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ADRODDIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL YM MAES CYNLLUNIO 2018-19 
 
 
RHAGAIR 
 
Rwy’n falch o gyflwyno pumed Adroddiad Perfformiad Blynyddol Gwasanaethau Datblygu Cyngor 
Dinas Casnewydd. 
 
Rydym yn parhau i weld cyfraddau adeiladau tai ar lefel uchel yng Nghasnewydd.  Ryw’n arbennig o 
falch bod dros 200 o dai fforddiadwy o’r 711 o gartrefi newydd a adeiladwyd eleni.  Dyma’r lefel 
uchaf o dai fforddiadwy a gwblhawyd ers dechrau cyfnod y Cynllun Datblygu Lleol yn ôl yn 2011. Y 
cyfraddau a gofnodwyd yng Nglan Llyn oedd yr uchaf hefyd ers dechrau cyfnod y cynllun, sy’n 
dangos bod hyder yn safle tai strategol mwyaf Casnewydd, sydd hefyd heb os wedi’i hybu o ddileu 
Tollau Pont Hafren. 
 
Yr hyn sydd efallai yn fwy boddhaol yw bod Casnewydd yn adeiladu cymunedau newydd ynghyd â’r 
cartrefi newydd lle bydd pobl yn mwynhau byw ac yn teimlo’n falch o berthyn iddynt.  Yn ogystal â 
record y tai a gwblhawyd yng Nglan Llyn, agorwyd ysgol gynradd newydd sbon ar y safle.  Yn rhan o 
Barc Busnes Celtic, ar yr un lleoliad â safle adfywio Gwaith Dur Llanwern, cwblhawyd hefyd waith 
cydosod stoc trenau a cherbydau CAF, fydd yn cynnig 300 o swyddi newydd.  Bydd y gwaith yn 
gweithgynhyrchu trenau newydd ar gyfer Metro De-ddwyrain Cymru. 
 
Mae Canol y Ddinas yn parhau i wneud camau cadarnhaol tuag at ddyfodol gwell.  Mae gwaith 
addasu Tŵr y Siartwyr i westy pedwar seren yn mynd yn ei flaen.  Disgwylir cwblhau’r gwaith yn 
gynnar y flwyddyn nesaf a bydd yn gweddnewid nenlinell y ddinas, yn ogystal â chynyddu nifer yr 
ymwelwyr yng nghanol y ddinas.  Cwblhawyd Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yn 
ddiweddar sydd hefyd yn gyflawniad mawr i’r Ddinas, a bydd potensial o gynnal digwyddiadau 
rhyngwladol yn helpu i gadarnhau safle Casnewydd fel canolfan newydd ac enwog ar gyfer busnes a 
thwf.  
 
Mae’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft a gyhoeddwyd yn cydnabod potensial Casnewydd, 
ac yn amlwg, mae gan y Gwasanaethau Datblygu rôl hanfodol i helpu Casnewydd i wireddu ei 
huchelgeisiau.  Mae gwaith rhagorol wedi ei gwblhau i adfywio ardaloedd o’r Ddinas a denu 
datblygiadau, twf a busnes, ond mae rhagor i’w gwneud ar hyn yn bendant.  Rwy’n edrych ymlaen 
at weithio gyda staff ymroddedig y Gwasanaethau Datblygu i barhau gyda’r gwaith sydd wedi bod 
yn llwyddiannus ac adeiladu arno i droi Casnewydd yn ddinas gwbl fodern. 
 
 
Y Cynghorydd Jane Mudd, Aelod Cabinet dros Adfywio a Thai 
 
 
 
 
 
 



CYD-DESTUN 
 
 
Mae Casnewydd, sy'n sefyll fel porth rhwng Cymru a Lloegr, yn ymestyn dros ardal ddaearyddol o bron i 74 

milltir sgwâr ac mae ganddi boblogaeth o ryw 145,700 o bobl.  Mae’n Ddinas amlddiwylliannol gyda'i 

hawyrgylch unigryw ei hun, ac mae diwydiannau traddodiadol yn bodoli ochr yn ochr â chwmnïau cyllid ac 

uwch-dechnoleg newydd. Mae’r gronfa lafur fawr yn un o brif gryfderau Casnewydd ac mae ei chysylltedd 

ffisegol a digidol yn golygu ei fod yn lle deniadol i leoli busnes.   

Yn dilyn dirywiad diwydiant trwm ar ddiwedd yr 20fed Ganrif, mae cyfansoddiad economaidd Casnewydd wedi 

newid. Fodd bynnag, yn hytrach na chanolbwyntio ar ddirywiad economaidd, mae bodolaeth safleoedd 

diwydiannol gwag wedi cynnig cyfle enfawr i greu lleoliadau cynaliadwy ar gyfer tai a chyfleusterau cyflogaeth 

a chymunedol newydd; cyfle y mae Casnewydd wedi manteisio arno.   

Erbyn 2026, bydd Casnewydd wedi creu 10,350 o gartrefi newydd ychwanegol, ar safleoedd tir llwyd yn 

bennaf. Er mwyn cefnogi twf cynaliadwy, bydd y Ddinas hefyd yn creu 7,400 o swyddi ychwanegol. Dyma 

nodau cyffredinol allweddol Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011-2026, sy’n dyrannu digon o dir i sicrhau 

bod yr amcanion uchelgeisiol ond realistig hyn yn cael eu cyflawni. 

Cafodd Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd ei fabwysiadu ym mis Ionawr 2015. Mae cynaliadwyedd yn ganolog 

i’r Cynllun ac mae Casnewydd yn awyddus iawn i gefnogi datblygu, ond mae’n hollbwysig cael y datblygiad 

iawn yn y lle iawn. Bydd y polisïau yn y Cynllun yn helpu i sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni. 

Cafodd y seiliau ar gyfer llawer o’r prosiectau adfywio sy’n dechrau dwyn ffrwyth yn y Ddinas eu hamlinellu 

yng Nghynllun Datblygu Unedol Casnewydd 1996-2011. Mae ailddatblygu safle Gwaith Dur Llan-wern yn 

dystiolaeth o hyn. Dyrannodd y Cynllun Datblygu Unedol y safle fel rhan o Ardal Ehangu’r Dwyrain, ac mae’r 

Cynllun Datblygu Lleol yn parhau i hyrwyddo’r safle hwn fel elfen allweddol o’r gwaith o gyflawni strategaeth 

twf y Ddinas.  

Mae Cynllun Integredig Unigol a Strategaeth Gymunedol Casnewydd wedi eu disodli gan Gynllun Llesiant 

Casnewydd 2018-2023. Mae’n cynnwys 13 o flaenoriaethau y mae gan y CDLl a’r gwasanaethau cynllunio'r 

adnoddau i gynorthwyo gydag ef.  Mae’r 13 o flaenoriaethau wedi eu rhestru isod: 

1. Gwella canfyddiadau o Gasnewydd fel lle i fyw, gweithio, ymweld a buddsoddi 

2. Gwella lefelau sgiliau er lles economaidd a chymdeithasol 

3. Cefnogi adfywio a thwf economaidd. 

4. Rhoi’r dechrau gorau posibl ar fywyd i blant a phobl ifanc 

5. Bywydau hir ac iach i bawb 

6. Sicrhau fod pobl yn byw yn ddiogel yn eu cymunedau 

7. Bod gan bobl gartrefi sefydlog mewn cymuned gefnogol gynaliadwy 

8. Bod pobl yn teimlo’n rhan o’u cymuned gydag ymdeimlad o berthyn 

9. Mae cymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff yn bwysig ar gyfer llesiant pobl 



10. Mae cyfranogi yn y celfyddydau, treftadaeth a hanes yn bwysig i lesiant pobl 

11. Mae gan Gasnewydd amgylchedd glân a diogel i bobl ei ddefnyddio a’i fwynhau 

12. Gwella ansawdd yr aer ledled y ddinas 

13. Bod cymunedau’n gadarn yn wyneb newid yn yr hinsawdd 

Yn gorwedd o dan Gynllun Llesiant Casnewydd mae Cynllun Corfforaethol Casnewydd.  Mae’r Cynllun 

Corfforaethol yn cwmpasu’r cyfnod 2017 – 2022. Mae’n gosod 20 ymrwymiad sy’n cynrychioli gweddnewidiad 

yn y modd y mae’r Cyngor yn gweithredu a’i nod yw cyflawni amcanion llesiant Casnewydd ac adeiladu 

Casnewydd well.  Mae’r 20 ymrwymiad wedi eu grwpio dan bedair thema: 

 Cymunedau Gwydn 

 Pobl Uchelgeisiol  

 Dinas Ffyniannus  

 Cyngor a Foderneiddiwyd  

Mae’r CDLl a’r gwasanaethau datblygu mewn lle da i allu helpu i gyflawni’r blaenoriaethau hyn, gyda phwyslais 

arbennig ar ‘Dinas Ffyniannus’.  Nod y CDLl yw gwella Casnewydd fel hyb economaidd o bwys yn y rhanbarth 

drwy gynnig safleoedd newydd i’w defnyddio ar gyfer tai a chyflogaeth.  Mae’r CDLl yn targedu cynnydd o 

7,400 o swyddi newydd erbyn 2026, sy’n gynnydd o 9% ar lefelau 2011.  Mae’r Cynllun yn sicrhau fod digon o 

dir cyflogaeth ar gael i gefnogi’r twf mewn swyddi.  Ar ben hynny, mae’r Cynllun yn gefnogol iawn o fuddsoddi 

ac adfywio yng nghanol y ddinas a fydd yn cyfrannu’n sylweddol at ffyniant hir dymor Casnewydd. 

 
Dylanwadau mawr presennol a blaenorol ar y defnydd o’r tir  

Yn ystod y chwyldro diwydiannol tua diwedd y 18fed Ganrif a’r 19eg Ganrif, roedd Casnewydd yn ffynnu.  Tyfodd 

y Ddinas yn sylweddol, yn gyntaf gyda datblygiad y rhwydwaith camlesi ac yna gyda’r rheilffyrdd, gan alluogi 

symiau mawr o lo i gael eu hallforio ynghyd â chynhyrchion haearn a dur.  Yn yr 20fed Ganrif, y gwaith dur oedd 

prif gynhaliwr yr economi, ynghyd â’r porthladd. 

Yn dilyn dirywiad diwydiant trwm tua diwedd yr 20fed Ganrif, newidiodd cyfansoddiad economaidd 

Casnewydd.  Roedd bodolaeth hen safleoedd diwydiannol mawr gwag, megis hen Waith Dur Llan-wern a hen 

ffatri Novelis Aluminium, yn cynnig lleoliadau cynaliadwy cryf ar gyfer datblygu cymunedau newydd.  Mae 

adfywio safleoedd diwydiannol yn un ffocws allweddol o’r Cynllun Datblygu Lleol, gydag 82% o’r tai yn y 

Cynllun yn cael eu dyrannu ar safleoedd tir llwyd. 

Lleoliad hanesyddol/tirwedd yr ardal, gan gynnwys AHNEau, ardaloedd cadwraeth ac ati 

Yn ystod Oes Fictoria, Casnewydd oedd prif dref y rhanbarth.  Mae llawer o’r adeiladau a adeiladwyd yn ystod 

y cyfnod hwnnw yn sefyll o hyd, sy’n golygu bod gan Gasnewydd gymeriad y mae llawer o drefi a dinasoedd 

eraill wedi’i golli. Mewn ardaloedd eraill, mae’r amgylchedd adeiledig yn mynd yn ôl i gyfnod y Rhufeiniaid a’r 

Oesoedd Canol, gydag olion pwysig wedi goroesi uwchben ac o dan lefel bresennol y ddaear. Mae cydnabod 

a gwarchod y dirwedd hanesyddol yn rhan bwysig o’r Cynllun Datblygu Lleol, gyda 15 o Ardaloedd Cadwraeth 

dynodedig wedi’u lleoli o fewn yr awdurdod. 



O ran yr amgylchedd naturiol, mae gan Gasnewydd dreftadaeth naturiol bwysig sy’n gyfoethog o ran 

amrywiaeth ac sy’n cael ei chydnabod ar lefel ryngwladol, genedlaethol a lleol, gan gynnwys Afon Wysg, 

Gwastadeddau Gwent, bryniau tonnog, coetiroedd a gwrychoedd. 

