cynllun Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaeth 
Cyhoeddus Casnewydd yn Un
Wrth ddatblygu’r cynllun, defnyddiodd y BGC  Broffiliau Llesiant Cymunedol, , a grëwyd yn 
ystod asesiad o lesiant lleol.  Diolch i’r proffiliau hyn bu’n bosibl i aelodau’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus weithio gyda phartneriaid eraill a gweithwyr proffesiynol i gytuno ar dair prif flaenoriaeth ar 
ddeg i greu sylfaen y cynllun. Y blaenoriaethau oedd fel a ganlyn:

Llesiant Economaidd

1.  Gwella canfyddiadau o Gasnewydd fel lle i fyw, gweithio, buddsoddi ynddo ac ymweld â hi
2. Cynyddu lefel y sgiliau ar gyfer llesiant economaidd a chymdeithasol
3. Cefnogi adfywio a thwf economaidd

Llesiant Cymdeithasol

4. Darparu’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc
5. Bywydau hir ac iach i bawb
6. Sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau
7.  Mae pobl yn gallu manteisio ar gartrefi sefydlog mewn cymuned gynaliadwy a chefnogol

Llesiant Diwylliannol

8. Mae pobl yn teimlo’n rhan o’u cymuned ac yn teimlo eu bod yn perthyn
9.  Mae cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn bwysig i lesiant pobl
10.  Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau celf, treftadaeth a hanes yn bwysig i lesiant pobl

Llesiant Amgylcheddol

11.  Mae gan Gasnewydd amgylchedd glân a diogel i bobl ei ddefnyddio a’i fwynhau
12. Gwella ansawdd aer ar draws y ddinas
13. Mae cymunedau yn gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd

Ein Hamcanion Llesiant

Roedd angen i’r cynllun llesiant osod amcanion llesiant lleol yn ogystal â’r camau a gynigiom i gyrraedd 
yr amcanion. Yn unol â’r pum modd o weithio, datblygwyd pedwar amcan llesiant sy’n cyflawni yn erbyn 
nodau llesiant lluosog ac sy’n cwmpasu y tair blaenoriaeth ar ddeg a nodwyd.

Yr amcanion llesiant a gytunwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus oedd:

1.  Mae pobl yn teimlo’n gadarnhaol am fyw, gweithio, buddsoddi yng Nghasnewydd ac ymweld â hi.
2.  Mae gan bobl sgiliau a chyfleoedd i ddod o hyd i waith addas a chyfrannu at dwf economaidd 

cynaliadwy 
3.  Mae pobl a chymunedau yn gyfeillgar, hyderus ac wedi eu grymuso i wella eu llesiant
4. Mae gan Gasnewydd amgylcheddau iach, diogel a gwydn

Wrth edrych ar y blaenoriaethau, yn hytrach na’u rhesymoli, nodom bum ymyriad trawsgysylltiol 
a fyddai’n cwmpasu’r blaenoriaethau hyn ac yn sicrhau’r cyfraniad gorau posibl tuag at y Nodau a’r 
Amcanion Lles. Yr ymyriadau a ddewiswyd oedd: 

•  “Cynnig” Casnewydd 
• Cymunedau Cryf  a Gwydn
• Y Sgiliau Cywir
• Mannau Gwyrdd a Diogel
• Teithio Cynaliadwy

Mae’r strwythur hwn yn dangos sut mae’r nodau, amcanion, blaenoriaethau ac ymyriadau yn gysylltiedig.

PENNOD 2: Y CYNLLUN

http://www.newport.gov.uk/atlas/en/Profiles/Newport-community-wellbeing-profiles.aspx
http://www.newport.gov.uk/atlas/en/UNA/Assessment-of-Local-Well-being.aspx


8

PENNOD 2: Y CYNLLUN

Strwythur Cynllun Llesiant Lleol BGC Casnewydd yn Un

Nodau Llesiant

Amcanion Llesiant

Blaenoriaethau

Ymyriadau Integredig

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

Mae sgiliau gan 
bobl a chyfleoedd i 
ddod o hyd i waith 

addas ac i gyfrannu 
at dwf economaidd 

cynaliadwy

Mae pobl a 
chymunedau’n 

gyfeillgar, yn 
hyderus ac wedi’u 
grymuso i wella eu 

llesiant

Mae gan 
Gasnewydd 

amgylcheddau 
iach, diogel a 

chydnerth

Economaidd  Cymdeithasol Diwylliannol Amgylcheddol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

“Arlwy” 

Casnewydd
Cymunedau

Cryf, Cydnerth Sgiliau Cywir
Mannau

Gwyrdd a Diogel

Teithio
Cynaliadwy

Cymru
Iewyrchus

Cymru 
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n 
fwy cyfartal

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus

Cymru å 
diwylliant 
bywiog lle  

mae’r  
Gymraeg yn 

ffynnu

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 

fyd-eang
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PENNOD 3: CYNNYDD AR YMYRIAD

“Cynnig” Casnewydd
Dylai “Cynnig” Casnewydd ddenu a chadw pobl a busnesau yn y ddinas, gan gydnabod mai’r hyn sy’n denu pobl i 
weithio a byw yn y ddinas yw’r “pecyn cyflawn” sef cyflogaeth, datrysiadau tai, seilwaith, yr amgylchedd, cyfleoedd 
diwylliannol a gwasanaethau cyhoeddus.

Pa gynnydd ydyn ni wedi’i wneud tuag at y 
camau y cytunwyd arnynt yn y cynllun?
Cam 1: Arwain ar ddatblygu’r 
weledigaeth a’r cynnig ar gyfer 
y ddinas, mewn partneriaeth 
â chymuned a busnesau 
amrywiol Casnewydd

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r sector preifat yn datblygu a hyrwyddo “Cynnig” 
Casnewydd. Mae hyn yn cynnwys gwaith ar reoli cyrchfannau a gweithio ochr 
yn ochr â Rhwydwaith Economaidd Casnewydd ar yr elfen hon o’r Cynllun 
Llesiant. 

Ym mis Ionawr, gwnaethom gymryd rhan yn nigwyddiad bord gron Dinas 
Casnewydd a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Celtic Manor. Gwnaeth y digwyddiad 
ddwyn ynghyd arweinwyr o’r diwydiant, busnes ac o’r byd academaidd i drafod 
sut y gall Casnewydd fanteisio ar gyfleoedd economaidd sy’n dod i’r golwg. 

Gwnaethom gynnal arolygon drwy Banel Dinasyddion Cynnwys Casnewydd a 
defnyddio Wi-Fi bysiau i asesu canfyddiadau preswylwyr o Gasnewydd. Byddwn 
yn defnyddio’r wybodaeth hon fel sylfaen wrth i ni asesu newidiadau yng 
nghanfyddiadau’r bobl leol o’r ddinas fel lle i fyw. 

Cam 2:  Gan weithio mewn 
partneriaeth, hyrwyddo 
buddiannau helaeth y 
ddinas fel lle i fyw, gweithio, 
ymweld ag ef a buddsoddi 
ynddo, cynyddu balchder 
y ddinas / ymdeimlad o 
berthyn a chefnogi twf 
economaidd (aelodau’r 
Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus i ganolbwyntio’n 
fwy ar hyrwyddo’r ddinas yn 
gadarnhaol drwy’r cyfryngau 
cymdeithasol)

Rydym yn creu gwefan newydd ar gyfer Dinas Casnewydd i hyrwyddo’r ddinas 
fel lle i fyw, gweithio ac ymweld ag ef. Rydym yn gobeithio lansio’r wefan 
newydd yn ystod haf 2019. 

Mae’r gwaith wedi dechrau hefyd ar ddatblygu llyfryn buddsoddi ar gyfer y 
ddinas. Dyma’r man cychwyn ar gyfer cyfres o ddulliau marchnata i’w defnyddio 
ar draws sectorau gwahanol. 

Mae rheoli cyrchfannau hefyd yn faes allweddol i’w ddatblygu ar gyfer “Cynnig” 
Casnewydd. Rheoli cyrchfannau yw’r broses o gydgysylltu a darparu nifer o’r 
agweddau sy’n gwella profiad yr ymwelydd, gyda’r nod o roi budd i breswylwyr, 
busnesau a’n hamgylchedd er mwyn sicrhau twf cynaliadwy ar gyfer yr economi 
ymwelwyr. Byddwn yn creu cynllun fel datganiad o fwriad a rennir ymysg y 
rhanddeiliaid perthnasol gan nodi rolau, cyfrifoldebau a chamau gweithredu’r 
partneriaid gwahanol wrth reoli’r gyrchfan. Mae gweithdy i randdeiliaid wedi’i 
gynllunio ar gyfer dechrau haf 2019 i ddatblygu’r cynllun.

At ba Nodau Llesiant mae hyn yn cyfrannu?

At ba Amcanion Llesiant mae’r amcanion yn cyfrannu?

Cymru
Iewyrchus

Cymru 
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n 
fwy cyfartal

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus

Cymru å 
diwylliant 
bywiog lle  

mae’r  
Gymraeg yn 

ffynnu

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 

fyd-eang

Mae pobl yn 
teimlo’n dda am 
fyw, gweithio a 
buddsoddi yng 

Nghasnewydd ac 
ymweld â hi

Mae sgiliau gan 
bobl a chyfleoedd i 
ddod o hyd i waith 

addas ac i gyfrannu 
at dwf economaidd 

cynaliadwy

Mae pobl a 
chymunedau’n 

gyfeillgar, yn 
hyderus ac wedi’u 
grymuso i wella eu 

llesiant

Mae gan 
Gasnewydd 

amgylcheddau 
iach, diogel a 

chydnerth
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PENNOD 3: CYNNYDD AR YMYRIAD

Pa gynnydd ydyn ni wedi’i wneud tuag at y 
camau y cytunwyd arnynt yn y cynllun?
Cam 3: Gweithio gyda 
phobl, sefydliadau a busnesau 
allweddol Casnewydd sy’n 
llwyddiannus ac o broffil uchel 
i weithredu fel cenhadon / 
hyrwyddwyr cadarnhaol ar 
gyfer y ddinas a meithrin 
hunangred a hunanhyder 
ymysg pobl ifanc a’r gymuned 
ehangach.

Dyma faes i’w ddatblygu yn ystod 2019/20. 

Cam 4: Denu a defnyddio 
digwyddiadau mawr i hyrwyddo 
Casnewydd a’i ddiwylliant 
amrywiol, hyrwyddo cyfranogiad a 
chyfrannu at yr economi leol. 

Mae partneriaid wedi dod at ei gilydd i drafod cynlluniau i gyflwyno Gemau 
Trawsblannu Prydain, Gŵyl Fwyd Casnewydd a’r Sblash Fawr yn 2019. 
Roedd Marathon Casnewydd yn llwyddiant ysgubol ym mis Ebrill gyda chyfraniad 
disgwyliedig o £1.1 miliwn i’r economi leol a chodwyd swm tebyg i elusennau. Roedd 
llwybr y marathon yn arddangos twristiaeth, treftadaeth ac asedau gwyrdd Casnewydd 
yn ogystal â chanol y ddinas i sicrhau buddiannau i fusnesau. Yn sgil ei lwyddiant, mae 
dyddiad wedi’i gytuno eisoes ar gyfer Marathon Casnewydd yn 2020. 

Cam 5: Gweithio mewn 
partneriaeth a mabwysiadu 
dulliau ataliol i sicrhau rheolaeth 
canol y ddinas effeithiol

Rydym wedi bod yn gweithio gyda phartneriaeth Casnewydd Ddiogelach mewn modd 
ataliol i gefnogi’r gwaith o reoli canol y ddinas gan gynnwys creu amgylchedd mwy diogel 
yn ystod y dydd, gyda’r hwyr ac yn ystod y nos. Cafodd y diwrnod gweithredu cyntaf ar 
gyfer canol y ddinas ei gynnal ym mis Hydref 2018 gydag amrediad eang o bartneriaid yn 
chwarae rhan wrth fynd i’r afael â materion ac ymgysylltu â’r cyhoedd. 

Rydym hefyd yn gweithio gyda’r Ardal Gwella Busnes a phartneriaid eraill i wella diogelwch 
yn yr ardal o gwmpas St Paul’s Walk, gyda’r nod o ddatblygu mentrau gwyrdd gan gynnwys 
gardd gymunedol sydd wedi’i chynllunio i leihau trosedd.
Mae partneriaid y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd yn buddsoddi yng nghanol 
y ddinas drwy ail-leoli gweithrediadau, cefnogi’r gwaith o ehangu’r Academi Meddalwedd 
Cenedlaethol, creu cartrefi newydd, arallgyfeirio’r cynnig o fewn Marchnad Casnewydd ac 
adfywio ac ailddefnyddio Arcêd y Farchnad sy’n ased treftadaeth. 

Mae buddsoddiadau mawr megis Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng Ngwesty’r 
Celtic Manor a rhaglenni adfywio yng nghanol y ddinas wedi creu’r ysgogiad ar gyfer twf 
pellach. Mae hyn wedi cynnwys datblygiadau sylweddol gan gynnwys trawsnewid y Chartist 
Tower gwag yn westy moethus, bwyty, swyddfa a gwagle manwerthu yng nghanol dinas 
Casnewydd, yn ogystal â chreu adeiladau swyddfa gradd A yn hen adeilad y Post Brenhinol 
ger yr orsaf drenau.

Cam 6: Cefnogi’r gwaith o 
ddatblygu a defnyddio ynni glân 
lleol (economi carbon lleol) o fewn 
sefydliadau’r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus a’r ddinas. 

Mae’r adran ymyriad teithio cynaliadwy yn manylu ar y gwaith sy’n mynd rhagddo sy’n 
ymwneud â Phwyntiau Gwefru Trydan a Cherbydau Allyriadau Isel. 
Rydym wedi cynnal astudiaeth gwmpasu yn edrych ar gyfleoedd am rwydweithiau 
gwres ledled y ddinas.

