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Rhagair 
Fel deilydd portffolio'r agenda Cydraddoldeb o fewn Cyngor Dinas Casnewydd, croesawaf yr 

adroddiad blynyddol hwn. Mae'n ein galluogi i fyfyrio ar ein nod o sefydlu Casnewydd fel dinas 

cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.  

Rwyf yn arbennig o falch o'n llwyddiant parhaus wrth ddatblygu'r partneriaethau cryf sy'n cyflawni 

ein blaenoriaethau cydraddoldeb. Mae ein gwaith, gyda'n grwpiau cymunedol ymroddedig, y Cyngor 

Ieuenctid, sefydliadau'r trydydd sector a phartneriaid statudol, yn helpu i wneud Casnewydd yn 

ddinas decach a mwy cynhwysol.  Yn ogystal â'n hymateb i broblemau sy'n dod i'r amlwg, rydym 

wedi rhoi mesurau ataliol ar waith i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau hirdymor a chymhleth.  Mae 

digartrefedd, tlodi, bygythiadau i gydlyniant cymunedol a cham-drin domestig yn heriau cyson.  Mae 

ein gwaith parhaus yn adlewyrchu ein hymrwymiad i gefnogi ein dinasyddion mwyaf agored i niwed.   

Eleni rydym hefyd wedi gwneud gwelliannau i'r ffordd yr ydym yn ymgysylltu â dinasyddion, a'n staff, 

yn y broses o wneud penderfyniadau.  Mae ein Rhwydwaith Staff Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd 

Ethnig (PDdLlE) cyntaf bellach wedi'i sefydlu. Mae ein Hyrwyddwyr Aelodau Etholedig ar gyfer y 

gymuned LHDTC+, Anabledd a Phobl Agored i Niwed, cymunedau PDdLlE, y Lluoedd Arfog a Chyn-

filwyr, Tlodi, Digartrefedd, Bioamrywiaeth a Phobl Hŷn, yn parhau i gefnogi a gyrru'r gwaith hwn.  

Ni allwn anwybyddu'r digwyddiadau arwyddocaol a ddigwyddodd ar ddiwedd 2019/20. Mae’r 

pandemig COVID-19 a mudiad Bywydau Du yn Bwysig wedi amlygu’r anghydraddoldebau 

strwythurol a chymdeithasol sy'n parhau ar raddfa fyd-eang. Mae'n tynnu sylw at y ffaith bod yn 

rhaid i gydraddoldeb fod wrth wraidd popeth a wnawn, nawr yn fwy nag erioed. Ymatebodd y 

cyngor yn gyflym i anghenion ein cymunedau yn ystod y cyfnod hwn, ac yr wyf yn hynod falch o'r 

gefnogaeth yr ydym wedi'i rhoi i'n dinasyddion mwyaf agored i niwed.  Gwyddom y bydd yr 

effeithiau'n rhai hirdymor, ac yn bellgyrhaeddol.  Gwyddom fod yn 

rhaid i ni ailystyried, ac ailflaenoriaethu, ein gwasanaethau a'n 

penderfyniadau i liniaru'r effeithiau hyn.  Byddwn yn sefyll ynghyd 

â’n cymunedau i wynebu heriau mor ddigynsail.  

Dyma'r adroddiad blynyddol diwethaf sy'n ymwneud â'n Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol 2016-20.  Mae'n broses organig.  Mae ein 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 a gyhoeddwyd yn 

ddiweddar yn nodi camau gweithredu a mesurau cadarn ac ystyrlon 

i adlewyrchu ein blaenoriaethau a adolygwyd.   

Fel yr Aelod Cabinet dros y gwaith hanfodol hwn, credaf mai 

gwydnwch, ymrwymiad dilys a'n gallu i addasu i dirweddau sy'n 

newid yn gyflym fu ein cryfder yn wyneb adfyd.  

Edrychaf ymlaen at adolygiad y flwyddyn nesaf o'n cynnydd yn erbyn ein Cynllun newydd.  