Mae Afon Wysg wedi bod yn bwysig i dwf Casnewydd gydol ei hanes ac mae’n dal i fod yn allweddol yng 

nghymdeithas heddiw, yn enwedig mewn perthynas â ffactorau amgylcheddol. Mae’r afon yn Ardal Cadwraeth 

Arbennig, ynghyd ag aber Afon Hafren, sydd hefyd yn Ardal Gwarchodaeth Arbennig ac yn safle Ramsar. Mae 

yna rwydwaith o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) yng Nghasnewydd hefyd, ac mae’n 

debyg mai Gwastadeddau Gwent yw’r enwocaf o’r rhain. 

Safle trefol neu wledig ac aneddiadau mawr 

Er bod Casnewydd yn cael ei hystyried yn ardal drefol yn aml, mae canran yr ardaloedd trefol o fewn ffiniau’r 

Ddinas yn gymharol fach, gyda 70% o’r ddinas yn cael ei ddosbarthu fel ardal wledig.  Mae’r rhan fwyaf o’r 

anheddiad trefol wedi’i gyfyngu i brif ardal y Ddinas, gyda llond llaw o bentrefi o’i hamgylch. Mae’r Cyngor yn 

cydnabod pwysigrwydd gwarchod cefn gwlad, er ei les ei hun ac oherwydd ei fod yn dirwedd hollbwysig ar 

gyfer yr ardal drefol a’r coridorau trafnidiaeth.   

Newidiadau yn y boblogaeth a’r dylanwad ar y Cynllun Datblygu Lleol/diwygiadau i ddod 

Mae amcanestyniadau Cyfrifiad 2011 Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd poblogaeth Casnewydd yn 

cynyddu 15,588 rhwng 2011 a 2026.  Mae hyn yn unol â thystiolaeth a gyflwynwyd i gefnogi’r Cynllun Datblygu 

Lleol. Fodd bynnag, mae amcanestyniadau tai'r Cynllun yn fwy uchelgeisiol nag amcanestyniadau Cyfrifiad 

2011 Llywodraeth Cymru. Mae amcanestyniadau tai Cyfrifiad 2011 yn seiliedig ar barhad o’r amodau a 

brofwyd yn ystod y dirwasgiad, ac nid ydynt yn adlewyrchu amcanion Llywodraeth Cymru o ran cynyddu’r 

cyflenwad o dai. Mae Casnewydd wedi seilio ei hamcanestyniadau tai gyda rhagdybiaeth o dwf economaidd 

yn hytrach na dirwasgiad. Felly, mewn archwiliad o’r Cynllun Datblygu Lleol, cadarnhaodd yr Arolygydd 

Cynllunio a Changen Cynllunio Llywodraeth Cymru fod gofyniad tai Casnewydd o 10,350 o anheddau dros 

gyfnod y Cynllun yn parhau i fod y sail fwyaf cadarn ar gyfer cynllunio ar gyfer y galw am dai yng Nghasnewydd 

yn y dyfodol.   

  



Y GWASANAETH CYNLLUNIO 
 
Lleoliad o fewn y sefydliad yn ehangach  

 
Mae’r swyddogaeth gynllunio statudol yng Nghasnewydd yn rhan o’r adran Datblygu ac Adfywio. Mae’r adran 

Datblygu ac Adfywio yn un o bedair uned fusnes o fewn y gwasanaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai; sef Datblygu 

ac Adfywio, Diwylliant a Dysgu Parhaus, Tai ac Asedau, ac Adfywio Cymunedol. Mae’r Rheolwr Datblygu ac 

Adfywio yn atebol i’r Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai. Dangosir y strwythur hwn yn nhabl 1 isod. 

 

 

 
Tabl 1 – Safle’r Rheolwr Datblygu ac Adfywio o fewn y Gwasanaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai 

 

 
 
Mae dau Gyfarwyddwr Strategol yn atebol i’r Prif Weithredwr; y Cyfarwyddwr Strategol – Pobl a’r 

Cyfarwyddwr Strategol – Lle. Mae’r Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai yn un o 8 Pennaeth Gwasanaethau 

ledled y Cyngor ac yn un o ddau sy’n atebol i’r Cyfarwyddwr Strategol – Lle. Dangosir y strwythur hwn yn nhabl 

2 isod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl 2 – Strwythur y Cyngor 
 

Pennaeth Adfywio, 
Buddsoddi a Thai

Datblygu ac Adfywio
Diwylliant a Dysgu 

Parhaus
Tai ac Asedau Adfywio Cymunedol



 
 
Mae’r Gwasanaeth Datblygu ac Adfywio yn cynnwys Rheoli Datblygu, Gwasanaethau Cefnogi Datblygu 

(Gwasanaethau Technegol), Gweinyddiaeth Gyfunol, Polisi Cynllunio, Rheoli Adeiladu, Adfywio a Datblygu 

Economaidd. Mae gan yr adran hon gyfanswm o 39.9 o staff Cyfwerth ag Amser Llawn (CALl), gyda 20.5 o fewn 

Rheoli Datblygu (gan gynnwys Cymorth Technegol), 6 o fewn Rheoli Adeiladu (gan gynnwys Cymorth 

Technegol), 4.6 o fewn Polisi Cynllunio, 2 o fewn Gweinyddiaeth Gyfunol a 6.8 o fewn Adfywio (gan gynnwys 

Datblygu Economaidd). Dangosir y strwythur hwn yn nhabl 3 isod. 

 

 
Mae’r Tîm Rheoli Datblygu yn gyfrifol am brosesu ceisiadau cynllunio ac apeliadau a gweithredu’r 

swyddogaeth gorfodi cynllunio. Mae’r gwaith wedi’i rannu rhwng dau dîm ardal dan arweiniad dau Reolwr 

Ardal sy’n atebol i’r Rheolwr Datblygu ac Adfywio. Ym mhob tîm, mae 1 Prif Swyddog Cynllunio, 2 Uwch 

Swyddog Cynllunio a 2 Swyddog Cynllunio sy’n ymdrin â cheisiadau cynllunio a’u hapeliadau eu hunain. Mae 

Uwch Swyddog Gorfodi a Swyddog Gorfodi ym mhob tîm hefyd. Dangosir y strwythur hwn yn nhabl 4 isod. 

 
 
 

Tabl 4 – Rheoli Datblygu 

Prif 
Weithredwr

Cyfarwyddwr 
Strategol - Pobl

Pennaeth 
Gwasanaethau 
Plant a Phobl 

Ifanc

Pennaeth 
Gwasanaethau 

Oedolion a 
Chymunedol

Prif 
Swyddog 
Addysg

Dim swyddog - yn 
atebol yn 

uniongyrchol i'r Prif 
Weithredwr

Pennaeth 
Pobl a 
Newid 
Busnes

Pennaeth 
Cyllid

Cyfarwyddwr 
Strategol - Lle

Pennaeth 
Adfywio, 

Buddsoddi a 
Thai

Pennaeth y 
Gyfraith a 

Rheoleiddio

Pennaeth Stryd 
yn Un a 

Gwasanaethau 
Dinesig

Rheolwr 
Datblygu ac 

Adfywio

Rheoli Datblygu
Gwasanaethau 

Cefnogi 
Datblygu

Rheoli Adeiladu Polisi Cynllunio
Gweinyddiaeth 

Gyfunol
Adfywio



 
 

Mae’r Polisi Cynllunio yn cael ei arwain gan Reolwr Polisi Cynllunio sydd hefyd yn atebol i’r Rheolwr Datblygu 

ac Adfywio. Mae Polisi Cynllunio yn gyfrifol am greu ac adolygu Cynllun Datblygu’r Cyngor a pholisi cynllunio 

lleol arall, cadwraeth adeiladau hanesyddol, a chytundebau Adran 106. Mae 1.8 uwch swyddog polisi, swyddog 

cadwraeth a’r rheolwr cyfraniadau cynllunio yn atebol i’r Rheolwr Polisi Cynllunio. Dangosir y strwythur hwn 

yn nhabl 5 isod. 

 

Tabl 5 – Polisi Cynllunio 

 

 
 
 
Mae strwythur digon tebyg gan y Tîm Adfywio gyda Rheolwr Adfywio yn adrodd yn uniongyrchol i’r Rheolwr 

Datblygu ac Adfywio.  Mae dau Swyddog Datblygu Economaidd yn adrodd i’r Rheolwr Adfywio.  Eu nod yw 

cefnogi a hyrwyddo busnesau sy’n bod yn barod yn ogystal â denu mewnfuddsoddiad i’r Ddinas, gyda’r nod 

Rheolwr 
Datblygu ac 

Adfywio

Rheolwr 
Datblygu Ardal y 

Gorllewin

Prif 
Swyddog 
Cynllunio 
x1

Uwch 
Swyddog 
Cynllunio 
x 1.5

Swyddog 
Cynllunio 
x 2

Uwch 
Swyddog 
Gorfodi x 
1

Swyddog 
Gorfodi x 
1

Rheolwr Datblygu 
Ardal y Dwyrain

Prif 
Swyddog 
Cynllunio 
x 1

Uwch 
Swyddog 
Cynllunio 
x 2

Swyddog 
Cynllunio 
x 2

Uwch 
Swyddog 
Gorfodi x 
1

Swyddog 
Gorfodi x 
1

Rheolwr 
Datblygu ac 

Adfywio

Rheolwr Polisi 
Cynllunio

Swyddog 
Cadwraeth x 1

Rheolwr 
Cyfraniadau 
Cynllunio x1 

Uwch Swyddog 
Polisi Cynllunio x 

1.8



cyffredinol o gynyddu ffyniant economaidd a nifer y swyddi o fewn Casnewydd. Mae tîm project bychan hefyd 

yn adrodd yn uniongyrchol i’r Rheolwr Adfywio.  Mae’r strwythur i’w weld yn nhabl 6 isod. 

 
Tabl 6 – Adfywio 

 

 
 

Gweithgareddau sefydliadol ehangach sy’n cael effaith ar y gwasanaeth  

Mae’r Adran yn edrych ar effeithlonrwydd a ffyrdd newydd o weithio byth a beunydd.  Yn bennaf, mae’r 

datblygiadau newydd hyn wedi cynnwys cyflwyno systemau TG newydd, gan gynnwys systemau rheoli 

dogfennau a Rheoli Datblygu pwrpasol. Mae’r Adran yn cydweithio’n agos ag Adrannau eraill i rannu 

gwybodaeth ac osgoi dyblygu tasgau a dyletswyddau; er enghraifft, Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn 

gorfodi oriau gwaith ar safleoedd adeiladu yn hytrach na thrwy’r broses gynllunio, a rhannu gwybodaeth am 

Sipsiwn a Theithwyr gyda’r Tîm Tai ac Asedau. 

 

Nid yw Casnewydd wedi bwrw ymlaen gydag unrhyw waith cydweithredol gydag Awdurdodau eraill o ran 

Datblygu Rheolaeth ond rydym yn cyfrannu at Bolisi Strategol ac rydym yn aelod o Grŵp Cynllunio Strategol 

De-ddwyrain Cymru (GCSDddC)  Rydym ni wedi comisiynu astudiaeth cyflogaeth ranbarthol yn ddiweddar, ar 

y cyd â Thorfaen, Sir Fynwy, Caerffili a Blaenau Gwent.  Rydym hefyd yn cyfrannu at Weithgor Rhanbarthol De-

ddwyrain Cymru a Sefydliad Gwaith Agregau Rhanbarthol De Cymru sy’n ymwneud â materion mwynau a 

gwastraff trawsffiniol.  Mae Casnewydd hefyd wedi gosod menter ar y cyd â Norse i ddarparu gwasanaeth 

rheoli a chynnal a chadw asedau ar ran y Cyngor.   

 

Cyllideb weithredu 

Mae Cyllideb Rheoli Datblygu wedi bod yn gostwng yn hanesyddol o flwyddyn i flwyddyn ers blwyddyn 

ariannol 2015/16, fodd bynnag, roedd cyllideb 2018/19 £29,320 yn fwy na chyllideb llinell sylfaen 2017/18.  

Mae hyn oherwydd cynnydd o ran chwyddiant yn bennaf a chynnydd cynyddrannol safonol mewn cyflogau.  