Sut rydym wedi 
perfformio 
yn erbyn ein 
mesurau?

Mesurau Perfformiad Allweddol Targed Gwirioneddol RAG
% o bobl yn dweud fod Casnewydd yn lle da i 
fyw (Mawrth 2019) 45% 52% Gwyrdd

% o ddefnyddwyr canol y ddinas yn teimlo’n 
ddiogel yn ystod y dydd* (Rhagfyr 2018) - 60%

% o ddefnyddwyr canol y ddinas yn teimlo’n 
ddiogel gyda’r hwyr* (Rhagfyr 2018) - 46%

% o ddefnyddwyr canol y ddinas yn teimlo’n 
ddiogel yn ystod nos* (Rhagfyr 2018) - 41%

*mae data tebyg wedi’i gasglu ers nifer o flynyddoedd ond mae newidiadau yn y ffordd y caiff y dangosydd ei 
gasglu yn golygu nad oes data wrth gefn ar gael. Caiff data eleni ei ddefnyddio fel sylfaen.
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PENNOD 3: CYNNYDD AR YMYRIAD

Enghreifftiau o arferion gorau
Mae angen parhau i lunio a chyflwyno newid cadarnhaol i ganol y ddinas. 
Mae nifer o eiddo strategol allweddol yn wag ar hyn o bryd neu ddim 
yn cael eu defnyddio’n ddigonol. Mae budd masnachol bellach ar ei lefel 
uchaf erioed yn dilyn adfywiad mawr a diwedd ar dollau’r Bont Hafren, 
felly mae cyfle i  ailddefnyddio’r eiddo hwn unwaith eto a gwireddu ei 
werth fel cyfrwng twf hirdymor ar gyfer y ddinas. 

Mae’r Chartist Tower yn un o’r adeiladau mwyaf amlwg yng 
Nghasnewydd oherwydd ei leoliad canolog a’i amlinelliad amlwg ar y 
nenlinell, ond mae wedi bod yn wag am nifer o flynyddoedd ac mae’n 
dechrau dirywio sy’n gwneud i’r adeilad edrych yn hyll iawn. Ystyriwyd 
mai newid yr adeilad o swyddfeydd i westy fyddai’r dewis ailddatblygu 
gorau, am ei fod yn agos i’r prif gyfleusterau hamdden a siopa, a hefyd 
gan ddisgwyl galw cynyddol am lety oddi wrth Canolfan Gynadledda 
Ryngwladol Cymru yn y Celtic Manor, a fydd yn agor ei drysau yn ystod 
Hydref 2019. 

Mae Cynllun Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn nodi mai datblygu 
twristiaeth yw’r ffordd allweddol o gynyddu cynhyrchiant economaidd ar 
draws y rhanbarth, gan adfywio ac ailfywiogi lleoedd, creu swyddi a gwella 
llesiant. Bydd y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol a’r gwesty yn Chartist 
Tower yn chwarae rhan ganolog wrth gyflawni hyn.
Mae Chartist Tower yn ddatblygiad defnydd cymysg ynghyd â gwesty o 
safon uchel sydd hefyd yn cynnwys cyfleusterau cynadledda, 

swyddfeydd, lleoedd manwerthu a bwyty yn yr awyr agored. Mae’r 
cynllun wedi derbyn cyllid allweddol gan y sector cyhoeddus a chymorth 
gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Dinas Casnewydd i ddefnyddio 
buddsoddiad y sector preifat. Bydd yn ategu adfywiad canol y ddinas; gan 
gyfrannu at amrywiaeth yr economi a chreu llety i ymwelwyr ac adeiladau 
swyddfa o safon uchel y mae angen mawr amdanynt. 

Mae lleoliad gwych y safle hwn a’i agosrwydd i rwydweithiau trafnidiaeth 
gyhoeddus yn golygu nad oes angen ei faes parcio ei hun arno a bydd yn 
cyfrannu at weledigaeth Casnewydd yn Un sef annog dewisiadau Teithio 
Cynaliadwy. Bydd y cynllun uchelgeisiol newydd yn creu tirnod urddasol 
newydd ar nenlinell Casnewydd gan helpu i ddod â bywyd newydd i 
ganol y ddinas gyda buddiannau llesiant sylweddol. 

Edrych tua’r dyfodol
Ar hyn o bryd, rydym yn dwyn partneriaid allweddol ynghyd i weithio 
ar yr ymyriad hwn. Yn y dyfodol agos, byddwn yn trefnu gweithgareddau 
ar gyfer haf 2019, gan lansio gwefan gyrchfan Casnewydd ac yn hwyluso 
digwyddiad i randdeiliaid ar reoli cyrchfannau. 

Byddwn yn parhau i archwilio cyfleoedd newydd ar gyfer cynnal 
digwyddiadau mawr yn y ddinas gan weithio gydag Uned Digwyddiadau 
Mawr Llywodraeth Cymru. Byddwn hefyd yn datblygu calendr o 
ddigwyddiadau sydd ar y gweill drwy gydol y flwyddyn. 

Unwaith y bydd ein deunyddiau marchnata yn eu lle, rydym yn bwriadu 
gweithio gyda phobl lwyddiannus, uchel eu proffil yng Nghasnewydd 
i ysgogi ac ysbrydoli’r bobl leol, gan ennyn balchder ac ymagwedd 
gadarnhaol. Mae hefyd angen i ni ganolbwyntio ar weithgarwch o ran 
cefnogi a datblygu economi carbon isel yn y flwyddyn nesaf. 
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Pa gynnydd a wnaed gennym tuag at y camau 
a gytunwyd gennym yn y cynllun?
Cam 1: Adeiladu ar y gwaith 
cadarnhaol a wnaed yn barod 
yn ardal Pillgwenlli a gweithio 
gyda phobl leol i:
•  Nodi adnoddau ac 

anghenion yn y gymuned. 
Ymhlith yr agweddau i’w 
hystyried mae cryfderau 
ac asedau cymunedol, 
cydlyniad ac ymgysylltiad, 
iechyd, lles, cyflogaeth, sgiliau, 
yr amgylchedd, diogelwch, 
tai addas, y celfyddydau, 
treftadaeth, chwaraeon a’r 
Gymraeg.

•  Datblygu a gweithredu 
cynllun gweithredu gyda 
ffocws ataliol y mae’r Bwrdd 
Gwasanaeth Cyhoeddus a’r 
gymuned yn berchen arno.

Mae gwaith i fynd i’r afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ym 
Mhillgwenlli yn mynd rhagddo trwy Casnewydd Ddiogelach.  Mae gwaith 
gorfodi yn digwydd ar sail gwybodaeth.  Mae gwaith rhyw hefyd wedi’i nodi 
fel maes o bryder ac ymchwilir iddo ledled y ddinas, gan ganolbwyntio ar 
ardaloedd lleol. 

Ers 2017, datblygwyd dull partneriaeth i fynd i’r afael â phroblemau lleol ym 
Mhillgwenlli.  Mae’r gwaith wedi canolbwyntio ar wella llesiant y gymuned leol, 
mynd i’r afael â phryderon parthed trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
datblygu ymddiriedaeth a hyder y gymuned a hybu cyfranogiad y gymuned.
Rydym yn ymwybodol o’r angen i gynnal y cynnydd cynnar hwn dros yr 
hirdymor.  

Mae’r partneriaid allweddol yn parhau i ganolbwyntio ar Billgwenlli o 
ran adnoddau plismona cymdogaeth, diwrnodau gweithredu rheolaidd, 
gweithgareddau gorfodi a gwella’r gwaith o ymgysylltu â’r gymuned leol. 
Cynhaliwyd diwrnodau gweithredu ym mis Mehefin, Awst a Rhagfyr 2018, a 
chynhelir y nawfed diwrnod gweithredu ym mis Mehefin 2019.  

Canolbwynt y diwrnodau hyn yw gorfodi, addysg ac ymgysylltu.  Mae 
Heddlu Bach Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn cymryd rhan yn rheolaidd, ac 
maent yn cynorthwyo’r heddlu a phartneriaid eraill ag amrywiaeth o waith a 
digwyddiadau yn y gymuned.

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

Cymru 
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n 
fwy cyfartal

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus

Cymru å 
diwylliant 
bywiog lle  

mae’r  
Gymraeg yn 

ffynnu

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 

fyd-eang

Mae pobl yn 
teimlo’n dda am 
fyw, gweithio a 
buddsoddi yng 

Nghasnewydd ac 
ymweld â hi

Mae sgiliau gan 
bobl a chyfleoedd i 
ddod o hyd i waith 

addas ac i gyfrannu 
at dwf economaidd 

cynaliadwy

Mae pobl a 
chymunedau’n 

gyfeillgar, yn 
hyderus ac wedi’u 
grymuso i wella eu 

llesiant

Mae gan 
Gasnewydd 

amgylcheddau 
iach, diogel a 

chydnerth

At ba Nodau Llesiant mae hyn yn cyfrannu?

At ba Amcanion Llesiant mae’r 
amcanion yn cyfrannu?
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Pa gynnydd a wnaed gennym tuag at y camau 
a gytunwyd gennym yn y cynllun?
Cam 2: Ymestyn y dull 
targedu uchod i gymunedau 
eraill gan ddefnyddio 
gwybodaeth sydd yn y 
Proffiliau Lles Cymunedol a 
gweithgareddau ymgysylltu i 
nodi meysydd gwaith.

I ddatblygu Cymunedau Cryf a Gwydn, mae dull gweithredu seiliedig ar le wedi’i 
ymestyn i ward Ringland. 

Cynhaliwyd gweithdy amlasiantaeth ym mis Ebrill 2019 lle daeth 50 a mwy o 
fynychwyr i drafod yr hyn rydym eisoes yn ei wneud yn yr ardal leol, sut gallwn 
gynnwys pobl leol a’r hyn y mae angen inni ei wneud.  Mae cynllun gweithredu 
wrthi’n cael ei greu i ddatblygu’r gwaith hwn.

Dewiswyd Ringland fel ardal gan y byddai’n datblygu ar y gwaith sydd eisoes 
yn mynd rhagddo gyda’r ‘campws cymunedol’.  Cyd-fuddsoddiad cyfalaf yw’r 
campws cymunedol i gyflawni gwaith i adfywio’r gymuned a model newydd o 
iechyd sylfaenol a gofal cymdeithasol yn yr ardal hon. 

Hefyd, mae gwaith wedi cychwyn i drawsnewid canolfan gymunedol Ringland 
yn hyb cymdogaeth cyntaf Casnewydd i roi preswylwyr wrth galon y gwaith 
o ddarparu gwasanaethau. Cytunodd y Cyngor i ddatblygu’r cysyniad o’r hyb i 
wella ac integreiddio’r gwaith o ddarparu gwasanaethau cymorth.  Dewiswyd 
Ringland fel y lleoliad cyntaf i dreialu’r cysyniad yn sgil y lefelau uchel o 
amddifadedd a’r nifer uchaf o ddefnyddwyr gwasanaethau cymunedol.

Gwnaeth y gwaith o nodi lefelau isel o gyfalaf cymdeithasol yn yr ardal a 
thystiolaeth gan y Proffiliau Llesiant Cymunedol helpu i sicrhau cais llwyddiannus 
am gyllid.  Bwriad y cyllid oedd sicrhau’r manteision mwyaf i fynd i’r afael â 
throseddau difrifol a chyfundrefol yng Nghasnewydd trwy ganolbwyntio ar 
ddatblygu cyfalaf cymdeithasol yn Ringland ac Alway fel modd o leihau trosedd 
a gwella llesiant y gymuned.  Arweiniwyd y prosiect gan MutualGain, sy’n 
defnyddio grymuso ac ymgysylltu cymunedol i ddatblygu cyfalaf cymdeithasol.
Yn fras, diben cyfalaf cymdeithasol yw sicrhau gwell ymddiriedaeth mewn 
cymdogaethau ac asiantaethau, rhwydweithiau lleol cryfach ac ymdeimlad 
a rennir o hunaniaeth, cyd-ddealltwriaeth, cyd-werthoedd, cyd-normau 
ymddygiad, ymddiriedaeth a chydweithrediad. 

Yn dilyn hyn, ym mis Ebrill, cynhaliwyd prosiect cyllidebu cyfranogol cyntaf 
Casnewydd yn Un lle rhoddwyd grym i’r gymuned leol i benderfynu pa 
brosiectau i’w cyllido i wella llesiant lleol yn Ringland ac yn Alway.  

Ffurf o gyfranogi gan ddinasyddion yw cyllidebu cyfranogol lle mae pobl yn rhan 
o’r broses o benderfynu sut y caiff arian cyhoeddus ei wario. Yn aml, rhoddir rôl 
i bobl leol yn y gwaith o graffu ar y broses a’i monitro ar ôl dyrannu cyllidebau.

Cam 3: Datblygu a hyrwyddo 
rhaglen wirfoddoli gyffredinol i 
Gasnewydd er mwyn galluogi 
pobl i wirfoddoli a meithrin 
cydnerthedd cymunedol.

Fel rhan o’r dull gweithredu seiliedig ar le yn Ringland, mae hyfforddiant 
cymunedol bellach yn darparu cymorth wedi’i strwythuro i helpu pobl leol i 
ddatblygu hunanhyder i ddilyn eu syniadau, eu prosiectau a’u nodau i wneud 
Ringland ac Always yn lleoedd gwell i fyw.  Ymhlith y math o brosiectau a ystyrir 
gan wirfoddolwyr lleol, mae lleihau sbwriel; gwella gwasanaethau i bobl ifanc, 
pobl sydd ag anableddau a’r henoed; creu cylchlythyr cymunedol a gwella’r 
ymgysylltu â’r heddlu.