Cynghorydd David Mayer, yr Aelod Cabinet dros y Gymuned ac Adnoddau 
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Cyflwyniad 
Ym mis Mawrth 2016 cyhoeddodd Cyngor Dinas Casnewydd ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol 

(CCS), gan nodi 9 Amcan Cydraddoldeb y byddai'r awdurdod yn mesur ei hun yn eu herbyn dros y 

pedair blynedd nesaf. Roedd yr amcanion yn adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd mewn Cynlluniau 

Cydraddoldeb a Chynlluniau Iaith Gymraeg cynharach, ac fe'u diweddarwyd i ymgorffori ffyrdd 

newydd o weithio, a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  

Fel y nodir yn nyletswyddau penodol Cymru o Ddeddf Cydraddoldeb (2010), mae'n ofynnol i 

Awdurdodau Lleol lunio Adroddiad Blynyddol a'i gyhoeddi o fewn 12 mis i ddiwedd y flwyddyn 

ariannol.  Mae'r adroddiadau hyn yn amlinellu'r cynnydd y mae'r awdurdod wedi'i wneud, dros 

gyfnod o 12 mis, yn erbyn yr Amcanion Cydraddoldeb Strategol a nodwyd yn ein Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol.  Mae'r Adroddiad Blynyddol hefyd yn casglu data gweithlu allweddol fel sy'n 

ofynnol gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.  Dyma'r adroddiad terfynol ar gyfer y Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol presennol, cyn i'r cyngor ddechrau cyflawni ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024.  

Caiff cynnydd ar y CCS ei fonitro drwy gydol y flwyddyn gan Grŵp Cydraddoldeb Strategol mewnol yr 

awdurdod. Caiff y grŵp hwn ei gadeirio gan yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gydraddoldeb ac 

Asedau, ac mae'r aelodaeth yn cynnwys cynrychiolaeth o'r Comisiwn Tegwch, Undebau Llafur, 

Aelodau Etholedig, Penaethiaid Gwasanaeth a swyddogion arweiniol er mwyn sicrhau ystod briodol 

o gynrychiolaeth.  
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Amcanion Cydraddoldeb 2016-2020 
Nodau llesiant ac Amcanion Cydraddoldeb Cyngor Dinas Casnewydd  
 

Nod Llesiant: Cymru fwy cyfartal  

   1 Amrywiaeth yn y Gweithle – Ymgysylltu â Gweithwyr  
Bydd gweithlu'r Cyngor yn cynrychioli'r boblogaeth a wasanaethwn ac mae'r gweithlu yn 
ymwneud â phenderfyniadau sy'n effeithio arnynt  

2 Ymgysylltu a chyfranogiad democrataidd 
Byddwn yn cynnwys pobl yn natblygiad gwasanaethau'r Cyngor sy'n effeithio arnynt ac 
yn seilio penderfyniadau'r Cyngor ar yr hyn y mae ar bobl ei angen  

3  Gwella mynediad i wasanaethau 
Gall pobl gael mynediad at holl wasanaethau a gweithgareddau'r Cyngor sydd eu hangen 
arnynt o ran mynediad corfforol a mynediad i gyfathrebu ac ati.  

4 Trechu Tlodi 
Byddwn yn gweithio i leihau tlodi, yn enwedig tlodi parhaus ymhlith rhai o'n pobl a'n 
cymunedau tlotaf, a lleihau'r tebygolrwydd y bydd pobl yn mynd yn dlawd  

Nod Llesiant: Cymru o gymunedau cydlynus 

5 Cymunedau Cydlynus a Delio â Throsedd Casineb 
Mae pobl yn teimlo eu bod yn rhan o gymdeithas Casnewydd ac yn byw eu bywydau heb 
gamdriniaeth ac aflonyddu  

6 Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
Mae pobl sy'n dioddef neu'n dyst i gam-drin domestig yn cael eu cefnogi gan y Cyngor a'i 
bartneriaid yn eu sefyllfa bresennol, a thrwy unrhyw newidiadau y maent am eu gwneud 

7 Digartrefedd 
Darparu amgylchedd diogel, cefnogol, grymusol ac anfeirniadol i bobl ddigartref ac 
ymylol fel y gallant gyflawni eu potensial  

Nod Llesiant: Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

8 Cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg 
Byddwn yn hyrwyddo ein gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog ac yn cynyddu'r defnydd 
o'r Gymraeg yng Nghasnewydd  

9  Cydymffurfiaeth Gorfforaethol 
Arweinyddiaeth strategol, trefniadau llywodraethu, sicrhau bod safonau'n uchel ac yn 
gyson ar draws yr holl Gyngor a meysydd cyfrifoldeb.  
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Amcan Cydraddoldeb 1: Amrywiaeth yn y Gweithle  