Er bod cynnydd llinell sylfaen wedi’i nodi, mae arbedion wedi eu gwneud yn y gwasanaeth dros yr ychydig 

flynyddoedd ddiwethaf.  Yn hanesyddol, daeth yr arbedion cyllidebol mwyaf drwy gostau cyflogeion yn ogystal 

â gostyngiad yng nghyllideb cyflenwadau a gwasanaethau i raddau llai.  Mae incwm gan ffioedd wedi cynyddu 

gan fwy na £124,000 o’i gymharu â 2017/17 tra bod incwm cyn cais wedi cynyddu gan oddeutu £3,000. Cafwyd 

Rheolwr 
Datblygu ac 

Adfywio

Rheolwr Adfywio

Rheolwyr 
Prosiectx 3

Syddog Prosiect 
x1 

Swyddogion 
Datblygu 

Economaidd x 2



sawl cais am ddatblygiadau preswyl mawr yn ystod 2018/19, megis Cam 1 Pentref Llanwern, Glebelands, 

Bankside Coverack Road a Gweithfeydd Whitehead.  Mae cyllideb y Polisi Cynllunio wedi aros yr un yn amodol 

ar addasiadau chwyddiant safonol. 

 

 

Mae incwm o ffioedd yn cael ei gadw gan yr Adran Rheoli Datblygu ac rydym yn defnyddio dull gweddol gadarn 

o ragweld incwm o ffioedd sy’n tueddu i arwain at ychydig iawn neu ddim gostyngiad o gwbl o gymharu â’r 

ffigyrau a rag-amcanwyd.   Nid yw incwm yn effeithio ar gyllidebau’r dyfodol gan fod y gwariant i weithredu 

Rheoli Datblygu a’r Adran Bolisi wedi ei osod gan staff, cyflenwadau a chostau gwasanaethau.  Fodd bynnag 

gellir cronni unrhyw incwm dros ben sy’n uwch na’r hyn a wariwyd ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, er mwyn 

lliniaru pwysau ar cyllidebau yn rhywle arall o fewn yr adran a’r Awdurdod ehangach.     

 

Materion staff Sefydlwyd strwythur presennol y Tîm Rheoli Datblygu yn dilyn ailstrwythuro yn 2012 a 

arweiniodd at golli un swydd swyddog gorfodi a gostyngiad yn nifer y rheolwyr. Roedd y gwasanaeth yn arfer 

cynnig dau leoliad myfyriwr bob blwyddyn drwy’r Brifysgol leol, ond mae hyn wedi dod i ben oherwydd pwysau 

cyllidebol. Hefyd, cafodd swydd y Rheolwr Gwasanaethau Datblygu ei hadolygu yn 2016 pan gafodd y 

swyddogaethau adfywio a chymorth busnes eu hychwanegu at y portffolio. 

 

Mae cyllideb hyfforddiant yn cael ei dyrannu bob blwyddyn i ddatblygu staff. Mae adolygiadau blynyddol o 

staff yn helpu i asesu perfformiad a nodi anghenion hyfforddi. Mae staff yn cael eu hannog i fynd i gynadleddau 

a dilyn cyrsiau hyfforddi perthnasol er mwyn ehangu a datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Mae’r Gwasanaeth 

yn cyfrannu hefyd at gostau cymwysterau ôl-raddedig.  

 

Yr un fath â phob Awdurdod, mae Casnewydd o dan bwysau i wneud arbedion a lleihau cyllidebau, ac mae’n 

bosibl y bydd yr Adran yn destun adolygiad pellach o brosesau a strwythurau ar ryw adeg yn y dyfodol agos.  

 
  



EICH STORI LEOL 
 
Llywyth gwaith 
 
Mae Casnewydd yn parhau i weld twf sylweddol, nid o ran tai yn unig ond hefyd o ran tir cyflogaeth.  
Cwblhawyd 711 o gartrefi newydd yng Nghasnewydd yn 2018/19, ac ers dechrau cyfnod y Cynllun yn ôl yn 
2011, mae 5,311 o gartrefi newydd wedi eu hadeiladu hyd heddiw. Mae 956 o’r 5,311 o dai hyn yn rhai 
fforddiadwy.  Cwblhawyd 213 o gartrefi fforddiadwy yn 2018/19, sef y ffigur uchaf a gyrhaeddwyd hyd yma o 
fewn cyfnod y Cynllun. 
 
Mae Casnewydd yn parhau i fod yn un o’r ychydig awdurdodau yng Nghymru i gynnal cyflenwad tir tai pum 
mlynedd iach.  Mae’r gwaith a gwblhawyd sy’n cael ei gofnodi yn unol â’r gofynion a osodwyd wrth ystyried 
y CDLl, sy’n gyflawniad da iawn.  Mae’r 711 o gartrefi newydd a gofnodwyd yn 2018/19 yn ostyngiad ar 
gyfraddau cwblhau o flynyddoedd cynt, ond mae hyn o ganlyniad i rai safleoedd mawr a gwblhawyd, megis 
Mon Bank Sidings a fu’n cyfrannu tua 100 o anheddau’r flwyddyn.  Ar gyfer 2019/20, bydd Redrow Homes yn 
cwblhau ei ddatblygiad cyntaf ym Mhentref Llanwern a’r gobaith yw y bydd gwaith adeiladu tai wedi 
dechrau yng Ngweithfeydd Whitehead, felly disgwylir i’r ffigurau cwblhau fod yn ôl dros 800 o unedau’r 
flwyddyn nesaf. 
 
Fel y nodwyd uchod, nid y datblygiadau preswyl sy’n perfformio’n dda yn unig.  Yn ystod 2018/19, 
adeiladwyd ar dros 9.5ha o dir cyflogaeth yng Nghasnewydd.  Dyma’r ffigur uchaf o dir cyflogaeth a 
gofnodwyd ers dechrau cyfnod y Cynllun.  Mae canran sylweddol o’r ffigur hwn yn dod o’r 6ha a gwblhawyd 
ym Mharc Busnes Celtic ar gyfer gwaith gweithgynhyrchu trenau a cherbydau CAF.  Mae’r gwaith hwn yn 
cydosod trenau cyflym iawn, rheiliau a cherbydau ysgafn ac mae’n cwblhau archeb ar gyfer Metro De Cymru 
ar hyn o bryd.  
 
Ynglŷn â cheisiadau mawr eraill, rhoddwyd caniatâd ym mis Mai 2018 i newid y defnydd o Dŵr y Siartwyr 
nodweddiadol yng Nghasnewydd, i fod yn westy gyda siop goffi a bwyty ar y llawr gwaelod.  Y gobaith yw y 
bydd y project adfywio mawr hwn ar gyfer Canol y Ddinas yn hybu nifer yr ymwelwyr ac yn sbarduno rhagor 
o welliannau.  Bwriedir i’r gwesty agor yn gynnar yn 2020. Disgwylir i’r gwesty hwn fod yn ategol i Ganolfan 
Gynadledda Ryngwladol Cymru yn y Celtic Manor fydd yn agor yn nes ymlaen eleni ac a all letya hyd at 5,000 
o ymwelwyr. 

 
O ganlyniad i'r gweithgarwch hwn, byddai'r llwyth achosion ar gyfer swyddog cynllunio rheoli datblygu fel arfer 

tua 45 o geisiadau ar unrhyw adeg, tua 30 o geisiadau ar gyfer uwch swyddogion a thua 24 o geisiadau ar gyfer 

prif swyddog cynllunio. 

 

Mae gan swyddogion gorfodi lwyth gwaith mwy o faint, yn amrywio o 60-80 o geisiadau ar gyfer pob swyddog.  

Er bod y llwyth gwaith dipyn yn fwy na llwyth gwaith swyddogion cynllunio, nid oes modd cymharu’r achosion. 

Gall rhai achosion gorfodi gael eu cau yn dilyn ymweliad safle cychwynnol os nad yw amodau wedi’u torri. 

Fodd bynnag, mae Casnewydd wedi ymdrin ac yn dal i ymdrin â llawer mwy o achosion gorfodi nag unrhyw 

Awdurdod arall yng Nghymru. 

 

Mae hyfywedd economaidd yn parhau i fod yn rhwystr sylweddol rhag cael llofnod ar gytundebau cyfreithiol 

neu gyflawni datblygiadau, yn enwedig ar safleoedd mawr.  Bu'n rhaid i'r Cyngor gyflogi Prisiwr Dosbarth ar 

sawl achlysur er mwyn asesu hyfywedd y cynlluniau mwy o faint sy'n fwy cymhleth.  O ran y safleoedd llai, 

mae'r Cyngor wedi dechrau cael mwy o lwyddiant o ran cyflawni cyfraniadau tai fforddiadwy yn dilyn adolygiad 

o'r symiau a geisir yn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar Dai Fforddiadwy. 

 



O ran y CDLl, mabwysiadwyd CDLl Casnewydd ym mis Ionawr 2015. Mae’r Cyngor wedi cwblhau ei bedwerydd 

AMR yn ddiweddar.  Y casgliad cyffredinol yw bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud yng Nghasnewydd, yn 

arbennig o ran twf mewn tai a thir cyflogaeth.  Mae Strategaeth CDLl, y prif nodau ac amcanion wrthi’n cael 

eu cwblhau eto.  Fodd bynnag, bydd y CDLl yn bum mlwydd oed ym mis Ionawr 2020. Argymhelliad 

Llywodraeth Cymru yw y dylid cynnal adolygiad fesul pedair blynedd.  Mae rhai o’n safleoedd preswyl mawr 

wedi eu hadeiladu erbyn hyn neu maent ar fin cael eu cwblhau.  O ganlyniad, gall fod angen sicrhau safleoedd 

newydd yn rhan o adolygiad y CDLl.  

 

Hefyd, mae cynnydd wedi’i wneud ar y Cynllun Datblygu Strategol (CDS).  Pan fydd CSD ar waith, dylid adolygu’r 

CDLl yn ôl y canllawiau.  Felly, nid yw’r Cyngor yn dymuno bod mewn sefyllfa lle bydd yn dechrau adolygu’r 

CDLl a’i fabwysiadu, i gael y CDS ei fabwysiadu yn syth ar ôl hynny, gan sbarduno adolygiad o’r CDLl ar unwaith. 

 

Bydd angen trafod manteision ac anfanteision o gychwyn adolygiad CDLl gydag Aelodau, uwch swyddogion, 

Llywodraeth Cymru a’r diwydiant tai.  Bydd angen cynnal y trafodaethau hyn dros y misoedd i ddod ac 

argymhellir gwneud penderfyniad ar p’un a ddylid adolygu’r CDLl ai peidio cyn y bumed flwyddyn o’r CDLl. 

 

Adroddiad Monitro Blynyddol 

 
Mae’r Cyngor wedi cyflwyno ei bedwerydd AMR i Lywodraeth Cymru.  Gellir ei weld o 31 Hydref 2019 yn 

http://www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Planning-policy/Local-Development-Plan/Local-

Development-Plan.aspx  

 

Yn gryno, fel y nodwyd uchod, mae cyfraddau cwblhau tai dal yn rhai cryf ond yn is na’r blynyddoedd cynt.  

Cofnodwyd hefyd ffigurau record ar gyfer y ddarpariaeth tir cyflogaeth hefyd.  Argymhellwyd yn yr AMB gynnal 

rhagor o waith ymchwil mewn rhai meysydd, ond y maes â phryder uchaf yw manwerthu.  Mae nifer yr 

ymwelwyr yng Nghanol y Ddinas yn parhau i ostwng.  Er nad yw’n broblem i Gasnewydd yn unig, mae’n 

rhywbeth y mae’r AMB yn parhau i’w amlygu.  Gydag agoriad Tŵr y Siartwyr Mercure ar y gweill yn gynnar y 

flwyddyn nesaf, ynghyd â phrojectau adfywio mawr yng nghanol y ddinas, ac agoriad Canolfan Gynadledda 

Ryngwladol Cymru, y gobaith yw y bydd Canol y Ddinas yn dechrau cael ei adfer  ac y bydd nifer yr ymwelwyr 

yn cynyddu.      

 

Prosiectau Cyfredol 

 

Mae’r Cyngor yn gweithio ar hyn o bryd i gwblhau nifer o arfarniadau ardal gadwraeth, gan gynnwys Caerllion.  

Mae’r gwaith yn ystyried addasiadau ffin i’r Ardaloedd Cadwraeth cyfredol, ynghyd â rheoli cynlluniau i wella’r 

Ardaloedd.  Bydd hefyd yn cynnwys cyflwyniad i Gyfarwyddiadau Erthygl 4.  Mae’r arfarniadau ardal gadwraeth 

drafft wedi bod allan i ymgynghoriad cyhoeddus ac mae sylwadau wedi eu derbyn.  Mae’r dogfennau yn mynd 

drwy broses Aelod Cabinet y Cyngor cyn eu mabwysiadu.  

 

Mae gwaith hefyd yn mynd yn ei flaen ar Uwch-gynllun Canol Dinas Casnewydd.  Mae’r Uwch-gynllun yn 

adeiladu ar hanes cadarnhaol y Ddinas o gyflawni projectau’n llwyddiannus a’r angen i barhau i lunio a 

chyflawni newidiadau cadarnhaol ar gyfer Canol y Ddinas.   