Ynghyd â hyn, bwriad y prosiect cyllidebu cyfranogol yw hybu gweithgareddau 
gwirfoddoli trwy ddarparu cyllid ar gyfer gweithgareddau sy’n gwella diogelwch 
y gymuned.  Mae’r broses cyllidebu cyfranogol hefyd yn ceisio gwella 
ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n digwydd yn lleol a hwyluso gweithgareddau 
rhwydweithio. Dyfarnodd y prosiect gyllid i dri sefydliad yn y trydydd sector sy’n 
ymwneud ag iechyd meddwl (Samariaid), gweithgareddau chwaraeon (Clwb 
Bocsio Alway), ymgysylltu â phobl ifanc (gorsaf radio Ysgol Gynradd Ringland) a 
hefyd Cadetiaid yr Heddlu sy’n helpu pobl ifanc i wirfoddoli. 
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Pa gynnydd a wnaed gennym tuag at y camau 
a gytunwyd gennym yn y cynllun?
Cam 4: Datblygu hybiau cymunedol 
amlasiantaeth mewn lleoliadau 
allweddol ledled Casnewydd er 
mwyn cefnogi’r gwaith o ddarparu 
gwasanaethau lleol.

Fel y crybwyllwyd yn flaenorol, rydym hefyd yn gweithio gyda’n gilydd i 
ddatblygu ‘campws cymunedol’ yn Ringland. 
Bydd yr hybiau cymunedol hefyd yn cael eu datblygu mewn tair ardal 
arall ledled y ddinas, yn y gogledd, yn y dwyrain ac yn y canol.

Yr uchelgais yw creu ardal gydlynol, iach a bywiog a fydd yn darparu 
cymysgedd o dai fforddiadwy o ansawdd uchel, canolfan siopa fodern a 
mannau cyhoeddus deniadol. Hefyd, bydd yn ei gwneud yn haws i bobl 
gael cymorth trwy uno gwasanaethau iechyd a llesiant. 

Mae’r gwaith o adeiladu’r hyb cymdogaeth yn Ringland bellach ar y gweill.  
Bydd hyn yn dod â’r gwaith o reoli amrywiaeth o wasanaethau i mewn 
i’r hyb, felly bydd un pwynt cyswllt i deuluoedd ac unigolion a fydd yn 
sicrhau’r cymorth cywir, a hwnnw yn y lleoliad cywir.

Cam 5:  Datblygu fframwaith er 
mwyn cefnogi grwpiau cymunedol 
ynghylch llywodraethu a chyllid.

Dyma faes i’w ddatblygu yn y dyfodol.

Cam 6: Datblygu cynllun asedau 
a phrosesau sy’n galluogi darparu 
gwasanaethau ar y cyd ac yn grymuso 
cymunedau i ddod o hyd i’w 
hatebion eu hunain.

Mae gwaith MutualGain yn Ringland yn defnyddio dull o ddatblygu 
cymunedol ar sail asedau sy’n ceisio canolbwyntio ar fanteision yn 
hytrach nag anfanteision.  Cynhaliom ddigwyddiad ymgysylltu cymunedol 
o’r enw ‘NP19 Connecting Café’ ym mis Chwefror 2019.  Yn y 
digwyddiad, holwyd pobl leol ynglŷn â bywyd yn yr ardal a’r asedau 
cymunedol a oedd yn bodoli, a allai helpu i leihau trosedd a gwella 
llesiant.  Llywiodd y gwaith o nodi’r asedau hyn y prosiect cyllidebu 
cyfranogol dilynol.

Hefyd, cynhaliom ddigwyddiad i randdeiliaid ar gyfer asiantaethau sy’n 
gweithio yn Ringland i lywio ein dealltwriaeth o wasanaethau ac asedau 
cyfalaf cymdeithasol lleol ymhellach.  Bydd y gwaith hwn yn llywio’r 
gwaith o ddatblygu ymyriad Cymunedau Cryf a Gwydn. 

Cam 7: Atgyfnerthu cymunedau 
gan ddefnyddio’r adnoddau ym 
Mhrifysgol De Cymru, Tîm Gofal 
Cymdeithasol a’r Blynyddoedd 
Cynnar, Hyb Profiadau Niweidiol 
yn ystod Plentyndod a phartneriaid 
allweddol eraill i ddatblygu dulliau 
ataliol ar gyfer profiadau niweidiol 
yn ystod plentyndod a datblygu yn y 
blynyddoedd cynnar

Arweinir y gwaith ar brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar lefel 
ranbarthol. Mae’r cam hwn yn yr ymyriad Cymunedau Cryf a Gwydn 
a’r ymyriad Sgiliau Cywir, felly mae angen cydweithredu ar y gwaith 
rhanbarthol a’r ddau ymyriad.

Rydym wrthi’n trafod â Hyb Cymorth Profiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda golwg ar gynnal gweithdy 
strategol ar gyfer aelodau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  Bydd hyn 
yn sicrhau bod dull strategol ac integredig yn cael ei ddatblygu i fynd i’r 
afael â’r gwaith hwn.

Sut ydym wedi 
perfformio 
yn erbyn ein 
mesurau?

Mesurau perfformiad allweddol Targed Gwirioneddol COG

Number of people attending the Connecting 
Café in Ringland 50 42 Oren

Nifer y bobl sy’n mynychu’r digwyddiad 
cyllidebu cyfranogol 100 97 Oren
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Enghreifftiau o arfer gorau
Gwneud Ringland ac Alway yn gryfach ac yn fwy gwydn rhag 
trosedd

Mae Casnewydd yn un o bum ardal ledled Cymru a Lloegr sy’n cymryd 
rhan mewn rhaglen y Swyddfa Gartref i fynd i’r afael â throseddau difrifol a 
chyfundrefol.  I wneud hyn, mae cyfres o brosiectau ar waith i leihau trosedd, 
lleihau effaith troseddau difrifol a chyfundrefol ar gymunedau a diogelu 
aelodau mwyaf agored i niwed cymdeithas rhag troseddwyr yn cam-fanteisio 
arnynt. Mae rhan o’r gwaith hwn yn canolbwyntio ar Ringland ac Alway 
gan fod gwybodaeth a ffigurau trosedd yn dangos bod troseddau difrifol a 
chyfundrefol wedi ennill eu plwyf yn yr ardal ac rydym yn bwriadu eu trechu 
trwy wneud y gymuned yn gryfach ac yn fwy gwydn.  

Comisiynwyd sefydliad gennym o’r enw MutualGain, sy’n arbenigo ar 
ddatblygu ‘cyfalaf cymdeithasol’ i arwain y gwaith hwn.  

Bydd ‘cyfalaf cymdeithasol’ cryfach yn helpu i atal trosedd, gwneud i bobl 
deimlo’n ddiogelach a chynorthwyo dioddefwyr trosedd.  Bydd yn helpu 
i ganfod datrysiad tymor hwy i’r problemau mae’r cymunedau hyn yn eu 
hwynebu, nad oes modd ymdrin â nhw trwy orfodi yn unig.  I ddatblygu cyfalaf 
cymdeithasol, mae MutualGain wedi bod yn cydweithio gyda phartneriaid 
yn Ringland ac Alway a hefyd yn cynnwys aelodau o’r gymuned, er enghraifft 
Cymdeithas Gymunedol Alway, aelodau o’r Senedd Ieuenctid a phreswylwyr 
unigol.  Mae cynghorwyr lleol hefyd wedi cyfrannu at hyrwyddo’r prosiect.

Mae tri maes i waith MutualGain yn Ringland ac Alway:

1.  Digwyddiad ymgysylltu cymunedol a gynhaliwyd ym mis Chwefror oedd 
y ‘Connecting Café’, lle daeth 42 o bobl leol i fynegi eu prif bryderon o 
ran trosedd a diogelwch cymunedol, yn ogystal â’u syniadau i’w trechu.  
Cafwyd lefel dda o ymgysylltu yn y digwyddiad a’r problemau allweddol a 
godwyd oedd cyffuriau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, gyrru’n beryglus, 
iechyd meddwl a gweithgareddau i bobl ifanc.

2.  Cynllun Grant Cymunedol, sef prosiect cyllidebu cyfranogol lle rhoddwyd 
cyfrifoldeb i’r gymuned leol dros benderfynu pa brosiectau fyddai’n cael 
cyllid gan gynllun grant cymunedol.  Cymerodd bron 100 o bobl leol ran 
yn y digwyddiad cyllidebu cyfranogol, a gynhaliwyd ym mis Ebrill.  O blith y 
15 prosiect a wnaeth gais am gyllid, bu pedwar yn llwyddiannus a byddant 
yn darparu gweithgareddau dargyfeirio i bobl ifanc, cymorth ag iechyd 
meddwl a gorsaf radio ysgol leol. 

3.  Mae Hyfforddiant Cymunedol yn darparu cymorth wedi’i strwythuro i 
helpu pobl leol i fagu hunanhyder i ddatblygu eu syniadau, eu prosiectau 
a’u nodau i wneud Ringland ac Alway yn lleoedd gwell i fyw.  Er enghraifft 
lleihau sbwriel; gwella gwasanaethau i bobl ifanc, pobl sydd ag anableddau 
a’r henoed; creu cylchlythyr cymunedol a gwella’r ymgysylltu â’r heddlu.

“Am ffordd 
wych o annog 
y gymuned i 
gymryd rhan 
yn y broses o 
ddylunio eu 

gwasanaethau 
eu hunain”

PENNOD 3: CYNNYDD AR YMYRIAD
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Y dyfodol
Dros y bum mlynedd nesaf, bydd angen inni ystyried sut i ymestyn y dull 
gweithredu seiliedig ar le i ardaloedd eraill ledled y ddinas yn unol â chyflwyno’r 
hybiau cymdogaeth a’r wybodaeth a gasglwyd o broffiliau llesiant y gymuned 
leol.

Mae gwaith MutualGain yn Ringland wedi nodi asedau ac anghenion cymunedol 
gan ysgogi trafodaeth â phobl leol.  Bellach, bydd angen inni ystyried sut i gynnal 
y momentwm pan fydd y prosiect MutualGain wedi dod i ben, er enghraifft 
trwy ddatblygu gweithgareddau gwirfoddoli ymhellach, gwella’r berthynas ag 
asiantaethau, grwpiau cymunedol a phreswylwyr, cynnal y gwaith ymgysylltu a 
chysylltu â datblygiad y campws cymunedol. 
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Cofnodion gweledol o’r 
‘Connecting Café’

Mae llawer o’r dulliau hyn o weithio ar sail lle yn newydd yng Nghasnewydd, er enghraifft 
cyllidebu cyfranogol, ac maent yn datblygu dulliau partneriaeth a chynnwys a grymuso 
dinasyddion i’r eithaf.  Hefyd, maent yn cynrychioli dull seiliedig ar asedau o ddatblygu 
cymunedol sy’n canolbwyntio ar y manteision yn hytrach na’r anfanteision, lle mae pobl leol 
yn mynd ati mewn modd gweithgar i lywio eu cymunedau.  Mae’r prosiect hefyd yn cysylltu 
â phrosiectau strategol yn y maes, gan gynnwys yr hyb cymdogaeth newydd, y ganolfan 
iechyd, rhwydweithiau llesiant integredig a gwaith pwysig i ailddatblygu tai a chyfleusterau. 
Dylai’r rhain helpu i sicrhau gwelliant hirdymor mewn llesiant.

Mae’r adborth gan bobl leol sydd wedi cymryd rhan yn y gwaith hwn wedi bod yn hynod 
gadarnhaol, ac ymhlith y sylwadau roedd:

“Am ffordd wych o annog y gymuned 
i gymryd rhan yn y broses o ddylunio 

eu gwasanaethau eu hunain”

 “Mae rhoi llais i bobl leol yn eu 
cymuned yn wych”
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Pa gynnydd ydyn ni wedi ei wneud tuag at y camau y 
cytunwyd arnynt yn y cynllun?
Cam 1: Bydd darparwyr 
addysg a chyflogwyr yn 
gweithio gyda’i gilydd i wneud 
y canlynol:
•  Sicrhau dealltwriaeth lawn 

o anghenion sgiliau ar gyfer 
ardal Casnewydd (gan 
gynnwys meysydd twf y 
dyfodol a bylchau sgiliau).

•  Mynd i’r afael ag 
anghenion sgiliau gweithlu’r 
presennol a’r dyfodol yng 
Nghasnewydd 

And

Cam 2: Sicrhau bod pobl 
ifanc yn gadael yr ysgol gyda’r 
cymorth, sgiliau hyblyg a’r 
hyder i fynd i mewn i fyd 
gwaith, hyfforddiant neu 
addysg yn llwyddiannus. Mae 
ysgolion a chyflogwyr yn 
gweithio gyda’i gilydd i alluogi 
pobl ifanc i gael y sgiliau i fod 
yn barod at waith.

Mae gan bartneriaid gyfoeth o wybodaeth am y farchnad lafur leol, sydd, os 
caiff ei defnyddio’n effeithiol, yn ased pwerus wrth ddeall anghenion sgiliau 
a chyfleoedd ar gyfer pobl leol yng Nghasnewydd, yn y tymor byr ac yn y 
tymor hirach.  Rydym yn edrych am ffyrdd o gasglu’r wybodaeth hon ynghyd, 
gan ychwanegu gwerth at y wybodaeth lefel uwch a ddarperir gan Arsyllfa 
Ddata’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a darparu sylfaen ar gyfer datblygu 
prosiectau sy’n seiliedig ar bartneriaeth a gwybodaeth wrth symud ymlaen.  
Rydym hefyd yn archwilio cyfleoedd ariannu.