Amrywiaeth yn y Gweithle - Ymgysylltu â Gweithwyr   

Cymru fwy Cyfartal  

Bydd gweithlu'r Cyngor yn cynrychioli'r boblogaeth a wasanaethwn ac mae'r gweithlu yn 

ymwneud â phenderfyniadau sy'n effeithio arnynt  

Cam Gweithredu 1 Datblygu Templed Cynllunio'r Gweithlu  

Cam Gweithredu 2 Creu dangosfwrdd data gweithlu i gymharu'r gweithlu â phoblogaeth 
Casnewydd a datblygu strategaeth i fynd i'r afael â mannau o 
wahaniaeth  

Cam Gweithredu 3 Nodi sefydliadau partner i weithio gyda nhw ar gynrychiolaeth o 
wahanol bobl  

Cam Gweithredu 4 Ymgysylltu â staff ar faterion sy'n effeithio arnynt  

 
Crynodeb 
Mae Strategaeth Pobl a Diwylliant yr awdurdod yn amlinellu nodau ac amcanion y cyngor o ran 

datblygu a chefnogi'r gweithlu, ac mae'n cynnwys thema bwrpasol mewn perthynas ag ymgysylltu â 

gweithwyr.  Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod yr awdurdod nid yn unig yn ymgysylltu'n effeithiol â'i 

staff, ond hefyd yn mynd ati i wella'r ffyrdd y mae'n cefnogi datblygiad proffesiynol.  Mae gwaith yn 

mynd rhagddo i ddeall y cyfleoedd hyn yn well, a sut y cânt eu cyrchu gan bobl sy'n rhannu 

nodweddion gwarchodedig er mwyn nodi unrhyw anfantais neu fylchau yn y ddarpariaeth.   

Mae ein Hadran Adnoddau Dynol yn ailgynllunio'r ddarpariaeth a gynigir i reolwyr gwasanaethau ac 

mae'n ei lleoli ei hun er mwyn annog meysydd i ganolbwyntio ar gynllunio'r gweithlu ar gyfer y 

dyfodol, mae hyn yn cynnwys ystyriaethau ynghylch cynrychioli'r gweithlu. Bydd cynllunio'r gweithlu 

a rheoli newid yn hanfodol er mwyn helpu rheolwyr i ddeall y gwasanaethau a ddarperir yn ystod y 

3-5 mlynedd nesaf, a sut y dylid llunio'r gweithlu i gyflawni nodau'r dyfodol. 

Cam Gweithredu 1 
Adolygwyd y 'Templed Cynllunio Gweithlu' eleni ac mae cyflwyniad i reolwyr a chanllawiau 

cysylltiedig wedi'i ysgrifennu'n barod i'w ddosbarthu a'i hyfforddi.  Bydd Partneriaid Busnes 

Adnoddau Dynol yn rhaeadru hyn yn ystod chwarter olaf 2020/21.   Mae'r system rheoli perfformiad 

'MIHub' yn cynnwys dangosfwrdd i reolwyr gael mynediad cyflym a hawdd at y wybodaeth 

ddiweddaraf am y gweithlu; mae hyn yn cael ei ddatblygu i sicrhau bod gwybodaeth ddemograffig ar 

gael yn haws.   

Cam Gweithredu 2 
Mae Dangosfwrdd Data'r gweithlu bellach wedi'i sefydlu ac mae'n cael ei adolygu'n flynyddol ynghyd 

â'r Templed Cynllunio Gweithlu fel rhan o gynllunio gwasanaethau blynyddol. Mae'r data'n caniatáu i 

wasanaethau nodi meysydd penodol o dangynrychiolaeth.  

Mae'r cynllun Prentisiaeth a ddatblygwyd i gynyddu cyfran y bobl iau o fewn y sefydliad yn parhau i 

dyfu, ac roedd Cyngor Casnewydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Cyflogwr Hyfforddiant ACT y 

Flwyddyn 2019 am ein gwaith yn y maes hwn. Ym mis Medi 2019, dechreuon ni garfan gyntaf y 

Rhaglen Genedlaethol Datblygu Graddedigion, cynllun graddedigion a gefnogir gan Gymdeithas 

Llywodraeth Leol a dechreuodd dau o raddedigion weithio i'r Cyngor ym mis Hydref 2019.   
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Fel rhan o'n cyfrifoldeb rhianta corfforaethol, cynhaliwyd lleoliadau profiad gwaith ar gyfer carfan 

amrywiol o bobl ifanc mewn gofal ym mis Awst 2019.   