 

http://www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Planning-policy/Local-Development-Plan/Local-Development-Plan.aspx
http://www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Planning-policy/Local-Development-Plan/Local-Development-Plan.aspx


O ran Canllaw Cynllunio Atodol, mae’r Cyngor wedi cwblhau ymgynghoriad â’r cyhoedd yn ddiweddar ar ei 

CCA ar gyfer Gwastraff ac mae’n bwriadu ei fabwysiadu yn fuan.  Rydym ni hefyd wedi drafftio CCA ar Deithio 

Cynaliadwy yn ddiweddar sydd i’w gyflwyno i ymgynghoriad.  Bydd y ddogfen yn ategu’r ymgysylltiad â maes 

newid yn yr hinsawdd yn Strategaeth Teithio Cynaliadwy a gwaith arall y Cyngor. 

 

Mae projectau yn dal i ddod trwy Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac mae cynnydd wedi ei 

wneud gyda chyflawni Cynllun Datblygu Strategol.  Mae’r Cyngor yn parhau i fwydo i mewn i’r ffrwd gwaith 

hwn a gwnaethom gymryd rhan yn ddiweddar mewn astudiaeth cyflogaeth ar y cyd â Sir Fynwy, Torfaen, 

Blaenau Gwent a Chaerffili a fydd yn rhan o sylfaen dystiolaeth ar gyfer CDLlau a CDS yn y dyfodol. 

 

 

Pwysau lleol  

Llifogydd 

Mae delio â cheisiadau mewn ardaloedd lle y ceir risg o lifogydd yn dal yn achosi pwysau lleol sylweddol. Gyda 

rhannau mawr o Gasnewydd o fewn ardaloedd risg o lifogydd C1 a C2, mae angen asesiadau o ganlyniadau 

llifogydd yn rheolaidd fel dogfennau ategol ar gyfer ceisiadau cynllunio.  Mae'r cydbwysedd rhwng ardal y mae 

taer angen ei hadfywio a bod mewn ardal lle y ceir risg o lifogydd yn un y mae'n rhaid i swyddogion cynllunio 

ymdrin ag ef yn aml. 

 

Dylunio Gwael 

Mae'r broblem hon yn ymwneud yn benodol â'r adeiladwyr tai ar raddfa fawr sy'n aml iawn yn darparu 

dyluniadau ‘parod’. Heb bensaer nac arbenigwyr dylunio mewnol, mae'n anodd gwneud safiad. Ar yr 

achlysuron pan mae safiad wedi cael ei wneud a cheisiadau wedi cael eu gwrthod oherwydd y gwaith dylunio, 

yn aml nid ydym yn cael ein cefnogi gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Cyfeiriadau at faterion yn ymwneud â 

hyfywedd yw'r rheswm a roddir dros beidio â gwella'r dyluniad fel arfer. Mae cynlluniau wedi cael eu 

hatgyfeirio at Gyngor Dylunio Cymru yn y gorffennol, ond mae datblygwyr yn aml yn gyndyn o ymgysylltu am 

eu bod o'r farn bod hyn yn achosi oedi.  Heb ymgysylltiad y datblygwr, nid yw'r broses hon mor effeithiol. 

 

Ansawdd Aer 

Fel y nodir uchod, mae ansawdd aer yn dod yn fater pwysicach.  Ar hyn o bryd, nid oes digon o arweiniad gan 

Lywodraeth Cymru o ran datblygiadau sy'n achosi traffig o fewn Ardal Rheoli Ansawdd Aer (neu sy'n effeithio 

ar ardal o'r fath) a'r mesurau lliniaru priodol posibl. 

 

Gwersylloedd anawdurdodedig sipsiwn/teithwyr 

Mae hyn yn mynd yn fwy o broblem mewn ardaloedd fel Gwastadeddau Gwent. Mae gweithdrefnau ar waith 

i ddelio â'r safleoedd, ond mae'r prosesau'n feichus.  Mae cymunedau lleol yn disgwyl camau gweithredu 

cyflymach a phwerau gorfodi gwell.  

 

Materion sy'n ymwneud â Hyfywedd o dan Adran 106 

Mae bron pob cynllun mawr bellach yn amodol ar asesiad hyfywedd. Mae gan y Cyngor Reolwr Adran 106 sy'n 

gallu cynnal asesiadau hyfywedd i lefel benodol ond, yn aml, bydd angen gwasanaethau Prisiwr Dosbarth ar 

gyfer cynlluniau mwy o faint a mwy cymhleth. Mae'r Awdurdod yn ceisio adennill cost y Prisiwr Dosbarth gan 

yr ymgeisydd ond, mewn rhai achosion, y Cyngor sy'n delio â'r pwysau ariannol hwn. 

 



Mae herio cyfraniadau Adran 106 cyn ac wedi penderfyniad yn dod yn fwy cyffredin ac mae’r Cyngor wedi 

delio â nifer o heriau dichonolrwydd ar gynlluniau mawr.  Mae’n dechrau teimlo fod datblygwyr ac adeiladwyr 

tai mawr yn defnyddio dichonolrwydd fel dull arferol o’u rhyddhau nhw rhag ymrwymiadau ar dai fforddiadwy 

ac ymrwymiadau ariannol eraill.  Mae hyn yn cael effaith ganlyniadol sylweddol ar y Cyngor a chymunedau 

pan gyflenwir llai o dai fforddiadwy ac y buddsoddir llai o arian mewn ysgolion, cyfleusterau hamdden a 

seilwaith. 

 

Cynlluniau mawr  

Ar 4 Mehefin 2019, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford na fyddai Llywodraeth Cymru yn 

adeiladu’r ffordd liniaru gwerth £1.6 biliwn o gwmpas Casnewydd.  Penderfynodd Gweinidogion na fyddai’r 

cynllun yn mynd rhagddo oherwydd y gost a’r effaith y byddai wedi’i chael ar Wastadeddau Gwent.  Mae 

tagfeydd traffig yr M4 yn parhau i fod yn broblem sylweddol, yn enwedig o amgylch Twneli Bryn-glas, ac maent 

yn rhwystr i dwf yn y dyfodol. 

 

Nifer ymwelwyr ac unedau gwag Canol y Ddinas 

Mae nifer yr ymwelwyr yng Nghanol y Ddinas yn parhau i fod yn her.  Mae nifer yr unedau gwag yn parhau yn 

uchel; fodd bynnag, nid yw hyn yn unigryw i Gasnewydd fel llawer o strydoedd mawr ledled y DU sy’n ei chael 

hi’n anodd goroesi wrth i arferion siopa barhau i newid.  Mae gan Gasnewydd ardal manwerthu fawr iawn, ac 

mewn astudiaeth yn ddiweddar, awgrymwyd cywasgu’r ardal manwerthu, sy’n rhywbeth y bydd angen i 

adolygiad CDLl ei ystyried. 

 

 

Gweithio rhanbarthol 

Ar hyn o bryd, ychydig iawn o fanylion sydd ynglŷn â sut y bydd gwasanaeth cynllunio'n gweithredu ar lefel 

ranbarthol. Er mwyn i gynllunio rhanbarthol fod yn llwyddiannus, bydd angen i swyddogion ac aelodau 

weithio'n wirioneddol fel rhanbarth a chynrychioli'r rhanbarth, yn hytrach na dim ond gweithio o fewn grŵp 

mwy o bobl ond gan barhau i gynrychioli eu hawdurdodau unigol yn y pen draw. Bydd hyn yn anodd ei gyflawni 

a bydd angen arweinyddiaeth gref i'w sefydlu. Bydd yn ddiddorol gweld cynigion ar gyfer sut y gellid ffurfio 

gwasanaeth cynllunio rhanbarthol a sut y bydd yn gweithio. 

 

 
Gwella gwasanaethau 

Nodir yng Nghynllun Gwasanaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai (2018/19) y gwaith cynllunio canlynol sy’n 

ymwneud ag amcanion ar gyfer y pum mlynedd nesaf: 

 

1) Annog a chefnogi twf economaidd parhaus yn y Ddinas, gyda phwyslais penodol ar adfywio yng 

Nghanol y Ddinas. 

2) Bydd buddsoddi mewn Adfywio a Thai yn gwneud Casnewydd yn ‘Ddinas Ffyniannus’ 

3) Datblygu dull cydweithredol i foderneiddio sut y cyflawnir gwasanaeth i drigolion ar draws y Ddinas. 

4) Cronfa Hyblyg: Newid y ffordd y mae nifer o grantiau yn cael eu cyflawni er mwyn moderneiddio 

gwasanaethau a sicrhau gwell ganlyniadau i drigolion a’r Ddinas. 

5) Gwella llesiant cymunedol drwy gynnig tai gwell. 

6) Hyrwyddo proses datgarboneiddio ein sefydliadau a chefnogi teithio cynaliadwy a mesurau aer glân 

mewn rhaglenni tai.  

 



Cynnydd  

 

 Mae Uwch-gynllun Drafft Canol y Ddinas wedi ei gymeradwyo gan y Cabinet ar yr amod yr 

ymgynghorir arno’n helaeth yn gyhoeddus. 

 Mae rhai projectau allweddol yn cael eu cyflawni gan gynnwys y Gwesty 4 seren, Mercure yn 

Nhŵr y Siartwyr a hen adeilad IAC ar Stryd Y Felin yn cael ei addasu i swyddfeydd a llety gradd 

A. 

 Cyllid TRI – buddsoddiad newydd ar gyfer gwella blaenau’r siopau a thai newydd yng Nghanol 

y Ddinas. 

 Dyfarnwyd Cyllid Cronfa Dreftadaeth Y Loteri i adfywio Arcêd y Farchnad. 

 Sefydlwyd Cronfa Datblygu Busnes sy’n cynnig grantiau bach ar gyfer busnesau newydd. 

 Mae Casnewydd wedi cynnal cyflenwad tir tai pum mlynedd ac mae’n un o’r ychydig 

awdurdodau yng Nghymru i wneud hyn.  

 Datblygiadau sylweddol o ran tir cyflogaeth, gan gynnwys gwaith trenau CAF ym Mharc Busnes 

Celtic, Llanwern. 

 
 
 
FFRAMWAITH PERFFORMIAD 
 
Ar sail y dangosyddion perfformiad sydd wedi eu gosod ar hyn o bryd, mae’r awdurdod yn perfformio’n dda.  

Mae’r crynodeb canlynol yn amlygu’r meysydd hynny lle mae Casnewydd yn gwneud yn dda ac yn cyrraedd 

disgwyliadau perfformiad: 

 

Gwneud Cynlluniau: 

 Mae gan Gasnewydd Gynllun Datblygu Lleol wedi’i fabwysiadu 

 Mae Casnewydd yn parhau mewn cyfnod amser derbyniol yn dilyn cychwyn Rheoliad 41. 

 Roedd gan Gasnewydd Gyflenwad Tir Tai 5.6 mlynedd yn ystod y cyfnod adolygu ac roedd yn un o 

chwe Awdurdod Lleol yng Nghymru oedd yn meddu ar y cyflenwad 5 mlynedd gofynnol. 

 

Effeithlonrwydd: 

 Mae’r ganran o geisiadau mawr wedi eu pennu o fewn yr amserlenni gofynnol yn 77% o’i gymharu â 

68% ledled Cymru. 

 Y nifer o ddiwrnodau a gymerwyd i benderfynu ar geisiadau mawr oedd 209 o ddiwrnodau (30 

wythnos).  Mae hyn yn well na’r cyfartaledd i Gymru, sef 232 diwrnod (33 wythnos). 

 Penderfynwyd ar 88% o’r holl geisiadau ‘mewn pryd’.  Mae’r cyfartaledd ar gyfer Cymru hefyd yn 88%. 

 

Ansawdd: 

 Dim ond 3% o’r penderfyniadau a wnaed yn erbyn cyngor y swyddog, o’i gymharu â 9% ar gyfartaledd 

ar gyfer Cymru gyfan. 

 cafodd 73% o’r holl apeliadau eu gwrthod.  Mae hyn yn is na’r cyfartaledd am Gymru sef 68%, ac yn 

welliant sylweddol ar y 57% a gofnodwyd y llynedd. 

 Dyfarnwyd un cais am gostau yn erbyn y Cyngor ynghylch apeliadau cynllunio.  

 



Ymgysylltiad: 

 Mae Casnewydd yn croesawu siaradwyr cyhoeddus yn ystod cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio. 