Rydym wedi datblygu llw’r cyflogwr, sy’n dod â’r sectorau preifat a chyhoeddus 
ynghyd i gysylltu pobl ifanc â’r amrywiaeth o gyfleoedd yn y byd gwaith.  
Drwy’r fenter hon, bydd cyflogwyr yn addo creu perthynas hirdymor  a 
chynaliadwy gydag ysgolion a phobl ifanc i’w helpu i symud yn llwyddiannus i’r 
byd gwaith drwy amrywiaeth o weithgareddau megis lleoliadau profiad gwaith, 
ymweliadau â’r gweithle, cyfoethogi’r cwricwlwm, digwyddiadau gyrfaoedd 
a mentora.  Bydd proffil digidol ategol yn caniatáu i gyflogwyr hysbysebu eu 
swyddi gwag ac i bobl ifanc gyflwyno CV.  

Mae llw’r cyflogwr yn alinio â mentrau tebyg yng Nghaerdydd a Bryste, 
gan ehangu ar yr amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc yng 
Nghasnewydd.  Rydym hefyd yn edrych ar y cyfle i’w ddefnyddio i helpu pobl 
sydd wedi bod allan o waith ers amser hir i ddychwelyd i’r gwaith.

Mae gwaith drwy’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF)  wedi 
gwneud cynnydd da eleni gyda’r nod o leihau nifer y bobl ifanc rhwng 11 a 25 
oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).  

Mae ffocws YEPF eleni wedi bod ar adnabod pobl ifanc sydd â risg o fod yn 
NEE yn gynnar, a’u holrhain, gan sicrhau bod y cymorth a ddarperir i’r person 
ifanc ar y lefel gywir a’r amser cywir, o ran darpariaeth a chyflogadwyedd. O 
ganlyniad i’r gwaith hwn roedd ffigurau NEET yn sylweddol is na chyfartaledd 
Cymru (gweler isod).
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Sgiliau Cywir
Gall pobl gael mynediad at sgiliau a rhaglenni addysg sy’n cyd-fynd â chyfleoedd cyflogaeth lleol ar
hyn o bryd ac yn y dyfodol ac yn rhoi’r gallu i unigolion ac economi’r ddinas i gyflawni eu potensial.

At ba Nodau Llesiant mae hyn yn cyfrannu?

At ba Amcanion Llesiant mae’r amcanion 
yn cyfrannu?

Cymru
Iewyrchus

Cymru
iachach

Cymru sy’n 
fwy cyfartal

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus

Cymru å 
diwylliant 
bywiog lle  

mae’r  
Gymraeg yn 

ffynnu

Mae pobl yn 
teimlo’n dda am 
fyw, gweithio a 
buddsoddi yng 

Nghasnewydd ac 
ymweld â hi

Mae sgiliau gan 
bobl a chyfleoedd i 
ddod o hyd i waith 

addas ac i gyfrannu 
at dwf economaidd 

cynaliadwy

Mae pobl a 
chymunedau’n 

gyfeillgar, yn 
hyderus ac wedi’u 
grymuso i wella eu 

llesiant
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Pa gynnydd ydyn ni wedi ei wneud tuag at y 
camau y cytunwyd arnynt yn y cynllun?
Cam 3: Sicrhau bod gan 
bobl ddealltwriaeth o 
flaenoriaethau sgiliau lleol 
/ buddsoddiadau cyfalaf 
sylweddol yn yr ardal, a’r 
cyfleoedd maent yn eu 
darparu o ran cyflogaeth 
/ gyrfa.

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu calendr o ddigwyddiadau i godi 
ymwybyddiaeth o sgiliau, cyflogaeth a chyfleoedd gyrfa yn y ddinas.
Eleni gwnaethom lwyddo i wella Ffair Swyddi Casnewydd gyda mwy o gyfranogiad 
gan aelodau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ochr yn ochr â chyflogwyr y sector 
preifat. Cynhaliwyd Ffair Swyddi Casnewydd ym mis Hydref gyda 55 o gyflogwyr yn 
arddangos, a 240 o unigolion yn cael cyflogaeth o ganlyniad.  Am fod gennym fwy 
o amser i gynllunio’r gweithgaredd hwn ar y cyd, rydym yn gobeithio gwella hwn 
ymhellach yn 2019.
Gwnaethom ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau a Gyrfaoedd ym 
mis Mawrth gyda ffair gyrfaoedd a swyddi yng nghampws Dinas Casnewydd yng 
Ngholeg Gwent. Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar bynciau  gwyddoniaeth, 
technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), gan gydnabod y bydd un o bob pum 
swydd newydd yn y DU yn gofyn am sgiliau STEM erbyn 2022 a bod posibilrwydd 
o fwlch sgiliau sylweddol iawn yn lleol.  Roedd y digwyddiad rhyngweithiol yn cynnig 
profiad ymarferol o’r gwahanol ddiwydiannau ynghyd â chyfle i siarad â chyflogwyr 
am brentisiaethau, swyddi posibl a’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen i sicrhau 
cyflogaeth yn y diwydiant sy’n ymwneud â STEM.

Dechreuwyd ar y gwaith cynllunio ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion 2019, gyda 
nifer o bartneriaid y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn ymuno i ehangu’r cynnig 
i ddarpar ddysgwyr.  Mae Wythnos Addysg Oedolion yn rhoi’r cyfle i unigolion 
gymryd cam tuag at ddatblygu eu sgiliau; p’un a ydynt am gael swydd well neu 
feithrin hyder i gael mynediad at gwrs.  Rydym wedi llwyddo i gael cyllid ychwanegol 
ar gyfer y digwyddiad yng Nghasnewydd ym mis Mehefin 2019, sy’n golygu y gallwn 
gynnal gŵyl fwy o faint yng nghanol y ddinas i hyrwyddo cyfleoedd ffurfiol ac 
anffurfiol a dathlu dysgu gydol oes. 

Cam 4: Datblygu 
llwybrau gyrfa ar y cyd 
â’r holl bartneriaid (e.e. 
prentisiaethau).

Rydym wedi gwneud cysylltiadau â’r sector preifat drwy Grŵp Digidol Rhwydwaith 
Economaidd Casnewydd gyda’r bwriad o ddatblygu llwybrau sgiliau digidol o addysg 
gynradd, drwy addysg uwchradd, hyd at gymwysterau galwedigaethol, gradd ac ôl-
radd.
Byddwn hefyd yn gweithio ar ddatblygu model ar gyfer cynllun prentisiaeth a rennir 
gyda holl aelodau’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Cam 5: Datblygu 
darpariaeth briodol i 
bobl o amrywiaeth o 
gefndiroedd, gan fynd 
i’r afael ag anfantais a 
cheisio ei atal. 

Wrth i ni ddatblygu ein cynllun gweithredu, gwnaethom benderfynu defnyddio’r cam 
hwn i hyrwyddo mwy o gyfle cyfartal i grwpiau a dangynrychiolir yn gyffredinol e.e. 
merched yn y diwydiannau adeiladu.  

Gwnaethom gynnig llwyddiannus i Lywodraeth Cymru dan brosiect ReStart REACH  
i asesu a chefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau Saesneg ac i gyflenwi hyfforddiant 
cyflogaeth ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Ochr yn ochr â Fforwm Lluoedd Arfog Casnewydd, gwnaethom sicrhau cyllid gan y 
Weinyddiaeth Amddiffyn i roi cymorth i blant milwyr mewn addysg, gan sicrhau nad 
yw plant milwyr lleol dan anfantais oherwydd cyflwr symudedd neu adleoliad eu 
rhieni.
Gwnaeth cynigion yr hyb cymdogaeth barhau i gael eu datblygu i gyfuno nifer o 
wasanaethau’r cyngor y ceir mynediad gwirfoddol atynt, ar lefel fwy lleol. Bydd 
hybiau cymdogaeth yn cynnwys darparu hyfforddiant ac addysg yn y gymuned, gyda 
rhywfaint o ddarpariaeth gan bartneriaid megis cyngor ar yrfaoedd drwy Gyrfa 
Cymru.  Mae’n bosibl y bydd cyfle pellach i ddarparu addysg a dysgu wrth symud 
ymlaen.

Cam 6:Ceisio sicrhau’r 
nifer uchaf o gyfleoedd 
hyfforddi gan brosiectau 
seilwaith ar raddfa fawr. 

Rydym wedi cytuno i gynnwys technolegau sy’n dod i’r amlwg e.e. ceir trydanol, 
argraffu 3D, ac ati fel rhan o’r gwaith hwn. 
Fel cam cyntaf yn y gwaith hwn, rydym wedi datblygu llawlyfr  budd cymunedol 
i nodi buddion hyfforddiant ac addysg o gontractau caffael, buddsoddiadau a 
datblygiadau mawr yn y ddinas.  Byddwn yn ychwanegu at y gwaith hwn wrth symud 
ymlaen. 

PENNOD 3: CYNNYDD AR YMYRIAD
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Pa gynnydd ydyn ni wedi ei wneud tuag at y 
camau y cytunwyd arnynt yn y cynllun?
Cam 7: Defnyddio’r 
adnoddau o fewn Tîm 
Blynyddoedd Cynnar 
a Gofal Cymdeithasol 
Prifysgol De Cymru, yr 
Hyb Profiadau Niweidiol 
yn ystod Plentyndod, a 
phartneriaid allweddol eraill 
i wella datblygiad sgiliau yn y 
blynyddoedd cynnar.

Fel y nodwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn yn yr adran Cymunedau Cryf 
a Gwydn, mae gwaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn cael ei arwain 
ar lefel ranbarthol, ac mae’r cam hwn yn rhan o’r ymyriad 00204)Cymunedau 
Cryf a Gwydn a Sgiliau Cywir felly byddai’n ofynnol cydweithio ar y gwaith 
rhanbarthol a’r ddau ymyriad. Mae gweithdy strategol wedi’i gynllunio ar gyfer 
aelodau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Yn ogystal â hyn, gwnaethom lwyddo i gael cyllid o £50,000 i ddod yn arloeswr 
ar gyfer ‘Rhaglen Trawsnewid Integreiddiad y Blynyddoedd Cynnar’ Llywodraeth 
Cymru er mwyn cefnogi newid mewn systemau fel bod gwasanaethau’r 
blynyddoedd cynnar yn glir ac yn hawdd cael mynediad atynt. 
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Mesurau 
Perfformiad 
Allweddol

Mesurau Perfformiad Allweddol Targed Gwirioneddol COG
Nifer y sgiliau a’r digwyddiadau cyflogaeth 3 2 Oren
% y bobl ifanc sy’n gadael blwyddyn 11 nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant  1.5% 1.1% Gwyrdd

% y bobl ifanc sy’n gadael blwyddyn 13 nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 2.6% 1.7% Gwyrdd

Enghreifftiau o arferion gorau
Prosiect ReStart REACH

Rydym wedi hwyluso perthynas waith agosach rhwng 
darparwyr addysg a hyfforddiant yn y ddinas a gwell 
dealltwriaeth o’r amcanion a rennir.  Mae hyn, yn ei dro 
wedi creu cyfleoedd i ddatblygu cynigion ariannu ar y cyd. 
Un enghraifft o hyn yw’r prosiect integreiddio ffoaduriaid.
Rydym wedi cyflwyno cais dan brosiect ReStart REACh, a 
fydd yn darparu rhaglen  cymorth integreiddio uchelgeisiol 
ac arloesol i ffoaduriaid yng Nghasnewydd, fel un o bedwar 
clwstwr gwasgaru ffoaduriaid yng Nghymru.
Bydd y gwasanaethau a ddarperir yng Nghasnewydd drwy 
weithio mewn partneriaeth yn ceisio gwella mynediad at 

hyfforddiant iaith, cymorth cyflogadwyedd a gwybodaeth 
ddiwylliannol leol er mwyn helpu integreiddio cymunedol. 
Bydd ffoaduriaid yn derbyn asesiad cyfannol o’u hanghenion 
ac yn cael eu harwain drwy gymorth wedi’i dargedu i wella 
eu hymdrechion i integreiddio i mewn i’r gymdeithas yn 
lleol.
Dechreuodd y prosiect ym mis Mawrth 2019.  Nod y 
prosiect yn gyffredinol yw bod 200 o ffoaduriaid a cheiswyr 
lloches yn derbyn asesiadau o’u sgiliau Saesneg ac yn cael 
eu cyfeirio at gymorth. Yn ogystal â hyn bydd 50 o unigolion 
yn derbyn hyfforddiant cyflogaeth.

Wrth i ni symud yn ein blaenau i ail flwyddyn y cynllun, 
y brif flaenoriaeth fydd trawsnewid mwy o’r amcanion y 
cytunwyd arnynt yn ganlyniadau gwirioneddol. Rydym wedi 
cytuno ar gynllun cyflenwi gyda nifer o brosiectau tymor 
byr a hirdymor a gefnogir gan ddangosyddion perfformiad.
Mae’r adroddiad yn cynrychioli’r flwyddyn gyntaf o waith ar 
gyfer y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, ac fel y cyfryw, 
rydym yn dal i ymgymryd â phroses ffurfiol o sefydlu rolau, 
cyfrifoldebau a chylchoedd gwaith.  Yn ogystal â cheisio 
darparu ar brosiectau, dros y 12 mis nesaf, byddwn yn 
gobeithio ymateb i’r heriau strwythurol o weithio o fewn 
partneriaeth estynedig a fframwaith hyfforddiant a sgiliau 
ehangach. O fewn y broses hon, byddwn yn cynnwys 
trafodaeth ynghylch sut y bydd y grŵp yn ceisio sefydlu 
perthynas â chyrff eraill sy’n gweithredu’n rhanbarthol neu 
hyd yn oed yn genedlaethol.  Byddwn yn sefydlu perthynas 

agosach â phartneriaethau rhanbarthol, er mwyn sicrhau 
cydweithio gwell.
Bydd prosiectau allweddol yn 2019/20 yn ymwneud â dull 
gwell o rannu gwybodaeth am y farchnad lafur yn ogystal 
ag ymgysylltiad agosach rhwng cyflogwyr a darparwyr 
addysg drwy berthynas barhaus (y cyfeirir  ati ar hyn o bryd 
fel Ymrwymiad Casnewydd), wedi’i chefnogi gan galendr 
o ddigwyddiadau sy’n codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd 
swyddi, hyfforddiant ac addysg. 
Yn y tymor hwy, rydym yn gweld hybiau cymdogaeth ac 
Ardal Wybodaeth Casnewydd fel datblygiadau allweddol 
lle gall partneriaid ychwanegu gwerth go iawn wrth lunio a 
darparu dysgu a hyfforddiant ar y cyd.
Yn y dyfodol, byddwn yn gallu adnabod yr effaith rydym 
wedi ei chael ar draws y dirwedd sgiliau yng Nghasnewydd 
a gweld canlyniadau go iawn na fyddent yn bodoli fel arall.  