Cam Gweithredu 3 
Mae'r defnydd o sefydliadau partner i wella amrywiaeth y gweithlu eisoes yn rhan o'n cynllun 

gweithlu, ac mae perthynas gadarnhaol â sefydliadau partner, megis ACT, wedi'i hadeiladu i sicrhau 

cynrychiolaeth ychwanegol gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.   Fodd bynnag, mae'r 

awdurdod yn ceisio ehangu ei rwydwaith o bartneriaid i wella ei allu i ddenu a recriwtio o grwpiau 

cymunedol mwy amrywiol.   

Rydym wedi parhau i ddarparu lleoliadau profiad gwaith gyda 'Go Wales' sy'n cefnogi myfyrwyr 

israddedig sydd â rhwystrau i gyfleoedd profiad gwaith ac sydd fwyaf tebygol o beidio â sicrhau 

cyflogaeth, addysg na hyfforddiant wrth adael addysg uwch.  

Cam Gweithredu 4 
Mae gan Strategaeth Pobl a Diwylliant 2018-2022 thema bwrpasol ar gyfer ymgysylltu â gweithwyr, 

ac mae'n nodi’r amcanion canlynol:    

1. Gwella ymgysylltiad drwy greu diwylliant gwrando sy'n croesawu adborth drwy'r sefydliad cyfan  

2. Helpu rheolwyr i ddatblygu timau ymgysylltiedig  

3. Cyfrannu at weithwyr yn teimlo eu bod yn ymgysylltu'n well ac yn fwy gwybodus  

4. Helpu gweithwyr i weld y cysylltiad rhwng eu swydd a gweledigaeth y sefydliad  

5. Gwella lefelau ymddiriedaeth ar draws y sefydliad  

 

Gwreiddio cyhoeddi cylchlythyrau'n electronig ac mae cynnwys sefydliadol a chymdeithasol yn 

ymddangos bob pythefnos. Mae'r cyfathrebu hwn ar gael i'r holl staff, waeth beth fo'u lle gwaith neu 

fynediad at dechnoleg seiliedig ar waith. Eleni, mae cylchlythyron wedi cynnwys llawer mwy o 

gynnwys sy'n gysylltiedig â'r rolau y mae pobl yn eu gwneud yn eu bywydau gwaith o ddydd i ddydd. 

Mae cynnwys ein cyfathrebiadau staff wedi cynnwys dathliadau o ddyddiadau allweddol drwy gydol 

y flwyddyn, gan gynnwys Mis Hanes Pobl Dduon a Mis Hanes LHDT, Mis Teithwyr Sipsiwn Roma a 

Pride.  Mae'r adborth ar y dull hwn wedi bod yn gadarnhaol, gyda chydweithwyr yn adrodd bod 

ganddynt well dealltwriaeth o'r heriau y mae eraill yn eu hwynebu.    

Rydym hefyd wedi adolygu'r ffordd y cynhelir arolygon staff, ac wedi cynnal arolygon thematig 

byrrach, mwy rheolaidd, gan ganolbwyntio ar bolisïau/prosesau allweddol yn y gweithle yn ogystal 

ag amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â chydraddoldeb.  Mae'r rhain wedi cynnwys:  

 Rheoli Presenoldeb   

 Gwobrwyo a Chydnabod   

 Gweithio'n Glyfar   

 Buddion Cyflogeion  

 Ymgysylltu â Gweithwyr  

 Iechyd Meddwl  

 Cwynion  

 

 



 

7 
 

Eleni, sefydlodd y cyngor ei Rwydwaith Cymorth Staff Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig cyntaf hefyd.  

Mae'r Rhwydwaith PDdLlE wedi nodi ei flaenoriaethau fel cynorthwyo'r cyngor i wella cynrychiolaeth 

o'r gweithlu, adolygu a gwella polisïau yn y gweithle, a datblygu rhaglen o hyfforddiant cydraddoldeb 

a rhagfarn i'r holl staff.  

Am y tro cyntaf, gwahoddwyd panel o aelodau staff i gymryd rhan yn y broses o recriwtio'r Prif 

Weithredwr newydd, gan gynnwys aelodau o'n Cyngor Ieuenctid, a Chadeirydd ein Rhwydwaith 

PDdLlE.  