 Mae Casnewydd yn cynnig gwasanaeth swyddog ar ddyletswydd i’r cyhoedd 

 Mae Casnewydd yn cynnig cofrestr ar-lein ar gyfer ceisiadau cynllunio sy’n galluogi aelodau o’r 

cyhoedd i weld a dilyn cynnydd ar geisiadau cynllunio. 

 

Gorfodi: 

 ymchwiliwyd i 83% o’r achosion gorfodi o fewn 84 diwrnod, gan ragori ar y cyfartaledd ar gyfer Cymru 

sef 77% 

 

 

Er bod yr awdurdod wedi perfformio’n dda yn erbyn y dangosyddion cenedlaethol, mae meysydd i’w gwella.  

Ceir crynodeb o’r rhain isod: 

 

 Amser cyfartalog a gymerir i benderfynu ar yr holl geisiadau mewn diwrnodau – 80 diwrnod.  Y 

cyfartaledd ar gyfer Cymru yw 77 diwrnod ac ystyrir bod unrhyw beth islaw 67 diwrnod yn ‘da’ 

(Effeithlonrwydd). 

 Canran y ceisiadau am Gydsyniad ar gyfer Adeiladau Rhestredig wedi eu penderfynu o fewn y cyfnod 

gofynnol – 75%.  Y cyfartaledd ar gyfer Cymru yw 72% ac ystyrir bod unrhyw beth islaw 80% yn ‘da’ 

(Effeithlonrwydd). 

 Dyfarnwyd un cais am gostau yn erbyn y Cyngor ynghylch apeliadau cynllunio (Ansawdd).  

 Yr amser cyfartalog a gymerwyd i weithredu camau gorfodi cadarnhaol oedd 181 diwrnod.  Y 

cyfartaledd ar gyfer Cymru yw 167 diwrnod ac ystyrir bod unrhyw beth islaw 100 diwrnod yn ‘da’ 

(Gorfodi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARN DEFNYDDWYR GWASANAETHAU 

Yn 2017-18, gwnaethom gynnal arolwg boddhad cwsmeriaid gyda'r nod o asesu barn pobl a oedd 
wedi cael penderfyniad ynghylch cais cynllunio yn ystod y flwyddyn. 

Anfonwyd yr arolwg at 440 o bobl, a chyflwynodd 12% ohonynt ymateb llawn neu rannol. Roedd y 
rhan fwyaf o'r ymatebion (41%) gan asiantau lleol. Roedd 16% gan aelodau o'r cyhoedd. Roedd cais 
cynllunio mwyaf diweddar  36% o'r ymatebwyr wedi cael ei wrthod. 

Gwnaethom ofyn i'r ymatebwyr p'un a oeddent yn cytuno neu'n anghytuno â chyfres o osodiadau 
ynglŷn â'r gwasanaeth cynllunio. Rhoddwyd yr opsiynau canlynol iddynt:  

 Cytuno’n gryf;  

 Tueddu i gytuno;  

 Ddim yn cytuno nac anghytuno;  

 Tueddu i anghytuno;   

 Anghytuno’n gryf.  

Mae Tabl 1 yn dangos canran yr ymatebwyr a ddewisodd ‘tueddu i gytuno’ neu ‘cytuno’n gryf’ ar 
gyfer pob datganiad ar gyfer ein hawdurdod cynllunio a Chymru. 

Tabl 1: Canran yr ymatebwyr a oedd yn cytuno â phob datganiad, 2017-18 

Canran yr ymatebwyr oedd yn cytuno bod: ACLl Casnewydd %  Cymru % 

Mae’r ACLl yn gorfodi ei reolau cynllunio’n deg ac yn gyson 48  55 

Rhoddodd yr ACLl gyngor da i’ch helpu i wneud cais llwyddiannus 45  60 

Mae’r ACLl yn rhoi help trwy gydol y broses, gan gynnwys mewn 
perthynas ag amodau 

50 
 

52 

Ymatebodd yr ACLl yn brydlon pan oedd ganddynt gwestiynau  54  62 

Gwrandawodd arnynt ynghylch ei chais  49  60 

Cafodd yr holl wybodaeth ddiweddaraf am eich cais 43  52 

Yn fodlon yn gyffredinol ar sut deliodd yr ACLl â’ch cais 51   63 

 

Gofynnwyd hefyd i’r ymatebwyr ddewis tair o nodweddion y gwasanaeth cynllunio o restr y 
teimlent y byddent yn eu helpu i wneud datblygiadau llwyddiannus. Mae Ffigur 1 yn dangos pa mor 
aml y cafodd pob nodwedd ei dewis fel canran o gyfanswm y dewisiadau. I ni, 'gallu cysylltu â'r 
swyddog achosion er mwyn cadw llygad ar geisiadau' oedd y dewis mwyaf poblogaidd. 

 

 

 

 

 



Ffigur 1: Nodweddion gwasanaeth cynllunio da, Awdurdod Cynllunio Lleol Casnewydd, 2017-18 

 
 

 

Mae sylwadau a dderbyniwyd yn cynnwys: 

 “Mae ymagwedd gyson gan Gyngor Casnewydd ac maen nhw’n gweithredu eu 
polisïau yn deg” 

  Yn gyson dda a theg. Mae fy mhrofiad i yn cyflwyno ceisiadau cynllunio i’r Cyngor 
dros y 12 mlynedd diwethaf wedi bod yn dda iawn.” 

 Yn gyffredinol roedd yn eithaf da ac fe gyflawnais y canlyniad a fwriadwyd, byddai 
rhywfaint o gyngor da yn gynnar yn y broses wedi fy atal rhag gweld gwrthod fy 
nghais oherwydd byddai gwell syniad wedi bod gen i o’r hyn a oedd yn ofynnol.” 

 

Yn ystod 2018/19 fe wnaethom gynnal arolwg o glercod y cynghorau tref a chymuned sy’n 
ymgyngoreion statudol ar gyfer ein hawdurdod cynllunio. Mae 14 o gynghorau o’r fath yn ein 
hardal ni, a chawsom 5 ymateb i’r arolwg.  

Gofynnwyd i’r ymatebwyr ddewis y tair ffordd yr oeddent yn meddwl y gallai ein ACLl helpu’r 
cynghorau tref/cymuned i gymryd rhan yn y system cynllunio yn fwy effeithiol. Dengys ffigur 2 
ganran yr ymatebwyr a nododd bob dewis yn un o’u tair ffordd. Y dewis mwyaf cyffredin ar gyfer 
ein ACLl oedd ‘Cynhwyswch gynghorau tref/cymuned yn fwy mewn gwneud polisïau ar gyfer yr 
ardal leol’. 
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Ffigur 2: Ffyrdd y gallai ACLlau helpu cynghorau tref/cymuned i gyfrannu mwy effeithiol at y 
system gynllunio 2018-19 

 

 

 

EIN PERFFORMIAD 2018-19 

Mae’r adran hon yn manylu ar ein perfformiad yn ystod 2018-19. Mae’n rhoi ystyriaeth i 
ddangosyddion y Fframwaith Perfformiad Cynllunio a data arall sydd ar gael i helpu i lunio darlun 
cynhwysfawr o berfformiad. Pan fo’n briodol rydym yn gwneud cymhariaeth rhwng ein perfformiad 
a’r sefyllfa yng Nghymru gyfan.  

Caiff perfformiad ei ddadansoddi ar draws y pum agwedd allweddol ar y gwasanaeth cynllunio fel 
y’i nodir yn y Fframwaith Perfformiad Cynllunio. 

 Gwneud Cynlluniau; 

 Effeithlonrwydd; 

 Ansawdd;  

 Ymgysylltu; a 

 Gorfodi. 
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Ers 31 Mawrth 2019, roeddem yn un o 23 o ACLlau oedd gyda chynllun datblygu lleol (CDLl) 
cyfredol ar waith. Mae’n ofynnol i ni gyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol ym mis Hydref 2019. 
Mae’r ddogfen hon wedi’i pharatoi. 

Yn ystod y cyfnod APR roedd gennym ni Gyflenwad Tir Tai 5.6 mlynedd wedi’i nodi, ac roeddem yn 
un o chwe Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru oedd yn meddu ar y cyflenwad 5 mlynedd 
gofynnol. 

Dywedodd un ymatebydd i’r arolwg clercod cynghorau tref a chymuned 2018-19 (25%) fod ei 
gyngor wedi cyfrannu at greu a/neu adolygu ein CDLl. Nid oedd dim un o’r ymatebwyr yn cytuno 
bod y broses CDLl yn hawdd ei ddeall, ac ni chytunodd neb bod eu cyngor yn fodlon gyda’r ffordd y 
mae’r broses CDLl yn mynd rhagddo (neu yr aeth), o’i gymharu â 64% a 62% n gyfatebol ledled 
Cymru. 

Effeithlonrwydd 

Yn 2018-19 penderfynom ar 936 o geisiadau cynllunio, a chymerodd pob un ar gyfartaledd, 80 
diwrnod (11 wythnos) i benderfynu arno. Mae hyn yn cymharu â chyfartaledd o 77 diwrnod (11 
wythnos) ar draws Cymru. Mae Ffigur 3 yn dangos yr amser cyfartalog a gymerwyd i bob ACLl 
benderfynu ar gais yn ystod y flwyddyn. 

 

Ffigur 3: Amser cyfartalog a gymerwyd (diwrnodau) i benderfynu ar geisiadau, 2018-19 

 

 

 
Penderfynwyd ar 88% o’r ceisiadau cynllunio o fewn yr amserlen ofynnol. Bu hyn yn cymharu ag 
88% ledled Cymru ac ni oedd un o’r 20 ACLl a gyrhaeddodd y targed o 80%. 
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Mae Ffigur 4 yn dangos canran y ceisiadau cynllunio a benderfynwyd o fewn yr amserlen ofynnol ar 
draws y prif fathau o geisiadau ar gyfer ein ACLl ac ar gyfer Cymru. Mae’n dangos ein bod wedi 
penderfynu ar 92% o’r ceisiadau deiliaid tŷ o fewn yr amserlenni gofynnol. Gwnaethom hefyd 
benderfynu ar 75% o’r ceisiadau am Gydsyniad ar gyfer Adeiladau Rhestredig o fewn y cyfnod 
gofynnol. 

Ffigur 4: Canran y ceisiadau cynllunio y penderfynwyd arnynt o fewn yr amserlenni gofynnol, yn 
ôl math, 2018-19 

 

 
 

Fel y nodir yn Ffigur 5, gostyngodd y ganran o geisiadau cynllunio y gwnaethom benderfynu arnynt 
o fewn yr amserlen yn is na 89% rhwng 2017-18 a 2018-19. 
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Ffigur 5: Canran y ceisiadau cynllunio y penderfynwyd arnynt o fewn yr amserlenni gofynnol 

 

 

Dros yr un cyfnod: 

 Cynyddodd nifer y ceisiadau a gawsom;  

 Cynyddodd nifer y ceisiadau y gwnaethom benderfynu arnynt; a 

 Chynyddodd nifer y ceisiadau y gwnaethom eu cymeradwyo. 

 

Ceisiadau mawr 

Penderfynwyd ar 22 o geisiadau cynllunio mawr yn 2018-19, ac nid oedd dim un ohonynt yn destun 
Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol. Cymerodd pob cais 209 diwrnod (30 wythnos) ar gyfartaledd i 
benderfynu.  Fel y nodir yn Ffigur 6, roedd hyn yn fyrrach na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru sef 232 
diwrnod (33 wythnos). 
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Ffigur 6: Yr amser a gymerwyd (diwrnodau) ar gyfartaledd i benderfynu ar gais mawr, 2018-19 

 

 

 

Cafodd 77% o’r ceisiadau mawr hyn eu penderfynu o fewn yr amserlenni gofynnol, o’i gymharu â 
69% ledled Cymru. 

Mae Ffigur 7 yn dangos canran y ceisiadau cynllunio mawr a benderfynwyd o fewn yr amserlen 
ofynnol yn ôl prif fath o geisiadau mawr. Penderfynwyd ar 5% o’n ceisiadau mawr ‘safonol’ h.y. y 
rheiny nad oes angen AEA arnynt o fewn yr amserlen ofynnol yn ystod y flwyddyn. 

Ffigur 7: Canran y ceisiadau mawr y penderfynwyd arnynt o fewn yr amserlenni statudol yn ystod 
y flwyddyn, yn ôl math, 2018-19 
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Yn ogystal, gwnaethom benderfynu ar 16 cais mawr oedd yn destun CPA  o fewn yr amserlenni 
gofynnol yn ystod y flwyddyn. 