Edrych tua’r dyfodol
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Pa gynnydd a wnaethom tuag at y camau y 
cytunwyd arnynt yn y cynllun?
Cam 1: Datblygu gweledigaeth 
a chynllun seilwaith gwyrdd 
eang cydweithrediadol yng 
Nghasnewydd sydd wedi’u 
mabwysiadu a’u darparu 
gan holl bartneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae ‘Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Gwyrdd a Diogel’ wedi’i gyllido i 
helpu i ddarparu’r ymyriad hwn yn y Cynllun Llesiant sydd wedi cyfrannu’n 
sylweddol at y cynnydd a wnaed.  Mae’r holl bartneriaid wedi cydweithio 
wrth lunio gweledigaeth eang yng Nghasnewydd o’r enw ‘Cynnig Gwyrdd a 
Diogel Casnewydd’. Mae’r ddogfen Gynnig yn gynllun cyflenwi byw sy’n cael 
ei ddarparu gan yr holl bartneriaid. 

Cam 2: Gall pob un 
o bartneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus  
egluro ac arddangos buddiannau 
seilwaith gwyrdd yn eu 
gwasanaethau ac maent yn 
gweithio gyda’i gilydd i sicrhau’r 
nifer uchaf posibl o fuddiannau 
gwirioneddol (wedi’u mesur a’u 
gosod o’r data a’r dadansoddiad 
o dueddiadau)

Rydym wedi creu Rhwydwaith Gwyrdd a Diogel i hwyluso gwaith partneriaeth.  
Mae’r rhwydwaith wedi ymgynnull mewn gweithdai rheolaidd a arweinir 
gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Cyngor Defnyddwyr Cenedlaethol. Mae 
partneriaid yn dechrau gweithio gyda’i gilydd i sicrhau’r nifer uchaf posibl o 
fuddiannau, a hynny drwy’r cynllun cyflenwi a thrwy newid y ffordd y maen 
nhw’n gweithio gyda’i gilydd. Mae’r rhwydwaith wedi creu cysylltiadau rhwng 
partneriaid, megis y grwpiau cymunedol.   Enghraifft o hwn yw Maindee Edibles 
sy’n gweithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd i reoli eu mannau gwyrdd lleol 
ym maes parcio Maendy a phlannu coed ar Wharf Road. Bydd angen dulliau 
hwyluso a chyfathrebu rheolaidd â’r rhwydwaith ac i barhau â’r gwaith hwn.

Cam 3: Nodi a rhoi dull ataliol 
ar waith i dargedu trosedd, 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
chanfyddiadau negyddol heriol 
sy’n atal pobl rhag defnyddio 
mannau gwyrdd a pharciau. 

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio i geisio cael dealltwriaeth well o drosedd 
a phroblemau ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mannau gwyrdd 
Casnewydd. 
Mae cyllid wedi’i roi i Cyswllt Cymunedol Dyffryn, sy’n darparu gweithgareddau 
dargyfeiriol yn Nyffryn drwy eu prosiect Llwybrau drwy Goetiroedd i Lesiant. 
Rydym hefyd wrthi’n gweithio gyda’r gymuned yn ardalGaer Fort i fynd i’r 
afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynnau tanau. Mae Gaer Fort yn un 
o’r mannau gwyrdd yng Nghasnewydd sydd wedi’i enwebu am statws Baner 
Werdd Gymunedol. 
Mae angen mwy o waith i roi dull ataliol ar waith ar gyfer trosedd a chafodd 
hyn ei amlygu gan bartneriaid mewn gweithdy diweddar.   Bydd cynllun 
cyfathrebu yn cael ei greu i wella canfyddiadau o fannau gwyrdd Casnewydd. 

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

At ba Nodau Llesiant mae hyn yn cyfrannu?

At ba Amcanion Llesiant mae’r amcanion  
yn cyfrannu?

Cymru
Iewyrchus

Cymru 
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n 
fwy cyfartal

Cymru o 
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Cymru å 
diwylliant 
bywiog lle  

mae’r  
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Cymru sy’n 
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fyd-eang

Mae pobl yn 
teimlo’n dda am 
fyw, gweithio a 
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Pa gynnydd a wnaethom tuag at y camau y 
cytunwyd arnynt yn y cynllun?
Cam 4: Cynnal, 
hyrwyddo a chymell 
pobl a chymunedau 
i ddefnyddio 
mannau gwyrdd ar 
gyfer adloniant a 
gweithgarwch corfforol. 

Rydym hefyd wedi rhoi cyllid i nifer o brosiectau cymunedol sy’n tyfu, gan gynnwys Eglwys 
Canolfan Mountjoy, Canolfan Gymunedol Evesewell, Gardd Gymunedol Ysgol Gynradd 
Maendy a’r Maindee Edibles. 

Yn ardal Maendy’r ddinas, rydym wedi cefnogi Maindee Edibles i reoli eu mannau gwyrdd 
lleol.   Maent wedi plannu coed ffrwytho ar hyd Wharf Road ac mae ganddynt gynlluniau i 
ailstrwythuro maes parcio Maendy i gynnwys gardd gymunedol ac ardal chwarae naturiol. 
Rydym hefyd yn dechrau hyrwyddo’r defnydd o fannau gwyrdd drwy’r cyfryngau 
cymdeithasol a ffilm. Byddwn yn creu ffilm o fannau gwyrdd a fydd yn cael ei defnyddio i 
hyrwyddo gweithgareddau chwaraeon, yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau haf Casnewydd 
Fyw sy’n digwydd ym mis Awst. Mae hyrwyddo ein mannau gwyrdd yn faes i’w ddatblygu 
yn ystod y flwyddyn i ddod. 

Sut ydym wedi 
perfformio 
yn erbyn ein 
mesurau?

Mesurau Perfformiad Allweddol Targed Gwirioneddol COG

Ceisiadau Baner Werdd Gymunedol 5 5 Gwyrdd

Enghreifftiau o arferion gorau
Cyswllt Cymunedol Dyffryn –  
Llwybrau drwy Goetiroedd i Lesiant

Mae Llwybrau drwy Goetiroedd i Lesiant yn brosiect saith mlynedd, 
gwerth £1 filiwn a ariennir gan y loteri fawr, dan arweiniad Cyswllt 
Cymunedol Dyffryn (DCL), ac wedi’i leoli yng Nghoedwigoedd Dyffryn. 
Mae’r prosiect, sydd yn ei ail flwyddyn ar hyn o bryd, yn gydweithrediad 
rhwng y gymuned leol, Cadwch Gymru’n Daclus, DCL, Growing Spaces 
a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Un agwedd lwyddiannus iawn ar 
y prosiect yw  chwarae dan oruchwyliaeth mewn mannau gwyrdd o 
gwmpas Dyffryn, sy’n cynnig amgylchedd chwarae diogel mewn ardal 
sy’n profi ymddygiad gwrthgymdeithasol, cynnau tanau ac ymddygiad 
bygythiol arall.  Mae cangen Cadwch Gymru’n Daclus o’r prosiect wedi 
gweithio gyda gwirfoddolwyr i agor y coetir i wneud mynediad iddo’n 
fwy diogel yn ogystal â galluogi cyfranogwyr i gael cymwysterau rheoli 
coetir.  Mae hyn wedi bod yn hynod gadarnhaol i’r ardal am fod y coetir 
ar un adeg wedi tyfu’n wyllt a thybiwyd ei fod yn anniogel i’r gymuned ei 
ddefnyddio at ddibenion hamdden.

Maindee Edibles – garddio cymunedol

Mae grŵp Maindee Edibles yn enghraifft wych o grŵp cymunedol 
llwyddiannus sy’n gwneud eu hardal leol yn fwy gwyrdd. Mae’r grŵp yn 
cynnwys unigolion medrus sydd ag angerdd a brwdfrydedd dros dyfu, 
wedi’i leoli yn Llyfrgell Maendy. Mae’r grŵp yn tyfu llysiau a phlanhigion 
sy’n ystyriol o bryfed peillio ar ddarnau o dir ar draws y ward.   Maent 
yn gweithio’n agos gyda Chyngor Dinas Casnewydd, ac yn tyfu ar dir sy’n 
eiddo i’r cyngor.   Wedi’i leoli i ddechrau mewn maes parcio ym Maendy, 
mae’r gwaith wedi lledu ar draws y ward i gynnwys gardd gymunedol yn 
Eglwys St Mary yn ogystal â pherllan ar hyd Wharf Road.
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Growing Spaces – cymorth iechyd meddwl drwy arddio

Mae Growing Spaces yn elusen iechyd meddwl gofrestredig, a sefydlwyd yn 1992, sy’n rhoi 
cymorth i oedolion sydd ag iechyd meddwl drwy arddio a darparu hyfforddiant achrededig. 
Mae’r sefydliad yn darparu cymorth hanfodol i’r gwasanaeth iechyd, ac yn cymryd 
atgyfeiriadau gan sefydliadau sy’n cefnogi preswylwyr Casnewydd sy’n cael eu heffeithio gan 
iechyd meddwl. Mae’r sefydliad yn enghraifft arbennig o ddarparu gwasanaethau i sicrhau’r 
nifer uchaf posibl o fuddiannau iechyd sy’n deillio o fannau gwyrdd. 

Mae’r prosiectau hyn i gyd yn enghreifftiau da o’r gwaith i gefnogi Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, fodd bynnag, mae nifer o brosiectau mannau 
gwyrdd yn ddibynnol ar gyllid ac adnoddau allanol, ac efallai na fydd hyn yn gynaliadwy 
yn yr hirdymor.

Edrych tua’r dyfodol
Wrth edrych tua’r dyfodol, mae’n rhaid i ni alluogi a chymell ein cymunedau i ddiogelu, gwella 
a defnyddio eu hamgylchedd eu hunain. Mae hyn yn hanfodol er mwyn datblygu gwydnwch o 
ran hinsawdd a sicrhau na chollir bioamrywiaeth pellach. 
Yng Nghasnewydd, mae mannau gwyrdd yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn elfen 
allweddol o “Gynnig” Casnewydd i wella llesiant.   Collwyd rhai cyfleoedd i ystyried mannau 
gwyrdd yn ddiweddar megis datblygu mentrau gwydn fel yr hyb cymdogaeth a’r ganolfan 
gonfensiwn.  Fodd bynnag, ar yr adeg hon o dwf poblogaeth ac economaidd sy’n prysur 
gynyddu, mae’n rhaid i fannau gwyrdd a’r cysylltiad rhyngddynt gael eu diogelu wrth inni 
ddatblygu ein dinas.

Mae diogelwch hefyd wedi cael ei nodi fel rhwystr allweddol sy’n atal mynediad at fannau 
gwyrdd ac mae’n rhaid mynd i’r afael â hyn hefyd. 
Yn y flwyddyn i ddod, rydym yn anelu i’r Rhwydwaith Gwyrdd a Diogel weithredu fel 
partneriaeth gref, gan weithio ar y cyd yn annibynnol, ble caiff mannau gwyrdd eu hystyried 
ar draws yr holl ymyriadau ac ym mhopeth a wnawn fel partneriaeth.   Bydd angen i ni hefyd 
archwilio pa ddangosyddion perfformiad a fyddai’n fwyaf priodol i fesur llwyddiant wrth inni 
fynd rhagom. 

Mae Argraffiad 10 o Bolisi Cynllunio Cymru wedi amlygu’r angen am Asesiad Seilwaith 
Gwyrdd ar gyfer Cymru, a fydd yn cefnogi’r gwaith hwn. Mae Deddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 yn amodi gofyniad i ddatblygu Datganiad Ardal. Fel rhan o’r gwaith hwn, mae 
Casnewydd wedi’i ddewis am ‘Broffil Tirwedd’ unigol.  Bydd yr wybodaeth a gaiff ei chynnwys 
yn y proffil hwn yn ffurfio’r sylfaen dystiolaeth i gefnogi cynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae proffil 
tirwedd Wentwood a phroffil tirwedd Brynbuga hefyd yn cynnwys adrannau o ardaloedd 
Casnewydd.  