Edrych tua’r dyfodol 
Mae creu gweithlu sy'n fwy cynrychioliadol o'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yn parhau i 

fod yn flaenoriaeth i'r cyngor.  Bydd yr amcan hwn yn rhan o'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

newydd, gyda ffocws o'r newydd a chamau gweithredu a chanlyniadau clir.  Yn benodol, byddwn yn 

canolbwyntio ar gynyddu nifer y bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yr ydym yn eu denu, eu recriwtio, 

eu cadw a'u datblygu o fewn y sefydliad.   

Gan adeiladu ar lwyddiant ein Rhwydwaith PDdLlE, rydym hefyd yn ceisio ymgysylltu â staff â 

nodweddion gwarchodedig eraill a cheisio sefydlu rhwydweithiau pellach lle y dymunir gan y staff 

hynny. 
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Amcan Cydraddoldeb 2:  Ymgysylltu a Chyfranogiad 

  Ymgysylltu a chyfranogiad democrataidd 

Cymru fwy cyfartal  

Byddwn yn cynnwys pobl yn natblygiad gwasanaethau'r Cyngor sy'n effeithio arnynt ac yn seilio 
penderfyniadau'r Cyngor ar yr hyn sydd ei angen ar bobl 

Cam 
Gweithredu 1 
 

Adeiladu ar y sylfeini a sefydlwyd yn yr asesiad Llesiant i ddatblygu ac 
ymgynghori ar Gynllun Llesiant ar gyfer Casnewydd.    

Cam 
Gweithredu 2 
 

Casglu data a deallusrwydd drwy ystod o ddulliau i gefnogi'r Dadansoddiad 
Sefyllfa, sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

Cam 
Gweithredu 3 
 

Cynnal Asesiadau o'r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb ar newidiadau polisi, 
prosiectau ac ati, a’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor.  

Cam 
Gweithredu 4 
 

Sicrhau Cyngor Ieuenctid ymgysylltiedig effeithiol yng Nghasnewydd sydd â 
mynediad at y rhai sy’n gwneud penderfyniadau  

Cam 
Gweithredu 5 
 

Gweithio gyda Fforwm Iaith Casnewydd i ddatblygu strategaeth i gynyddu'r 
defnydd o'r Gymraeg yng Nghasnewydd  

 
Crynodeb 
Mae ymgysylltu ystyrlon â'r cyhoedd yn ganolog i'r agenda cydraddoldeb, a thros y flwyddyn 

ddiwethaf mae'r Tîm Polisi, Partneriaeth a Chynnwys wedi parhau i arwain yn gorfforaethol ar 

ymgynghori ac ymgysylltu. Yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20, mae'r awdurdod wedi ymgynghori â 

nifer sylweddol o bobl drwy gymysgedd o ymarferion ymgynghori wyneb yn wyneb ac ar-lein.  Eleni, 

rydym hefyd wedi cynnwys monitro cydraddoldeb gorfodol fel rhan o'n prosesau ymgynghori, gan 

sicrhau, pan fyddwn yn casglu adborth gan gymunedau ar benderfyniadau arfaethedig, ein bod yn 

gallu nodi unrhyw batrymau o effaith neu anfantais anghymesur.   

Dros gyfnod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn mae'r tîm wedi cynnal ymarferion ymgysylltu 

mawr ar bolisïau allweddol gan gynnwys Asesiad Llesiant Casnewydd, Ymgynghoriadau Cyllidebol, a 

Strategaeth 5 Mlynedd y Gymraeg.   

Cam Gweithredu 1 
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae gennym ddyletswydd statudol i 

gynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni ein nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny'n 

adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth.  Cafodd yr Asesiad Llesiant Lleol ei gwblhau a'i gymeradwyo 

gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Ebrill 2017 a'i gyhoeddi ym mis Mai 2017.    

Yn dilyn y gwaith a wnaed yn yr Asesiad Llesiant, datblygodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Gynllun Llesiant Casnewydd, y cytunodd y Cyngor llawn arno ym mis Ebrill 2018 ac a gyhoeddwyd ym 

mis Mai 2018.   

Mae'r cynllun hwn nid yn unig wedi'i lywio gan y gwaith a wnaed yn yr Asesiad Llesiant, ond hefyd 

drwy ymgysylltu'n helaeth â phartneriaid a rhanddeiliaid wrth ddatblygu'r dadansoddiad ymateb a 
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thrwy ymgynghoriad statudol 12 wythnos ychwanegol a gynhaliwyd rhwng mis Tachwedd 2017 a mis 

Chwefror 2018.    