Ers 2017-18 cynyddodd y ganran o geisiadau mawr a benderfynwyd o fewn yr amserlenni gofynnol 
o 64%. I’r gwrthwyneb, arhosodd nifer y ceisiadau mawr a benderfynwyd ar yr un lefel fel  nifer y 
ceisiadau sy’n destun AEA a benderfynwyd yn ystod y flwyddyn. 

Mae ffigur 8 yn dangos y duedd yn y ganran o geisiadau cynllunio mawr a benderfynwyd o fewn yr 
amserlenni gofynnol yn y blynyddoedd diwethaf a sut mae hyn yn cymharu â Chymru. 

Ffigur 8: Canran y ceisiadau cynllunio mawr y penderfynwyd arnynt o fewn yr amserlenni 
gofynnol 

 

 

Dros yr un cyfnod:  

 Cynyddodd y ganran o geisiadau mawr a benderfynwyd o fewn yr amserlenni gofynnol o 90% i 
88%; 

 Cynyddodd y ganran o geisiadau deiliaid annedd a benderfynwyd o fewn yr amserlenni gofynnol 
o 94% i 92%; a 

 Gostyngodd y ganran o geisiadau eraill a benderfynwyd o fewn yr amserlenni gofynnol o 89% i 
87%. 
 

Ansawdd 
 

 Yn ystod 2018-19, gwnaeth ein pwyllgor gynllunio 64 o benderfyniadau ar geisiadau cynllunio 
drwy gydol y flwyddyn, a oedd yn cyfateb i 7% o gyfanswm y ceisiadau a benderfynwyd. Ledled 
Cymru, gwnaed 6% o’r penderfyniadau cynllunio gan bwyllgor cynllunio.  

 Aeth 3% o’r penderfyniadau hynny yn erbyn cyngor y swyddog. Roedd hyn yn cymharu â 9% o 
benderfyniadau gan aelodau ledled Cymru. Roedd hyn yn cyfateb i 0.2% o’r holl benderfyniadau 
ar geisiadau cynllunio  a aeth yn erbyn cyngor y swyddog o’i gymharu â 0.5% ar draws Cymru. 
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 Yn ystod 2018-19 cawsom 31 o apeliadau yn erbyn ein penderfyniadau cynllunio, oedd yn 
cyfateb i 2.9 apêl fesul 100 o geisiadau a gafwyd. Dyma oedd y gymhareb bedwaredd uchaf o 
apeliadau i geisiadau yng Nghymru. Mae Ffigur 9 yn dangos bod maint yr apeliadau a gafwyd 
wedi newid ers 2017-18 a sut mae hyn yn cymharu ledled Cymru.  

 

Ffigur 9: Nifer yr apeliadau a gafwyd am bob 100 o geisiadau cynllunio 

 

 
 

Dros yr un cyfnod, cynyddodd canran y ceisiadau cynllunio a gymeradwywyd o 68% i 73%. 

O’r 33 o apeliadau a benderfynwyd yn ystod y flwyddyn, 73% a gafodd eu gwrthod. Fel mae Ffigur 
10 yn dangos, roedd hon yn ganran uwch o apeliadau wedi eu gwrthod o’i chymharu â Chymru 
gyfan, ac roeddem yn un o’r 14 ACLl a gyrhaeddodd y targed o 66%.  
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Ffigur 10: Canran yr apeliadau a wrthodwyd, 2018-19 

 

 
 
 
Yn ystod 2018-19 cynhaliwyd un apêl ar gyfer costau yn ein herbyn dan adran 78, gan ein rhoi 
ymysg y 10 ACLl sydd wedi cael o leiaf un o’r ceisiadau o’r fath wedi eu cynnal yn ystod y flwyddyn. 

Adroddodd un ymatebydd (33%) i arolwg clercod cynghorau tref a chymuned 2018-19 ei fod naill ai 
yn ‘fodlon iawn’ neu’n ‘fodlon i ryw raddau’ ar y ffordd y mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn ymdrin â’i 
gyngor ynghylch apeliadau, o’i gymharu â 55% o ymatebwyr ledled Cymru.  

Ymgysylltu 

Rydym ni: 

 yn un o 24 ACLl sydd wedi caniatáu i aelodau o’r cyhoedd annerch y Pwyllgor Cynllunio; 

 yn un o 22 ACLl sydd wedi cael swyddog ar ddyletswydd i ddarparu cyngor i aelodau o’r 
cyhoedd; ac  

 yn un o 21 ACLl sydd wedi cael cofrestr ar-lein o geisiadau cynllunio. 
 
Teimlai 2 (50%) o glercod cyngor tref a chymuned a ymatebodd i’r arolwg 2018-19 fod gan eu 
cyngor ddigon o amser ac adnoddau i gyfrannu at reoli datblygiadau yn ein hardal yn effeithiol, o’i 
gymharu â 59% o glercod a ymatebodd ar draws Cymru. Adroddodd 2 (50%) eu bod ‘bob amser’ yn 
gallu ymateb i geisiadau o fewn y cyfnod amser statudol o 21 diwrnod, chyda 2 arall (50%) yn 
ymateb y gallant ‘weithiau’ wneud hyn. 
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Tabl 2: Adborth o’n harolwg boddhad cwsmeriaid 2018-19 

    

 
ACLl Casnewydd % 

  

Canran yr ymatebwyr oedd yn cytuno bod:  Cymru  % 

Rhoddodd yr ACLl gyngor da i’ch helpu i wneud cais 
llwyddiannus 

45 
 

60 

Gwrandawodd arnynt ynghylch ei chais 49   60 
  

 
 

 

Gorfodi 

Yn 2018-19 fe ymchwilion ni i 346 achos gorfodi, sydd gyfystyr â 2.3 fesul 1,000 o boblogaeth. Mae 
hyn yn cymharu â 1.9 achos gorfodi fesul poblogaeth o 1,000 ar draws Cymru.  

Fe ymchwilion ni i 83% o’r achosion gorfodi hyn o fewn 84 diwrnod. Ar draws Cymru ymchwiliwyd i 
77% o fewn 84 diwrnod. Mae ffigwr 11 yn dangos canran yr achosion gorfodi a ymchwiliwyd o fewn 
84 diwrnod ar draws holl ACLlau Cymru. 

 

Ffigur 11: Canran yr achosion gorfodi yr ymchwiliwyd iddynt o fewn 84 diwrnod, 2018-19 

 

 

 

 

Yr amser cyfartalog a gymerodd i weithredu camau gorfodi cadarnhaol oedd 181 diwrnod. 

Yn yr arolwg clercod cyngor tref a chymuned, dywedodd 2 ymatebydd (67%) fod ein ACLl yn 
ymchwilio i achosion gorfodi ‘yn brydlon iawn’ neu’n ‘rhesymol brydlon’, o’i gymharu â 36% o 
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ymatebwyr ledled Cymru. Dywedodd 2 ymatebydd (67%) eu bod naill ai yn ‘fodlon iawn’ neu’n 
‘fodlon i ryw raddau’ gyda’r ffordd y mae ein ACLl yn ymateb yn gyffredinol i achosion o dorri 
ymchwiliadau. Y rhif ar gyfer Cymru gyfan oedd 40%. 

 

 
 
 
ATODIAD A – FFRAMWAITH PERFFORMIAD 
 

 Mae'r adran hon yn ymateb uniongyrchol i berfformiad yr awdurdod yn unol â'r holl 
ddangosyddion yn y Fframwaith Perfformiad. Dyma gyfle'r awdurdod i amlinellu ei 
berfformiad neu'r cyd-destun ym mhob maes. Dylid ymdrin â phob dangosydd, a dylai'r 
awdurdod nodi:  
 

o Unrhyw resymau neu broblemau neu wybodaeth sy'n effeithio ar berfformiad yn y 
maes hwn;  

o Os nad yw perfformiad yn cyrraedd y lefel a ddisgwylir, pa gamau y bydd yn eu 
cymryd i fynd i'r afael â hynny; 

o Sut y bydd yn darparu adnoddau ac yn mesur gwelliannau i’r gwasanaeth  yn y maes 
gwaith hwn? 

 

 Y camau hynny wedyn fydd y meysydd y mae angen eu gwella a dylid adrodd amdanynt yn 
Adroddiad Perfformiad Blynyddol y flwyddyn ganlynol.   
 

 Yn yr adran hon hefyd y dylid cynnwys data'r awdurdod ar gyfer y dangosyddion Datblygu 
Cynaliadwy. Mae cyfle i gyflwyno sylwadau ar gyfer pob dangosydd.  
 



ANNEX A - PERFORMANCE FRAMEWORK  
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Amser a gymerwyd i gychwyn ar adolygiad ffurfiol o CDLl ar ôl 
sbarduno Rheoliad 41, mewn misoedd. 

<12 13-17 18+ 
 

17 - 7 

A yw Cytundeb Cyflawni Adolygiad CDLl wedi’i gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru ac wedi’i gytuno gyda nhw? 

Oes   Nac oes 
 

Yes - Dd/B 

Dargyfeiriad yr adolygiad CDLl o'r dyddiadau a nodwyd yn y 
Cytundeb Cyflawni gwreiddiol, mewn misoedd. 

<3  4+ 
 

1 - Dd/B 

Adroddiad Monitro Blynyddol a gynhyrchwyd wedi mabwysiadu’r 
CDLl 

Oes   Nac oes 
 

Oes Dd/B Oes 

Cyflenwad tir tai presennol yr awdurdod cynllunio lleol mewn 
blynyddoedd 

>5  <5 
 

6 of 25 6.1 5.6 

Effeithlonrwydd        

Canran y ceisiadau “mawr” a benderfynwyd o fewn y cyfnodau 
amser gofynnol 

>60 50.1-59.9 <50 
 

68 64 77 

Cyfartaledd o ran amser a gymerwyd i benderfynu ar geisiadau 
mawr mewn dyddiau 

Heb ei 
osod 

Heb ei 
osod 

Heb ei 
osod 

 
232 195 209 

Canran yr holl geisiadau a benderfynwyd o fewn y cyfnodau 
amser gofynnol 

>80 70.1-79.9 <70 
 

88 89 88 

Cyfartaledd o ran amser a gymerwyd i benderfynu ar yr holl 
geisiadau mewn dyddiau 

<67 67-111 112+ 
 

77 77 80 



MESUR DA TEG GWELLA 
 

CYFARTALEDD 
CYMRU 

ACLL 
Casnewydd  
Y LLYNEDD 

ACLL 
Casnewydd  

ELENI 

Canran yr holl geisiadau Caniatâd Adeilad Cofrestredig a 
benderfynwyd o fewn y cyfnodau amser gofynnol 

>80 70.1-79.9 <70 
 

75 72 75 

Ansawdd        

Canran penderfyniadau gan Aelodau yn erbyn cyngor swyddogion <5 5-9 9+  9 3 3 

Canran apeliadau a wrthodwyd >66 55.1-65.9 <55  68 57 73 

Ceisiadau am gostau mewn apeliadau Adran 78 a dderbyniwyd yn 
y cyfnod adrodd 

0 1 2+ 
 

0 0 1 

Ymgysylltiad           

A yw’r awdurdod cynllunio lleol yn gadael i aelodau’r cyhoedd 
annerch y Pwyllgor Cynllunio? 

Ydy   Nac ydy 
 

Ydi Ydi Ydi 

A oes swyddog ar ddyletswydd gan yr awdurdod cynllunio lleol i 
roi cyngor i’r cyhoedd?  

Oes   Nac oes 
 

Oes Oes Oes 

A oes cofrestr ar-lein o geisiadau cynllunio gan wefan yr 
awdurdod cynllunio lleol, lle gall aelodau’r cyhoedd gyrchu a dilyn 
eu cynnydd (a gweld eu cynnwys)? 

Oes 
Yn 

rhannol 
Nac oes 

 
Oes Oes Oes 

Gorfodi        

Canran achosion gorfodi a ymchwiliwyd o fewn 84 diwrnod (y 
penderfynwyd y torrwyd ar reolaeth cynllunio ac, os felly, a 
ddatryswyd boed camau gorfodi yn hwylus ai peidio) 

>80 70.1-79.9 <70 
 

77 94 83 

Cyfartaledd o ran amser a gymerwyd i gymryd camau gorfodi 
cadarnhaol 

<100 101-200 200+ 
 

167 136 181 

 
 



ADRAN 1 – GWNEUD CYNLLUN 
 

Dangosydd 
01. A oes Cynllun Datblygu cyfredol yn ei le sydd o fewn 
cyfnod y cynllun? 