Dyma’r ardaloedd y canolbwyntir arnynt yn arbennig: 

• Gwaith ar y cyd ar Lwybr Arfordir Cymru ynghylch amddiffyn rhag llifogydd
• Ailddatblygu maes parcio Maindee Edibles
• Canolfan arddio gymunedol Belle Vue gan ddarparu nifer o wasanaethau
• Hyb Cymdogaeth Wydn Ringland, gan integreiddio mannau gwyrdd i ddatblygiad newydd 
• Hyrwyddo mannau gwyrdd ar draws yr holl bartneriaid drwy rannu sgiliau 
• Gwyrddio Canol y Ddinas
• Garddio Cymunedol

Mae cyni cyllidol wedi cael effaith fawr ar y gwasanaethau sy’n cefnogi mannau gwyrdd a 
seilwaith gwyrdd.  Mae rhywfaint o gyllid dan derfyn amser ac mae adnoddau staff yn llai nag 
yn y gorffennol. Wrth symud ymlaen, mae angen i ni addasu sut rydym yn gweithio gyda’n 
cymunedau er mwyn ymateb i hyn yn y dyfodol.  Cafwyd blwyddyn arall o gyllid ar gyfer y 
Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Gwyrdd a Diogel a fydd yn parhau i fwrw ymlaen â’r gwaith 
hwn.
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Pa gynnydd a wnaethom tuag at y camau y 
cytunwyd arnynt yn y cynllun? 
Cam 1: Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i ddod yn hyrwyddwyr teithio cynaliadwy, gan ddangos esiampl a 
lleihau cyfraniad y sector cyhoeddus at lygredd aer. Cynnwys y canlynol:

Cynlluniau 
Teithio 
Cynaliadwy

Nid yw’r darn hwn o waith wedi’i ddatblygu eto. Rydym yn bwriadu datblygu canllawiau y gallai 
pob sefydliad trydydd sector a chyhoeddus eu defnyddio i greu cynlluniau teithio staff mwy 
cynaliadwy a defnyddiadwy.

Cerbydau 
Allyriadau Isel 
Iawn 

Yn y Cynllun Llesiant, gwnaethom addo fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i newid 10% o’n 
cerbydau fflyd i rai allyriadau isel erbyn 2023, 50% erbyn 2028 a 100% erbyn 2043.    Mae nifer 
o sefydliadau wedi cyflwyno rhai cerbydau fflyd allyriadau isel ond mae hwn yn dal i fod yn faes 
datblygu ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gyffredinol. 
Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni wedi ymgymryd ag astudiaeth ddichonoldeb fflyd isel iawn o 
wyth o sefydliadau ar draws Gwent (y pum awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, 
Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru). Bydd yr astudiaeth hon yn nodi cyfleoedd 
i ddisodli’r fflyd bresennol gyda cherbydau mwy effeithlon. Caiff lleihad yng nghostau milltiroedd 
(hawlio drwy dreuliau staff) y fflyd lwyd ei gwmpasu hefyd. Rydym yn bwriadu defnyddio’r 
canfyddiadau a’r pwyntiau dysgu ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gyfan gwbl.

Cynlluniau 
Rhanbarthol 

Gwnaethom hefyd addo gweithredu fel llais yr ardal leol ar gyfer cynlluniau rhanbarthol sy’n 
dylanwadu ar ddewisiadau teithio ac ansawdd aer. Mae cysylltiadau yn eu lle gyda Llywodraeth 
Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i dynnu sylw at uchelgais teithio cynaliadwy Casnewydd ac mae 
cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal. 

Canllawiau 
Cynllunio 
Atodol (SPG)

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer ansawdd aer bellach yn eu lle, sy’n helpu i sicrhau 
dull cyson ac ystyriol o fynd i’r afael ag ansawdd aer drwy’r system gynllunio. Yn ogystal, rydym 
yn drafftio Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer teithio cynaliadwy. Bydd y canllawiau hyn 
yn annog datblygwyr i feddwl am y dewisiadau ar gyfer teithio cynaliadwy integredig o fewn 
datblygiadau newydd yn ogystal â sut maent yn cysylltu â’r ardal ehangach. 

Defnydd o 
Dechnoleg

Gwnaethom hefyd addo lleihau teithio ar gyfer pobl sy’n mynd i’r gwaith a gwasanaethau. Mae’r 
rhan fwyaf o sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus bellach wedi buddsoddi mewn 
technoleg i alluogi staff i weithio o bell ac yn y cartref. Yn ogystal, mae’r rhan fwyaf o sefydliadau 
bellach yn symud tuag at ddefnyddio Skype ar gyfer cyfarfodydd. 

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

At ba Nodau Llesiant mae hyn yn cyfrannu?

At ba Amcanion Llesiant mae’r amcanion 
yn cyfrannu?

Cymru
Iewyrchus

Cymru 
gydnerth

Cymru
iachach

Cymru sy’n 
fwy cyfartal

Cymru o 
gymunedau 
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Cymru å 
diwylliant 
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chydnerth



24

PENNOD 3: CYNNYDD AR YMYRIAD

Pa gynnydd a wnaethom tuag at y camau y 
cytunwyd arnynt yn y cynllun? 
Cam 2: Creu amgylchedd ble caiff trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio eu blaenoriaethu. Cynnwys y canlynol:

Blaenoriaethu 
cerdded, beicio 
a thrafnidiaeth 
gyhoeddus. 

Rydym wedi llwyddo i gael £5.2 miliwn o gyllid i ddarparu’r prosiectau canlynol:  
-  Cynllunio ac adeiladu pont teithio llesol newydd yn agos i Orsaf Drenau Casnewydd o Queensway i 

Devon Place - £2.97 miliwn  
-  Cynllunio pont teithio llesol newydd yn agos i Bont SDR i gysylltu pentref Lysaghts gyda Corporation 

Road a llwybrau teithio llesol presennol - £0.17 miliwn. Rydym yn aros am gadarnhad ynghylch cyllid ar 
gyfer y gwaith adeiladu 

-  Cysylltu llwybrau teithio llesol presennol o fewn y ddinas yn agos i Corporation Road, Nash Road, Gaer 
Fort a Choed-Melyn - £0.70 miliwn 

- Datblygu cysylltiadau teithio llesol ymhellach yn 14 Locks - £0.31 miliwn
-  Datblygu cysylltiadau teithio llesol eraill ar draws y ddinas. Gallai hyn gynnwys cysylltiadau o gwmpas 

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, Cyffordd 28 a’r A48. Ymgymerir ag archwiliad i nodi’r 
ardaloedd i’w datblygu – £0.35 miliwn 

-  Gwella a gosod safleoedd bysiau newydd ar draws Casnewydd. Bydd hyn yn gwella’r rhwydwaith 
trafnidiaeth gyhoeddus yn unol â safonau Metro ac yn cynnwys gwybodaeth electronig amser real i 
deithwyr mewn safleoedd bysiau - £0.40 miliwn 

-  Ymgymryd ag astudiaeth teithio cynaliadwy yng nghanol y ddinas. Bydd yr astudiaeth hon yn ystyried yr 
astudiaeth mynediad cynaliadwy ar gyfer rheoli pobl sy’n cyrraedd yn y ddinas, eu symudiadau o gwmpas 
canol y ddinas ac i amrywiaeth o gyrchfannau ar draws y ddinas - £0.30 miliwn 

Bydd y rhain yn cael eu cyflwyno yn y flwyddyn i ddod. 

Llogi beiciau ar 
y stryd

Mae astudiaeth ddichonoldeb ar logi beiciau ar y stryd yn mynd rhagddi. Bydd yr astudiaeth hon yn darparu 
cyd-destun y polisi, gan nodi unrhyw broblemau, cyfyngiadau a chyfleoedd. Bydd hefyd yn cynnwys arolwg er 
mwyn deall y galw posibl a lleoliadau gorsafoedd posibl ar gyfer llogi beiciau.

Teithio llesol i’r 
ysgol

Mae rhaglen Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ar waith yn Ysgol Gynradd Dewi Sant. Mae Sustrans wedi 
arwain y gwaith ar nodi sut y gallai llwybrau o gwmpas yr ysgol gael eu gwella i ganiatáu teithio sy’n fwy llesol 
a sut maent yn cysylltu â rhwydweithiau teithio llesol presennol a’r dyfodol. 
Mae blwyddyn un o’r prosiect wedi cynnwys yr ysgol, y gymuned leol a busnesau lleol wrth nodi materion. 
Mae hyn wedi creu dull sy’n canolbwyntio ar y bobl i gynllunio amgylchedd diogel a deniadol ar gyfer cerdded 
a beicio. Ym mlwyddyn dau, bydd £0.21 miliwn o gyllid yn cael ei ddefnyddio i weithredu’r cynlluniau hyn.   
Mae tair ysgol hefyd yn cymryd rhan yn y Rhaglen Teithiau Iach, sef Ysgol Gynradd Dewi Sant, Ringland ac 
Ysgol Gynradd Sant Padrig. Mae’r rhaglen hon yn gweithio gydag ysgolion i greu diwylliant sy’n ei gwneud yn 
haws i blant gerdded, mynd ar gefn sgwter neu feicio.
Gwnaethom hefyd gais am gyllid i hyrwyddo teithio llesol ym mhob ysgol gynradd yn y ddinas dros y pedair 
blynedd nesaf. Roedd y cais hwn yn aflwyddiannus ond rydym yn parhau i edrych ar opsiynau i ehangu’r 
gwaith hwn.

Parcio Ar hyn o bryd, yn ardal Casnewydd, mae problemau gyda pharcio anghyfreithlon sy’n cael effaith ar y sawl 
sy’n dewis cerdded a beicio. O fis Gorffennaf 2019, bydd tîm newydd o swyddogion parcio sifil yn cael eu 
cyflogi i orfodi rheoliadau parcio ar draws y ddinas.

Partneriaeth â 
dinasoedd eraill

Dim cynnydd hyd yn hyn.

Cam 3: Annog defnyddio cerbydau allyriadau isel iawn / dim allyriadau. Cynnwys y canlynol:

Pwyntiau 
Gwefru Ceir 
Trydan

Rydym wedi cwblhau astudiaeth ddichonoldeb ar bwyntiau gwefru ceir trydan yng Ngwent. Mae’r astudiaeth 
hon yn edrych ar y posibilrwydd o osod pwyntiau gwefru ar gyfer ceir trydan ar draws y rhanbarth mewn 
safleoedd penodol sy’n bodloni meini prawf Llywodraeth y DU ar gyfer y cynllun pwyntiau gwefru preswyl ar 
y stryd a’r cynllun gwefru yn y gweithle. Caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio i wneud cynnig am gyllid ar gyfer 
gosod pwyntiau gwefru.

Cynllun 
economi 
tanwydd HGV 
/ LGV

Gwnaethom hefyd lwyddo i gael cyllid ar gyfer cynllun economi tanwydd Serenau ECO, sydd wedi bod yn 
weithredol ers mis Medi 2018. Mae’r cynllun yn rhoi cyngor i weithredwyr fflyd yn y ddinas gyda’r bwriad o 
leihau allyriadau a chostau tanwydd. Mae 17 sefydliad bellach yn cymryd rhan yn y cynllun. Mae cyllid wedi’i 
gadarnhau ar gyfer blwyddyn arall felly byddwn yn gallu ehangu i sefydliadau eraill ar draws y ddinas.
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PENNOD 3: CYNNYDD AR YMYRIAD

Sut ydym wedi 
perfformio 
yn erbyn ein 
mesurau?

Mesurau Perfformiad Allweddol Targed Gwirioneddol COG
Nifer yr ysgolion a gefnogwyd trwy’r rhaglen 
teithiau iach 3 3 Gwyrdd

Cynnydd mewn teithio llesol mewn ysgolion 
sy’n cymryd rhan yn y rhaglen teithiau iach 10% 9.4% Oren

Nifer y sefydliadau a gofrestrwyd i’r Cynllun 
Serenau Eco 10 17 Gwyrdd

Enghreifftiau o arferion gorau
Rhaglen Llwybrau Diogel mewn Cymunedau – Ysgol 
Gynradd Dewi Sant

Cynllun economi tanwydd Serenau Eco

Mae Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Ysgol Dewi 
Sant yn brosiect wedi’i gynllunio ar y cyd sy’n gweithio 
gyda’r ysgol, myfyrwyr, rhieni a’r gymuned ehangach 
i wneud gwelliannau i’r strydoedd a fydd yn golygu 
amgylchedd mwy diogel a deniadol ar gyfer cerdded 
a beicio. Mae’r prosiect yn canolbwyntio’n arbennig 
ar yr ardal o gwmpas yr ysgol, gan anelu at leihau llif 
presennol y traffig yn yr ardaloedd casglu a gollwng, a 
chynyddu nifer y myfyrwyr sy’n cerdded a beicio. 
Gan ddefnyddio cyfres o weithdai cynnwys a chynllunio 
ar y cyd a gweithgareddau ymgysylltu, mae’r prosiect 
wedi canolbwyntio ar ddeall materion a rhwystrau 
penodol i gerddwyr a beicwyr, a ble gellir gwneud 

newidiadau i fynd i’r afael â’r materion hyn. Mae’r 
prif broblemau a nodwyd yn ystod adegau casglu a 
gollwng yn cynnwys llif y traffig ar y strydoedd y tu 
allan i’r ysgol, problemau ynghylch diogelwch ar gyfer 
y myfyrwyr o ganlyniad i nifer y ceir, ymddygiad parcio 
a mannau croesi gwael. Yn ystod y broses ymgysylltu, 
cynhaliwyd 17 gweithdy drwy’r ardal. Gwnaeth 120 
o fyfyrwyr fynychu’r gweithdai, 329 o fynychwyr i 
gyd ac mae 79 o sylwadau ar-lein wedi’u derbyn 
gan ddefnyddio mapio ar-lein. O’r broses cynnwys a 
chynllunio ar y cyd, mae cyfres o gynlluniau wedi dod i’r 
amlwg sy’n anelu at fynd i’r afael â’r materion hyn.