Da  Gwella 

Mae cynllun datblygu yn ei le 
ac o fewn cyfnod y cynllun 

 Nid oes cynllun datblygu yn ei 
le (gan gynnwys cynlluniau 
sydd wedi dod i ben) 

 

Perfformiad yr awdurdod  Ystadegau’r perfformiad (yn ôl lliw) 

Oes.  Mabwysiadodd Casnewydd CDLl ym mis Ionawr 2015. Mae cyfnod y cynllun yn rhedeg 
rhwng 2011 a 2026. 
 

 
 
 

Dangosydd 
02. Y gwyriad, wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl), oddi 
wrth y dyddiadau a nodwyd yn y Cytundeb Cyflenwi 
gwreiddiol, mewn misoedd. 

Da Gweddol Gwella 

Eir i'r afael â'r CDLl o fewn 12 
mis i'r dyddiadau a nodir yn y 
Cytundeb Cyflenwi gwreiddiol 

Eir i'r afael â'r CDLl o fewn 12  i 
18 mis  i'r dyddiadau a nodir ar 
y Cytundeb Cyflenwi 
gwreiddiol 

Eir i'r afael â'r CDLl  fwy na 18 
mis yn hwyrach na'r dyddiad a 
nodir ar y Cytundeb Cyflenwi 
gwreiddiol 

 

Perfformiad yr awdurdod  N/A 

N/A  

 
 

Dangosydd 
03. Amser a gymerwyd i gychwyn ar adolygiad ffurfiol o CDLl 
ar ôl sbarduno Rheoliad 41, mewn misoedd. 

 “Da”  “Gweddol”   “Angen gwella” 

Cyflwynir y Cytundeb Cyflawni 
llai na 12 mis ar ôl sbarduno 
Rheoliad 41  

Cyflwynir y Cytundeb Cyflawni 
rhwng 12 a 18  mis ar ôl 
sbarduno Rheoliad 41  

Cyflwynir y Cytundeb Cyflawni 
yn hwyrach na 18 mis ar ôl 
sbarduno Rheoliad 41  

 

Perfformiad yr awdurdod 7 

Nid yw adolygiad ffurfiol o’r CDLl wedi’i gychwyn, ond rydym ni o hyd o fewn cyfnod amser 
rhesymol ar ôl i Reoliad 41 ael ei sbarduno. 
 

 
 
 



Dangosydd 
04. A yw Cytundeb Cyflawni Adolygiad CDLl wedi’i gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru ac wedi’i gytuno gyda nhw? 

 “Da”   “Angen gwella” 

Mae Cytundeb Cyflawni 
Adolygiad CDLl wedi’i gyflwyno 
i Lywodraeth Cymru ac wedi’i 
gytuno gyda nhw 

  

Nid yw Cytundeb Cyflawni 
Adolygiad CDLl wedi’i gyflwyno 
gan yr ACLl nac wedi’i gytuno 
gyda Llywodraeth Cymru 

 

Perfformiad yr awdurdod N/A 

 
N/A 
 
 
 
 

 

Dangosydd 
05. Dargyfeiriad yr adolygiad CDLl o'r dyddiadau a nodwyd yn 
y Cytundeb Cyflawni gwreiddiol, mewn misoedd 

 “Da”   “Angen gwella” 

Mae adolygiad y CDLL yn mynd 
yn ei flaen o fewn y dyddiadau 
a nodwyd yn y Cytundeb 
Cyflawni gwreiddiol.  

 

Mae adolygiad y CDLL yn mynd 
yn ei flaen yn hwyrach na’r 
dyddiadau a nodwyd yn y 
Cytundeb Cyflawni gwreiddiol. 

 

Perfformiad yr awdurdod Dd/B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dangosydd 
06. Adroddiadau Monitro Blynyddol wedi'u cynhyrchu yn dilyn 
mabwysiadu'r CDLl 

Da  Gwella 

Mae'n amser cyflwyno AMB ac 
mae un wedi'i baratoi 

 Mae'n amser cyflwyno AMB, 
ac nid oes un wedi'i baratoi 
mewn pryd.   

 



Perfformiad yr awdurdod  Pedwerydd AMB wedi ei gwblhau 

Mae pedwerydd AMB wedi’i gwblhau a chaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 
2019. Mae’n dod i’r casgliad bod y CDLl yn parhau i weithio’n dda a bod ei strategaeth tir llwyd yn 
dal i gael ei gyflawni.  Mae nifer y tai yn parhau i fod o fewn targed yn gyffredinol ac mae 
cynnydd sylweddol wedi bod ar gyflawni tir cyflogaeth yn 2018/19 hefyd.  
 

 
 
 

Dangosydd 
06. Cyflenwad tir ar gyfer tai'r awdurdod cynllunio lleol ar hyn 
o bryd mewn blynyddoedd 

Da  Gwella 

Mae gan yr awdurdod  5.0 
mlynedd neu fwy o gyflenwad 
o dir ar gyfer tai 

 Mae gan yr awdurdod lai na 5 
mlynedd o gyflenwad o dir ar 
gyfer tai 

 

Perfformiad yr awdurdod  5.6 

Mae Casnewydd yn parhau i nodi a chyflenwi cyflenwad digonol o dir ar gyfer tai i fodloni 
gofyniad twf y Ddinas. 
 

 
 
 
  



ADRAN 2 – EFFEITHLONRWYDD 
 

Dangosydd 
08. Canran y ceisiadau "mawr" a gafodd eu pennu o fewn 
cyfnodau amser gofynnol 

Da Gweddol Gwella 

Penderfynwyd ar 60% neu fwy 
o'r ceisiadau o fewn yr amser 
statudol 

Penderfynwyd ar rhwng 50% ac 
60% o'r ceisiadau o fewn yr 
amser statudol 

Penderfynwyd ar lai na 50% o'r 
ceisiadau o fewn yr amser 
statudol 

 

Perfformiad yr awdurdod  77 

 
Penderfynwyd ar 77% o geisiadau cynllunio yng Nghasnewydd o fewn yr amserlen ofynnol.  Mae 
hyn yn welliant sylweddol ar y 64% a gofnodwyd y llynedd a’r 50% a gofnodwyd y flwyddyn gynt.  
 
Mae’r Awdurdod wedi ymdrin â rhai ceisiadau cynllunio hynod fawr a phwysig eleni.  Mae’n 
werth nodi addasiad Tŵr y Siartwyr mewn gwesty, ynghyd â chyfleusterau ategol a siop goffi a 
bwyty llawr daear.     Cymeradwywyd hefyd gamau nesaf Parc Busnes Celtic yn ogystal â Cham 1 
Pentref Llanwern, sef safle adeiladu strategol mwyaf ond un y Cyngor . 
 
 

 
 

Dangosydd 
09. Amser ar gyfartaledd a gymerir i benderfynu ar geisiadau 
"mawr" mewn diwrnodau 

Da Gweddol Gwella 

Caiff y targed ei feincnodi Caiff y targed ei feincnodi Caiff y targed ei feincnodi 

 

Perfformiad yr awdurdod  Ystadegau’r perfformiad yma (yn ôl lliw) 

Ymateb manwl i’r perfformiad yn ôl y dangosydd uchod  

 
 
  



 
 

Dangosydd 
10. Canran yr holl geisiadau a benderfynwyd o fewn y 
cyfnodau amser gofynnol 

Da Gweddol Gwella 

Penderfynwyd ar 80% neu fwy 
o'r ceisiadau o fewn yr amser 
statudol 

Penderfynwyd ar rhwng 70% 
ac 80% o'r ceisiadau o fewn yr 
amser statudol 

Penderfynwyd ar lai na 70% o'r 
ceisiadau o fewn yr amser 
statudol 

 

Perfformiad yr awdurdod  88 

 
Mae Casnewydd yn parhau i gyflawni cynnydd o flwyddyn i flwyddyn: 
 
2013/14 – 66% 
2014/15 – 69% 
2015/16 – 73% 
2016/17 – 83% 
2017/18 – 88% 

 

 
 

Dangosydd 
11. Amser ar gyfartaledd a gymerwyd i benderfynu ar yr holl 
geisiadau mewn diwrnodau 

Da Gweddol Gwella 

Llai na 67 diwrnod Rhwng 67 a 111 diwrnod 112 diwrnod neu fwy 

 

Perfformiad yr awdurdod  80 

 
Ystyrir bod y 80 diwrnod ar gyfartaledd o ganlyniad i swyddogion yn ceisio rhoi cyfle i ymgeiswyr 
addasu cynlluniau annerbyniol neu i negodi gwelliannau i gynlluniau.  Mae adborth  gan 
gwsmeriaid yn dweud wrthym ei bod yn well ganddynt gymeradwyaeth araf yn hytrach na 
gwrthodiad cyflym. 

 

 
 

Dangosydd 
12. Canran y ceisiadau am Gydsyniad ar gyfer Adeiladau 
Rhestredig wedi eu penderfynu o fewn y cyfnod gofynnol 

 “Da”  “Gweddol”   “Angen gwella” 

Penderfynwyd ar 80% o’r 
ceisiadau o fewn y cyfnod 
amser statudol 

Penderfynwyd ar 70% i 80% 
o’r ceisiadau o fewn y cyfnod 
amser statudol 

Penderfynwyd ar lai na 70% 
o’r ceisiadau o fewn y cyfnod 
amser statudol 

 

Perfformiad yr awdurdod 75 



Y Ganran o gydsyniadau ar gyfer Adeiladau Rhestredig a benderfynwyd o fewn y cyfnod amser 
statudol yw 75%.  Y ganran hon yw’r union un â chanran gyfartalog Cymru gyfan ond fe’i hystyrir 
yn ‘gweddol’.  Dyma’r tro cyntaf i’r dangosydd hwn gael ei feincnodi.  Mae’r 75% yn rhesymol 
ond gwneir ymdrech i geisio cynyddu’r ganran hon. 
 
 

 
  



ANSAWDD 3 – ANSAWDD 
 

Dangosydd 
13. Canran y penderfyniadau a wnaed gan Aelodau yn groes i 
gyngor swyddogion 

Da Gweddol Gwella 

Llai na 5% o benderfyniadau Rhwng 5% a 9% o 
benderfyniadau 

9% neu fwy o benderfyniadau 

 

Perfformiad yr awdurdod  3 

Aeth 3% o’r penderfyniadau a wnaed gan aelodau yn erbyn argymhelliad y swyddog.  Ystyrir hyn 
yn ganlyniad da ac mae’r un peth â’r llynedd.  Mae aelodau’r Pwyllgor Cynllunio yn cael 
hyfforddiant ar faterion pwysig yn rheolaidd, er enghraifft, Cytundebau Adran 106 a pharcio, er 
mwyn iddynt ddeall yn llwyr berthnasedd materion cynllunio pwysig. Ynghyd â pherthynas waith 
dda gyda’r Swyddogion Cynllunio, mae’r aelodau yn ffyddiog yn ansawdd a chadernid yr 
adroddiadau a’r argymhellion a gyflwynir iddynt. 

 

 
 
 

Dangosydd 14. Canran yr apeliadau a gafodd eu gwrthod 

Da Gweddol Gwella 

Mwy na 66% o'r 
penderfyniadau cynllunio 
wedi'u hamddiffyn yn 
llwyddiannus adeg apêl 

Rhwng 55% a 66% o'r 
penderfyniadau cynllunio 
wedi'u hamddiffyn yn 
llwyddiannus adeg apêl 

Llai na 55% o'r penderfyniadau 
cynllunio'n wedi'u hamddiffyn 
yn llwyddiannus adeg apêl 

 

Perfformiad yr awdurdod  73 

 
Gwrthodwyd 73% o’r apeliadau sy’n welliant sylweddol o’i gymharu â’r 57% a gofnodwyd y 
llynedd. 
 

 
  



 
 

Dangosydd 
15. Ceisiadau am gostau mewn apêl  Adran 78 a gafodd eu 
cadarnhau yn y cyfnod adrodd 

Da Gweddol Gwella 

Nid yw'r awdurdod wedi 
gorfod talu costau unrhyw 
apêl yn ei erbyn 

Mae'r awdurdod wedi gorfod 
talu costau un apêl yn ei erbyn 

Mae'r awdurdod wedi gorfod 
talu costau dwy apêl neu fwy 
yn ei erbyn 

 

Perfformiad yr awdurdod  1 

Bu un cais lle dyfarnwyd cais am gostau dan Adran 78 yn erbyn y Cyngor.  Roedd y cais am 
estyniad i annedd yr argymhellodd y swyddog roi cymeradwyaeth iddo, ond gwrthodwyd hyn gan 
y Pwyllgor Cynllunio.  Nid oedd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio yn nodi rhesymau digonol am y 
gwrthodiad.  Mae hyn yn rhywbeth y bydd y Cyngor yn dysgu ohono er mwyn atal hyn rhag 
digwydd yn y dyfodol. 