Ymunodd Casnewydd â Chynllun Serenau Eco yn 
2018, y cyntaf yng Nghymru i wneud hynny. Mae’r 
cynllun yn darparu cyngor am ddim i weithredwyr fflyd 
ar sut i ddefnyddio eu tanwydd yn fwy effeithlon. Mae’r 
syniad yn syml, llosgi llai o danwydd, arbed mwy o arian, 
a chreu llai o lygredd. Mae’r cynllun yn graddio cwmni â 
gradd 1-5 seren, yn ogystal â rhoi cyngor ar sut i wella 
ei ddefnydd o danwydd. Erbyn diwedd y flwyddyn 
ariannol 2018-2019, roedd dros 17 o gwmnïau a oedd 
yn gweithredu yng Nghasnewydd wedi dod yn aelodau, 
gan gwmpasu dros 6,500 o gerbydau. Mae’n rhy gynnar 

mesur llwyddiant y cynllun 
hwn, ond, mae’r adborth 
cynnar yn edrych yn ffafriol.  
Mae cadarnhad am gyllid ar 
gyfer y flwyddyn nesaf yn ei le. Bydd y cynllun bellach 
yn ehangu ei gwmpas i gynnwys mesurau ar gyfer 
cefnogi’r diwydiant tacsi. Gyda chyllid digonol, mae 
Casnewydd yn gobeithio gallu parhau i gefnogi’r cynllun 
ac ehangu ar ei lwyddiant cychwynnol. Bydd mesur 
mewn perthynas ag arbedion costau a lleihau defnydd 
o danwydd yn cael ei adrodd yn yr ail flwyddyn. 

Yn y flwyddyn nesaf, rydym yn bwriadu datblygu 
gweledigaeth a chynllun hirdymor, ataliol ac integredig 
o sut olwg fydd ar lwyddiant. Ochr yn ochr â hyn, 
byddwn yn nodi cyfres o ddangosyddion allweddol i 
fesur llwyddiant hirdymor. Bydd y canlyniadau o’r ymarfer 
ymgysylltu Teithio Cynaliadwy, sydd ar waith ar hyn o 
bryd, yn llywio’r cynlluniau hirdymor.    
Byddwn hefyd yn creu rhwydwaith ehangach o 
bartneriaid er mwyn helpu i annog cydweithrediad 
ehangach a llunio’r weledigaeth a’r cynlluniau hirdymor. 
Bydd gwella’r broses o gynnwys pobl â diddordeb 
yn yr ymyriad hwn hefyd yn allweddol. Bydd sefydlu’r 
rhwydwaith yn cefnogi hyn, ochr yn ochr â sicrhau yr 
ymgymerir â gweithgareddau ymgysylltu priodol.  
Mae cynlluniau mwy penodol ar gyfer yr ymyriad hwn yn 
cynnwys:  

•  Datblygu pecyn cymorth ar gyfer pob sefydliad 
trydydd sector a chyhoeddus i’w ddefnyddio i greu 
cynlluniau teithio staff mwy cynaliadwy. 

•  Adolygu a rhoi canfyddiadau o Astudiaeth Adolygu 
Fflyd Gwent a’r Astudiaeth Llogi Beiciau ar y Stryd ar 
waith. 

•  Cwblhau Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Teithio 
Cynaliadwy. 

•  Parhau â’r Prosiect Llwybrau Diogel mewn 
Cymunedau yn Ysgol Gynradd Dewi Sant a chwilio 
am ffrydiau cyllid i ymestyn y gwaith hwn i ysgolion 
eraill. 

•  Darparu prosiectau seilwaith ble mae cyllid wedi’i 
gadarnhau. 

•  Ehangu’r Cynllun Serenau ECO i gynnwys sefydliadau 
eraill a’r diwydiant tacsi. 

Edrych tua’r dyfodol



26
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EGWYDDOR 
DATBLYGU 
CYNALIADWY
Ar ddechrau’r cynllun, gwnaethom ymrwymo i 
weithio’n wahanol a chydweithio gyda chymunedau 
lleol tuag at y nodau ac amcanion cyffredin a 
amlinellwyd yn y cynllun.  Cyn datblygu’r cynllun 
gwnaethom addo y byddem yn:

• Uchelgeisiol
• O ddifrif am weithio mewn partneriaeth
• Canolbwyntio’n gadarn ar bobl
• Canolbwyntio ar ganlyniadau 
•   Peidio â chael ein llywio gan ddata yn unig

Gwnaethom ddweud y byddem yn cyflawni hyn drwy 
ganolbwyntio ar yr egwyddor datblygu cynaliadwy:
•  Edrych ar y tymor hir: Bod yn ymwybodol a 

mynd i’r afael â llesiant cenedlaethau’r dyfodol gan 
fynd i’r afael ag anghenion y bobl rydym yn eu 
gwasanaethu ar hyn o bryd ar yr un pryd.

•  Atal: Archwilio sut i dorri cylchoedd a chloddio’n 
ddyfnach i ddeall yn well achosion ac effeithiau 
materion allweddol y mae pobl a chymunedau yn 
eu hwynebu. Dod o hyd i ddatrysiadau sy’n galluogi 

ac ymyrryd ar yr adeg gywir i atal problemau rhag 
gwaethygu neu godi yn y dyfodol.

•  Bod ag ymagwedd integredig: Ystyried yn llawn 
y cysylltiadau rhwng y nodau llesiant, amcanion 
llesiant y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac 
amcanion llesiant sefydliadau unigol. Cymryd camau 
a fydd yn sicrhau’r effaith gasgliadol fwyaf posibl ar yr 
amcanion llesiant yn hytrach na bodloni’r amcanion 
yn unig.

•  Cydweithredu ag eraill: Cryfhau cydweithio ar 
draws gwasanaeth cyhoeddus y ddinas. Nid oes 
un sefydliad yn gallu gwella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
Casnewydd ar ei ben ei hun. Mae mabwysiadu 
dull gweithredu ar y cyd yn sicrhau bod camau 
gweithredu yn ategu ei gilydd ac felly’n sicrhau’r 
effaith gasgliadol fwyaf posibl.

•  Cynnwys pobl: Datblygu datrysiadau mewn 
partneriaeth â phobl leol a chymunedau a sicrhau 
eu bod yn cymryd rhan yn y penderfyniadau sy’n 
effeithio arnynt.

Mae enghreifftiau o’r dull gweithredu hwn fel a ganlyn:

Edrych ar y tymor hir

Er mwyn symud tuag at Gymunedau Cryf a Gwydn rydym yn datblygu 
hybiau cymunedol.  Mae hon yn ffordd newydd o weithio a bydd yn darparu 
model newydd ar gyfer darparu gwasanaethau sy’n seiliedig ar le ac adfywiad 
cymunedol a fydd o fudd i genedlaethau’r dyfodol.

Dylai cryfhau cydnerthedd cymunedol a chanolbwyntio’n fwy ar lesiant 
helpu i leihau problemau iechyd a gofal cymdeithasol yn yr hirdymor.  Er 
enghraifft drwy’r dull rhwydweithiau llesiant integredig sy’n cael ei fabwysiadu 
yn Ringland.  

Er mwyn galluogi pobl i feithrin y Sgiliau Cywir rydym yn edrych ar 
gynaliadwyedd hirdymor economi’r ddinas, gan ganolbwyntio ar sectorau 
twf o fewn y ddinas a natur y gweithlu yn y dyfodol.  Gwnaeth Gweithdy 
Dyfodol Casnewydd ym mis Chwefror roi mewnwelediad defnyddiol i’r 
materion sgiliau hirdymor ar gyfer Casnewydd a bydd hyn yn llywio ein 
cynllun gweithredu Sgiliau Cywir yn ystod y flwyddyn i ddod.

Y bwriad yw sicrhau bod pobl ifanc yn gadael yr ysgol gyda sgiliau y gellir 
eu haddasu a fydd yn ofynnol er mwyn mynd i’r afael â heriau cyflogaeth 
yn y dyfodol. Bydd y gwaith rydym yn ei gyflawni nawr, yn arbennig mewn 
perthynas â datblygu mesurau soffistigedig ar gyfer adnabod yn gynnar, 
tracio a chyflogadwyedd, yn gwneud yn siŵr ein bod yn darparu’r opsiynau 
cyflogadwyedd gorau posibl i bobl ifanc.
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Atal

Cafodd pum ymyriad “Cynnig” Casnewydd, sef Cymunedau Cryf a Gwydn, 
Sgiliau Cywir, Mannau Gwyrdd a Diogel a Theithio Cynaliadwy, eu dewis fel 
dulliau ataliol i’r prif faterion, heriau a chyfleoedd sy’n wynebu Casnewydd yn 
y dyfodol. 

Mae dulliau ataliol wedi’u cymhwyso i gefnogi’r gwaith o reoli canol y ddinas 
gan gynnwys creu amgylchedd diogel yn ystod y dydd, gyda’r nos ac yn ystod 
y nos.  Cafodd y diwrnod gweithredu cyntaf ar gyfer canol y ddinas ei gynnal 
ym mis Hydref 2018 gydag amrediad eang o bartneriaid yn chwarae rhan 
wrth fynd i’r afael â materion ac ymgysylltu â’r cyhoedd.  
Rydym hefyd yn gweithio gyda’r Ardal Gwella Busnes a phartneriaid eraill i 
wella diogelwch yn yr ardal o gwmpas St Paul’s Walk, gyda’r nod o ddatblygu 
Mannau Gwyrdd a Diogel, gan gynnwys gardd gymunedol sydd wedi’u 
cynllunio i leihau trosedd.  Ystyrir gwneud ardaloedd eraill yng nghanol y 
ddinas yn fwy gwyrdd hefyd gyda manteision lluosog ar gyfer llesiant.

Bydd gwella Teithio Cynaliadwy yn lleihau llygredd aer sy’n allweddol ar gyfer 
atal llawer o afiechydon.  Mae effeithiau datguddiad tymor byr a hirdymor 
i lygryddion aer amrywiol a chanlyniadau iechyd niweidiol bellach yn cael 
eu derbyn yn gyffredinol. Gall datguddiad tymor byr sbarduno symptomau 
megis cosi llygaid, trwyn a llwnc, pennau tost a chyfog, arwain at asthma, 
effaith ar weithrediad yr ysgyfaint, mwy o ddibyniaeth ar feddyginiaethau a 
risg gynyddol o orfod mynd i’r ysbyty. Gall datguddiad hirdymor achosi clefyd 
y galon coronaidd, clefyd serebrofasgwlaidd, methiant y galon a chanser.  

Rydym yn ein blwyddyn gyntaf yn unig o’r Cynllun Llesiant ac felly mae nifer 
o agweddau ar Deithio Cynaliadwy y mae angen i ni eu hystyried i alluogi 
newidiadau mewn ymddygiad teithio er mwyn gwella llygredd aer.  Fodd 
bynnag, rydym wedi dechrau gwneud newidiadau a fydd yn ein helpu i 
symud tuag at y nod hwn.

Bod ag ymagwedd integredig

Un o’n prif feysydd i’w ddatblygu yw sicrhau bod gwaith pob ymyriad yn 
integredig ac yn cyd-fynd â’r pedwar ymyriad arall.  
Mae “Cynnig” Casnewydd yn allweddol ar gyfer cyflawni hyn a dylid ei 
integreiddio gyda’r ‘ymyriadau’ eraill gan ei fod yn gynnyrch gweladwy ein 
gweithgarwch casgliadol.  

Er enghraifft, mae Mannau Gwyrdd a Diogel wedi datblygu “Cynnig” Gwyrdd 
a Diogel, a fydd yn darparu un rhan o “Gynnig” Casnewydd yn gyffredinol.  
Yn ychwanegol, mae Sgiliau Cywir yn datblygu llw rhwng cyflogwyr a phobl 
ifanc, a fydd yn cael ei gynnwys yn yr adran “buddsoddi yng Nghasnewydd ar 
y wefan gyrchfan newydd. 
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Cydweithio ag eraill

Bellach mae gennym amrywiaeth eang o bartneriaid a grwpiau 
cymunedol sy’n cymryd rhan yn y Rhwydwaith Mannau Gwyrdd a 
Diogel gan alluogi gwaith cydgysylltiedig ac ar y cyd.  Mae gweithdai 
rheolaidd wedi’u cynnal lle cafwyd gwaith ar y cyd a oedd yn 
arbennig o lwyddiannus ar gyfer grwpiau cymunedol, y cymdeithasau 
tai a phartneriaethau presennol megis y Lefelau Byw. Bellach mae’r 
rhwydwaith yn rhannu gweledigaeth ar draws Casnewydd a elwir yn 
Gynnig Gwyrdd a Diogel Casnewydd.  Mae hwn yn gynllun cyflawni byw 
sy’n cael ei ddarparu gan bartneriaid.  

Mae llw’r cyflogwr hefyd yn enghraifft dda o waith ar y cyd sy’n meithrin 
perthynas ffurfiol rhwng dinas Casnewydd a’r sector preifat.  Fel y 
crybwyllwyd yn gynharach yn adran Sgiliau Cywir yr adroddiad hwn, bydd 
cyflogwyr yn addo creu perthynas gynaliadwy, hirdymor gydag ysgolion 
a phobl ifanc i’w helpu i symud yn llwyddiannus i fyd gwaith drwy 
amrywiaeth o weithgareddau megis lleoliadau profiad gwaith, ymweliadau 
yn y gweithle, cyfoethogi’r cwricwlwm, digwyddiadau gyrfaoedd a 
mentora.  Bydd y llw yn gwella cydgysylltiad rhwng y sector cyhoeddus a 
phreifat yn ogystal â gwella cyfleoedd cyflogadwyedd ar gyfer pobl ifanc. 
Y nod allweddol yw gosod y sylfeini ar gyfer creu partneriaeth ar y cyd 
ymhlith darparwyr gwasanaethau yng Nghasnewydd gan wella mynediad 
at amrediad o gyfleoedd addysg a hyfforddiant a chefnogi cynnydd.

Cynnwys pobl

Fel rhan o Gymunedau Cryf a Gwydn mae’r prosiect Mutual Gain yn 
esiampl ardderchog o bobl leol yn cymryd rhan er mwyn meithrin 
perchenogaeth, eu grymuso a chynyddu eu gallu eu hun i gymryd rhan 
ac arwain prosiectau yn y dyfodol.  Bu ffocws arbennig ar bobl ifanc yn 
cymryd rhan ond hefyd ar weithio rhwng y cenedlaethau er enghraifft 
drwy ddarparu hyfforddiant personol.

Mae cynnwys dinasyddion a phartneriaid sefydliadol wedi bod yn 
gonglfaen i’r gwaith yn Ringland ac Alway i gryfhau cyfalaf cymdeithasol a 
chynyddu cydnerthedd cymunedol.  Mae’r dull gweithredu wedi’i arwain 
gan y gymuned, gyda phobl leol yn nodi eu pryderon, eu cryfderau 
ac asedau a rhoi dull cyllidebu cyfranogol ar waith.  Er enghraifft, mae 
cyllidebu cyfranogol yn cael ei oruchwylio gan grŵp llywio cymunedol 
sy’n penderfynu pwy all gynnig, cyfyngiadau cyllido ac ymgeiswyr rhestr 
fer.  Mae hyn yn grymuso pobl leol gan hefyd feithrin eu hymddiriedaeth, 
hunanhyder a sgiliau. Yn y ffordd hon, mae cyfalaf cymdeithasol yn 
cynyddu a’r tebygolrwydd ar gyfer gwelliannau cynaliadwy mewn llesiant.
Yn ardal Pillgwenlli mae dull gweithredu tebyg sy’n seiliedig ar le wedi 
cynnwys ‘diwrnodau gweithredu’ rheolaidd lle mae Heddlu Bach yr ysgol 
gynradd leol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau megis gwiriadau 
cyflymder traffig; mae casgliadau sbwriel cymunedol yn cael eu cynnal 
ac mae pobl leol yn cysgodi swyddogion gorfodi’r cyngor i feithrin 
ymddiriedaeth a hyder.

Ymgysylltir â’r cyhoedd hefyd ynghylch Teithio Cynaliadwy gan edrych ar 
amrediad o opsiynau Teithio Cynaliadwy gan gynnwys pwyntiau gwefru 
trydanol cyhoeddus, parthau aer iach, cynlluniau cyngor ar danwydd, 
fflydoedd tacsi, bysiau a cheir allyriadau isel, gwella llwybrau i gerddwyr a 
beicwyr a llogi beiciau ar y stryd.  Bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio 
i ddatblygu gweledigaeth hirdymor a chynllunio a threfnu sut mae cyllid 
yn cael ei ddefnyddio wrth symud ymlaen.

PENNOD 4: EGWYDDOR DATBLYGU CYNALIADWY
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PENNOD 5: PERFFORMIAD, LLYWODRAETHIANT AC ATEBOLRWYDD

Fframwaith Cyflawni a Pherfformiad
Pan gyhoeddwyd y Cynllun Llesiant Lleol, datblygwyd Fframwaith Cyflawni a Pherfformiad yn nodi sut 
y byddwn yn rheoli cyflawniad a pherfformiad.  Yn rhan o’r fframwaith ac i gefnogi swyddogaeth y Bwrdd 
Gwasanaeth Cyhoeddus a’r gwaith o gyflawni’r cynllun, sefydlwyd strwythur partneriaeth a fanylir isod.  Nodir y 
rôl a’r cyfrifoldeb yn y Fframwaith.

Strwythur Darparu Partneriaeth
Mae’r strwythur hwn yn dangos y trefniadau llywodraethu ar gyfer darparu mewn partneriaeth.

Her Cyfeiriad Stratego Cydgysylltu ac Ymgysylltu Cyflawni a Pherfformiad

BGC Casnewydd 
Yn Un

Cadeirydd: Cllr 
Debbie Wilcox

Grwp Ymgysylltu 
Cymunedo

Chair: 
Huw Williams

“Cynnig” 
Casnewydd

Arweinydd: Will 
Godfrey

Cymunedau Cryf 
a Gwydn

Arweinydd: CS Ian 
Roberts / Nicola 

Prygodzicz

Y Sgiliau Cywir
Arweinydd: Gary 
Handley / Martin 

Featherstone

Mannau Gwyrdd 
a Diogel

Arweinydd: Huw 
Jakeway / Ceri 

Davies

Teithio 
Cynaliadwy

Arweinydd: Ceri 
Doyle / Craig Lane

Bwrdd Strategaeth 
a Pherfformiad

Cadeirydd: Will 
Godfrey

Is-grwp Cynllun 
Llesiant

Cadeirydd: Emma 
Wakeham

Partneriaeth 
Trydydd Sector

Cadeirydd: Craig 
Lane

Pwyllgor  
Craffu

http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/One-Newport-Delivery-Performance-Framework-2018-19Final.pdf
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Mesur Cynnydd
Ar y cam cynnar hwn o’r Cynllun, bu’n anodd mesur y cynnydd 
gwirioneddol a’r canlyniadau.  Mae rhai mesurau wedi eu hychwanegu yn 
yr adran briodol ond nid yw’ rhain yn rhoi darlun cyflawn o’r gwaith sydd 
ar y gweill.
Erbyn diwedd ail flwyddyn y Cynllun rydym yn disgwyl gweld mesurau 
perfformiad ar draws yr ymyriadau.
Drwy gydol oes y cynllun, mesur llesiant Casnewydd gyfan yw’r hyn sy’n 
allweddol a, chan ystyried hyn, rydym yn bwriadu adolygu’r Mynegai 
Lleoedd Llewyrchus Cymru ar gyfer Casnewydd yn flynyddol.
Mae Mynegai Casnewydd ar gyfer 2019 i’w weld isod a bydd yn cyflwyno’r 
llinell sylfaen i’w gymharu â’r blynyddoedd i ddod.
 
Seilir Lleoedd Llewyrchus Cymru ar Fynegai Lleoedd Llewyrchus blaengar 
Happy City, sy’n mesur i ba raddau y mae ardaloedd yn tyfu amodau ar 
gyfer llesiant teg a chynaliadwy. Mae Data Cymru wedi gweithio gyda 
Happy City, a’r pum Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws Gwent, er 
mwyn addasu’r offer ar gyfer y cyd-destun gwahanol a’r data sydd ar gael 
yng Nghymru.
Mae’r dyluniad yn cynnig fframwaith adrodd cadarn i gefnogi’r rheiny sy’n 
gwneud penderfyniadau mewn ardaloedd lleol i wella bywydau ar lawr 
gwlad ac i helpu i newid y pwyslais, fesul lle, tuag at fesur yr hyn sy’n bwysig.
Mae’r gwaith yn seiliedig ar nifer fawr o flynyddoedd o waith datblygu 
wrth ymgynghori ag arbenigwyr o bob cwr y byd, academyddion, 
ymarferwyr a gwahanol gymunedau lleol.
Yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn y fframwaith yw’r rhai sydd y mwyaf 
pwysig i unigolion, cymunedau ac ardaloedd i ffynnu. Maent yn diffinio 
llesiant cynaliadwy fel darparu cyfleoedd cyfartal er mwyn i genedlaethau 
presennol a’r rhai yn y dyfodol ffynnu. Mae Lleoedd Llewyrchus Cymru yn 
cynnig safbwynt amgen ar lesiant o’i gymharu â mynegeion sy’n seiliedig ar 
gyllid ac amddifadedd.

Rheoli Risgiau Hirdymor
Rydym hefyd yn llunio ffordd o nodi risgiau hirdymor y dyfodol ar y cyd 
â’r pedwar BGC arall yng Ngwent.  Bydd hyn yn ein galluogi fel BGC a 
phartneriaid eraill ledled Gwent i asesu a monitro risgiau hirdymor (hyd 
at 25 mlynedd) a chyfleoedd i’n cymunedau.  Gall risgiau hirdymor fod yn 
anodd eu diffinio ac yn anodd cynllunio ar eu cyfer, a’u rheoli, ond mae’r 
buddion a geir o wneud hynny yn glir.  
Y sbardunau o fewn y broses yw problemau, tueddiadau a datblygiadau 
newydd sydd ar ymylon y gwaith cynllunio presennol ac a allai newid 
marchnadoedd, agweddau at wasanaethau a’r galw amdanynt.
Mae siart risgiau, cofrestr a bwrdd gwaith y dyfodol wedi’i ddylunio sy’n 
canolbwyntio ar ragweld risgiau’r dyfodol drwy nodi ffactorau risg posibl 
ac olrhain eu datblygiad.   Mae hwn yn meithrin dealltwriaeth systematig 
ddyfnach ledled y bartneriaeth ac yn galluogi partneriaid i baratoi a 
chydlynu ymateb cyfunol.

Rheoli Asedau
Gyda’n partneriaid rhanbarthol, y bwriad yw gweithio ledled ardal Gwent 
i reoli adeiladau ac asedau tir ar y cyd o fewn portffolios partneriaid.  Ar 
ben hynny, byddwn yn ystyried caffaeliadau strategol pan fo’r rheiny yn 
cyflawni’r amcanion cyffredinol.
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AMODAU LLEOL 4.41

Lle ac Amgylchedd  3.55
Trafnidiaeth  4.91
Diogelwch  2.31
Tai  3.28
Lleol  3.69

Iechyd Meddwl a Chorfforol 4.78
Ymddygiadau 
iach a pheryglus  6.12

Statws iechyd yn 
gyffredinol  3.67

Marwolaethau a 
disgwyliad oes  4.34

Iechyd meddwl  5.00
Addysg a Dysgu 5.19

Oedolion  4.52
Plant  5.85

Gwaith ac Economi Leol 4.45
Diweithdra  4.28
Swyddi Da  6.54
Amddifadedd  2.72
Busnes lleol  4.26

Pobl a Chymuned 4.07
Cyfranogiad  3.86
Diwylliant    4.17
Unigedd 
cymdeithasol  4.47

Cydlyniad 
cymunedol  3.78

Uchel  

Canolig  

Isel  

CYNALIADWYEDD 4.89
Allyriadau CO2  4.91
Ôl troed ecolegol  5.93
Ailgylchu mewn aelwydydd  5.33
Cynhyrchu ynni adnewyddadwy  3.39

CYDRADDOLDEB 4.43
Anghydraddoldeb iechyd  4.59
Anghydraddoldeb incwm  5.38
Anghydraddoldeb llesiant  4.26
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Atebolrwydd
Er mwyn sicrhau atebolrwydd democrataidd mae angen i bwyllgor 
craffu llywodraeth leol dynodedig yr awdurdod lleol perthnasol graffu ar 
waith y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus. 

Yng Nghasnewydd, y pwyllgor craffu sy’n gyfrifol am graffu ar waith y 
BGC yw’r Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau a gadeirir 
gan y Cynghorydd Majid Rahman.  Mae naw aelod i’r pwyllgor, ac i 
sicrhau cysondeb, mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Craffu yn adlewyrchu’r 
hyn a gytunwyd gan y BGC.

Yn rhan o’i waith yn ystod 2018-19, cafodd y Pwyllgor gyfle ar 9 
Ionawr 2019 i graffu ar ddiweddariad canol blwyddyn, ac yn dilyn hyn, 
cyflwynodd y Cadeirydd sylwadau’r pwyllgor i’r BGC ar 13 Mawrth 
2019.

Cyflwynwyd yr Adroddiad Blynyddol cyntaf hwn ar y Cynllun Llesiant i’r 
Pwyllgor Craffu ar 25 Mehefin 2019.
Mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi cyhoeddi 
Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol at ddibenion Craffu.  Mae’r 
fframwaith hwn yn cefnogi penderfyniadau a chraffu ac yn gyfres o 
sbardunau a allai helpu unrhyw un sy’n awyddus i ofyn cwestiynau am 
sut mae penderfyniad wedi’i wneud.  Wrth i ni barhau i weithio gyda’r 
pwyllgor craffu byddwn yn defnyddio’r fframwaith fel adnodd ar gyfer 
herio’n briodol a gwella’n barhaus.

Rhagor o wybodaeth
Datblygwyd nifer o ddogfennau cefnogol fel a ganlyn: 

Proffil Llesiant Cymunedol (Asesiad o Lesiant Lleol)
Cynllun Llesiant Casnewydd 2018-23 (fersiwn Gymraeg)
Cynllun Llesiant Casnewydd 2018-23 (fersiwn Saesneg)
Fideo wedi ei animeiddio ar Lesiant – Saesneg / Cymraeg
Dewis Blaenoriaethau sy’n Dod i’r Amlwg 
Dadansoddiad o Ymatebion (RA1) – Deall Canlyniadau
Dadansoddiad o Ymatebion (RA2)  - Cysylltu Ymyriadau â 
Chanlyniadau

Cynllun Llesiant (fersiwn Darllen Hawdd) – wrthi’n cael ei ddatblygu

Am ragor o wybodaeth am BGC Casnewydd yn Un, y Cynllun Llesiant 
Lleol neu drefniadau partneriaeth yn y ddinas ewch i’n gwefan yn http://
onenewportlsb.newport.gov.uk

http://www.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Community-Well-being-Profile-Final-2017-CY.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Local-Well-being-Plan-2018-23-Welsh-Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Local-Well-being-Plan-2018-23-English-Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yQZg0YH470o
https://www.youtube.com/watch?v=GFEf3jpbNR4
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Response-Analysis-RA1-Understanding-Outcomes-Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Response-Analysis-RA1-Understanding-Outcomes-Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Response-Analysis-RA2-3-Linking-Interventions-to-Outcomes-Final.pdf
http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Response-Analysis-RA2-3-Linking-Interventions-to-Outcomes-Final.pdf
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Manylion Cyswllt

Tîm Cynorthwyol Partneriaeth Casnewydd yn Un
RHADBOST SWC1476
Cyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd NP20 4UR
Ffôn: 01633 656656
E-bost: one.newport@newport.gov.uk