 

 
 
  



ADRAN 4 – YMGYSYLLTU 
 

Dangosydd 
16. A yw'r awdurdod cynllunio lleol yn caniatáu i aelodau'r 
cyhoedd annerch y Pwyllgor Cynllunio? 

Da  Gwella 

Mae aelodau'r cyhoedd yn 
gallu annerch y Pwyllgor 
Cynllunio 

 Nid yw aelodau'r cyhoedd yn 
gallu annerch y Pwyllgor 
Cynllunio 

 

Perfformiad yr awdurdod  Ydy 

Mae’r Awdurdod wedi caniatáu i’r cyhoedd ac ymgeiswyr annerch y Pwyllgor Cynllunio ers mis 
Mawrth 2005. 

 
 
 

Dangosydd 
17. A oes gan yr awdurdod cynllunio lleol swyddog ar 
ddyletswydd i roi cyngor i aelodau'r cyhoedd? 

Da Gweddol Gwella 

Mae swyddog cynllunio ar 
ddyletswydd yn ystod oriau 
swyddfa arferol 

Mae swyddog cynllunio ar 
ddyletswydd ond ddim bob tro 
yn ystod oriau swyddfa arferol 

Nid oes swyddog cynllunio ar 
ddyletswydd ar gael 

 

Perfformiad yr awdurdod  Oes 

Darperir gwasanaeth swyddog cynllunio ar ddyletswydd nad oes angen trefnu apwyntiad o flaen 
llaw i’w ddefnyddio. Gellir cysylltu â phob Swyddog ar y ffôn a thrwy negeseuon e-bost hefyd. 

 
  



 

Dangosydd 
18.  A oes gan wefan yr awdurdod cynllunio lleol gofrestr ar-lein 
o geisiadau cynllunio sydd ar gael i aelodau'r cyhoedd olrhain 
cynnydd y ceisiadau (a gweld eu cynnwys)? 

Da Gweddol Gwella 

Mae pob dogfen ar gael ar-lein Dim ond manylion y cais 
cynllunio sydd ar gael ar-lein 

Ni chyhoeddir gwybodaeth am 
geisiadau cynllunio ar-lein 

 

Perfformiad yr awdurdod  Oes 

Mae’r holl ddogfennau cais, ymatebion ac adroddiadau Swyddogion ar gael i’w gweld ar-lein. Gall 
cwsmeriaid chwilio ar sail cyfeiriad a rhif cais a thrwy system seiliedig ar fap o’r enw iShare. Yn 
ogystal, mae’r Cynllun Datblygu Lleol sydd wedi’i fabwysiadu, yr Adroddiad Monitro Blynyddol a’r 
holl Ganllawiau Cynllunio Atodol ar gael i’w gweld ar-lein. Mae’r Awdurdod yn darlledu 
cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio yn fyw ar y wefan hefyd. 

 

 
  



ADRAN 5 – GORFODI 
 

Dangosydd 

19. Canran yr achosion gorfodi yr ymchwiliwyd iddynt 
(penderfynu a yw rheolaeth gynllunio wedi’i thorri ac, os ydyw, 
penderfynu a fydd mantais mewn cymryd camau gorfodi) o 
fewn 84 diwrnod 
 

Da Gweddol Gwella 

Ymchwiliwyd ar 80% neu fwy 

o'r ceisiadau o fewn 84 

diwrnod 

Ymchwiliwyd rhwng 70% ac 80% 

o'r ceisiadau o fewn 84 

diwrnod 

Ymchwiliwyd lai na 70% o'r 

ceisiadau o fewn 84 diwrnod 

 

Perfformiad yr awdurdod  83 

Datryswyd 83% o achosion gorfodi Casnewydd o fewn 84 diwrnod.  O’i gymharu â’r cyfartaledd 
yng Nghymru o 77%, mae hwn yn ganlyniad cadarnhaol. 

 

 
 

Dangosydd 
20.  Amser ar gyfartaledd a gymerwyd i gymryd camau gorfodi 
cadarnhaol 

Da Gweddol Gwella 

100 days or less Between 101-200 days Greater than 200 days 

 

Perfformiad yr awdurdod  Ystadegau’r perfformiad yma (yn ôl lliw) 

Ymateb manwl i’r perfformiad yn ôl y dangosydd uchod  

 
  



ADRAN 6 – DANGOSYDDION YNGHYLCH DATBLYGU CYNALIADWY 
 

Ffurflenni’r Awdurdod  Darparwyd ymatebion llawn. 

   
Darparwyd Datganiadau llawn. 
 
 
 

 
 
 
 

Dangosydd 

SD1. Yr arwynebedd llawr (metrau sgwâr) ar gyfer 
datblygiad economaidd newydd y rhoddwyd neu y 
gwrthodwyd caniatâd ar ei gyfer ar safleoedd cyflogaeth 
a ddyrannwyd yn ystod y flwyddyn. 

 
Caniatawyd (metrau sgwâr) 

Data’r Awdurdod 192,000m2 

 
Gwrthodwyd (metrau sgwâr) 

Data’r Awdurdod 0  

 

Cafodd dau gais cynllunio cyflogaeth ganiatâd cynllunio o fewn 2018/19 ar safleoedd a ddyrennir 
yn CDLl EM1.  Dyrennir Gwent Europark yn y CDLl ar gyfer 150,000m2 o ddefnydd  B8 a bu 
caniatâd cynllunio  ar waith ar ei gyfer.  Cafodd y caniatâd hwn estyniad amser yn ddiweddar yn 
ogystal â newid o ddefnydd ar gyfer rhan o’r safle i ganiatáu defnydd B1 a B2.   
 
Hefyd, mae tir cyflogaeth 42,000m2 wedi ei gymeradwyo fel cais mater a gedwir yn rhan o Safle 
Adfywio Glan Llyn, Parc Busnes Celtic EM1 (vii).  Cymeradwywyd dau gais ar wahân ar gyfer  
materion a gedwir oedd yn cynnwys dau osodiad gwahanol er mwyn cynnig rhagor o 
hyblygrwydd.  
 
 
 

 
  



 

Dangosydd 
SD2. Caniatâd cynllunio a roddwyd ar gyfer datblygu 
ynni adnewyddadwy a charbon isel yn ystod y 
flwyddyn. 

 

Caniatawyd (nifer y ceisiadau) 

Data’r Awdurdod  3 

 

Caniatawyd (yr ynni MW a gynhyrchwyd) 

Data’r Awdurdod  54.4 MW 

 

Cymeradwywyd tri chais ar gyfer datblygiadau ynni adnewyddadwy yn ystod 2018/19. Mae un ar 
gyfer dau foeler biomas  i ddarparu ffynhonnell gynaliadwy o wres yn uniongyrchol i uned 
ddiwydiannol.  Yr ail gais oedd ar gyfer tyrbin gwynt unigol.   
 
Y trydydd cais oedd ar gyfer fferm solar oedd yn Ddatblygiad o Bwysigrwydd Cenedlaethol , a 
benderfynwyd gan Lywodraeth Cymru.  Mae’r cynnig yn cynnwys hyd at 245,000 o baneli solar 
wedi eu gosod ar ddaear a fyddai’n cynhyrchi digon o drydan i bweru oddeutu 15,000 o 
anheddau arferol y DU a bydd yn gwrthbwyso oddeutu 21,208 o dunelli o CO2 y flwyddyn ac 
oddeutu 636,240 o dunelli drwy gydol oes y cynllun. 
 

 
  



 

Dangosydd 
SD3. Nifer yr anheddau y rhoddwyd caniatâd cynllunio 
ar eu cyfer yn ystod y flwyddyn. 

 
Tai’r farchnad agored (nifer yr unedau) 

Data’r Awdurdod  266 

 

Tai fforddiadwy (nifer yr unedau) 

Data’r Awdurdod  165 

 

Mae’r ffigurau hyn ychydig yn is na’r llynedd ond mae digonedd o geisiadau preswyl gyda 
chaniatâd cynllunio ar y system. Mae’r cyflenwad tir ar gyfer 5.6 mlynedd yn dangos hyn.  Hefyd, 
mae ceisiadau â materion sylweddol a gedwir yn natblygiad Glan Llyn wedi eu cymeradwyo, ar y 
cyd â datblygiad ychwanegol ym Mhentref Llanwern.  Felly, disgwylir y bydd ffigurau yn cynyddu’r 
flwyddyn nesaf.  
 
Allan o’r cyfanswm nifer o unedau a gymeradwywyd, roedd 165 yn fforddiadwy, sef oddeutu 
38%.  Mae hyn yn debygol o ddangos bod Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn cymryd rôl 
sy’n fwy arweiniol ym maes datblygu yng Nghasnewydd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Dangosydd 
SD4. Nifer y ceisiadau am ganiatâd cynllunio i 
ddatblygu ar orlifdiroedd C1 a C2 a ganiatawyd ac a 
wrthodwyd yn ystod y flwyddyn. 

 
Nifer yr unedau preswyl (a nifer hectarau’r unedau amhreswyl) NAD OEDDENT yn 

bodloni’r holl feini prawf yn TAN 15 y RHODDWYD caniatâd ar eu cyfer 

Data’r Awdurdod  343 / 14.65ha 

 
 

Nifer yr unedau preswyl (a nifer hectarau’r unedau amhreswyl) NAD OEDDENT yn 
bodloni’r holl feini prawf yn TAN 15 y NAS RHODDWYD caniatâd ar eu cyfer 

Data’r Awdurdod  0 

 
 
 
 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae 62 o ddatblygiadau wedi eu lleoli o fewn Parth Perygl Llifogydd.  Yn y 
mwyafrif llethol o achosion, roedd y ceisiadau yn gallu cyrraedd profion Nodyn Cyngor Technegol 15.  
Mewn nifer bychan o achosion, ni lwyddodd y ceisiadau i fodloni pob un o brofion NCT 15, ond roedd y 
swyddog cynllunio yn fodlon ar ôl ystyried yr holl faterion ac ymatebion i ymgynghoriad gan CNC.  Ceir 
dadansoddiad pellach yn AMB y Cyngor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Dangosydd 

SD5. Arwynebedd y tir (ha) lle rhoddwyd caniatâd cynllunio 
ar gyfer datblygu newydd ar dir a ddatblygwyd o’r blaen a 
thir maes glas yn ystod y flwyddyn. 
 

 

Tir sydd eisoes wedi cael ei ddatblygu (hectarau) 

Data’r awdurdod 15.6ha  

 

Safle maes glas (hectarau) 

Data’r awdurdod 6.1ha  

 

Adfywio tir llwyd sy’n arwain strategaeth CDLl y Cyngor.  Mae’r ffigyrau uchod yn adlewyrchu’r 
ymagwedd hon.  Yn 2018/19, cwblhawyd dros 96% o dai a gwblhawyd ar brif safleoedd (10 uned 
neu fwy) ar dir llwyd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Dangosydd 

SD6. Arwynebedd y mannau agored cyhoeddus (ha) a 
fyddai’n cael ei golli a’i ennill o ganlyniad i ddatblygu y 
rhoddwyd caniatâd cynllunio ar ei gyfer yn ystod y 
chwarter blwyddyn. 

 

Mannau agored a gollir (hectarau) 

Data’r awdurdod  0  

 

Mannau agored a enillir (hectarau) 

Data’r awdurdod  0  

 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Dangosydd 

SD7. Cyfanswm y cyfraniadau ariannol (£) ar gyfer darparu 
seilwaith cymunedol y cytunwyd arnynt wrth roi caniatâd 
cynllunio ar gyfer datblygu newydd yn ystod y chwarter 
blwyddyn. 

 

Enillwyd drwy gytundebau Adran 106 (£) 

Data’r awdurdod  373,974 

 

 
Enillwyd drwy’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (£) 

Data’r awdurdod  0 

 

Cymeradwywyd dau gais (am gyfanswm o £108,493) ar gyfer cyfleusterau addysg  a 
chymeradwywyd dau gais (am gyfanswm £265,481) ar gyfer cyfleusterau perthnasol i 
drafnidiaeth  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