Ynghyd â'r asesiad llesiant, roedd Proffil Llesiant Cymunedol ac 20 o Broffiliau Ward lleol.  Roedd y 

dogfennau hyn yn cynnwys canfyddiadau ymgysylltu â chymunedau lleol.   Cawsant eu hadolygu a'u 

diweddaru yn 2019 ac fe'u defnyddir i lywio cynllunio, strategaethau a cheisiadau am gyllid.  Mae'r 

asesiadau llesiant yn cynnwys trosolwg cynhwysfawr o bob proffil Ward, gan gynnwys gwybodaeth 

ddemograffig sy'n ymwneud â'r holl Nodweddion Gwarchodedig.  Mae'r wybodaeth hon yn parhau i 

lywio ein Hasesiadau o'r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb.   

Cam Gweithredu 2 
Fel y disgrifiwyd yng Ngham Gweithredu 1 cwblhawyd a llofnodwyd yr Asesiad Llesiant Lleol 

(Dadansoddiad Sefyllfa) gan y BGC ym mis Ebrill 2017 ac fe'i cyhoeddwyd ym mis Mai 2017.   

Mae'r dadansoddiad hwn yn cynnwys amrywiaeth o ddata meintiol ac ansoddol sy'n dadansoddi 

llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol y boblogaeth a'r ardal.    

Cefnogwyd y broses hon gan raglen ymgysylltu â'r cyhoedd sylweddol a gynhaliwyd dros gyfnod o 6 

mis.   Yn ystod y rhaglen hon, ymgysylltodd Cyngor Dinas Casnewydd â phreswylwyr drwy 

asiantaethau partner a digwyddiadau cymunedol, a grwpiau Nodweddion Gwarchodedig penodol 

wedi'u targedu â thrwy allgymorth cadarnhaol a defnyddio ieithoedd cymunedol.  Defnyddiwyd y 

wybodaeth hon i lywio'r Cynllun Llesiant.   

Cam Gweithredu 3 
Dros gyfnod y Cynllun Cydraddoldeb, mae'r awdurdod wedi symud i fodel integredig o asesu'r effaith 

ar gydraddoldeb. Mae Asesiad y Cyngor o'r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (AEDCh) yn cyfuno 

ystyriaethau ynghylch Cydraddoldeb, y Gymraeg, Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a pharamedrau 

tegwch a nodwyd gan ein Comisiwn Tegwch, ac yn eu gosod o fewn un broses. Mae canllawiau ar 

gwblhau’r Asesiadau wedi'u rhoi i staff sy'n adlewyrchu'r dull hwn. Cafodd rhyddhau'r canllawiau 

hyn ei hyrwyddo'n helaeth i staff, gan gyfleu ein rhwymedigaethau statudol, manteision cwblhau'r 

AEDCh, ac ymrwymiad ehangach i dryloywder. Mae adborth staff yn awgrymu bod angen ymgysylltu 

ymhellach â staff er mwyn sicrhau bod y rhwymedigaethau hyn yn cael eu deall yn eang.    

Mae’r AEDChau’n rhan hanfodol o broses gynllunio ac ymgynghori'r Cyngor ac fe'u defnyddir i lywio 

penderfyniadau democrataidd fel rhan o adroddiadau. Eleni, gwnaethom ddarparu hyfforddiant ar 

yr AEDChau i'n Haelodau Cabinet, ein penderfynwyr uchaf. 

Fel rhan o'i ymateb i argyfwng iechyd COVID19, mae'r Cyngor wedi datblygu Asesiad o'r Effaith ar y 

Gymuned, sy'n adeiladu ar broses yr AEDChau ac yn dwyn ynghyd brofiadau byw pobl sy'n rhannu 

nodweddion gwarchodedig, yn ogystal ag ymchwil/data lleol a cenedlaethol. Bydd yr Asesiad o'r 

Effaith ar y Gymuned yn cael ei ddefnyddio i lywio cynllunio adferiad strategol, a llywio'r ffordd 

rydym yn cefnogi cymunedau i feithrin gwydnwch a gallu i wella o'r argyfwng.    

Cam Gweithredu 4 
Mae Cyngor Ieuenctid Casnewydd (CIC) yn fforwm dan arweiniad pobl ifanc sy'n cynnwys pobl ifanc 

11-25 oed.  Mae'r CIC yn cymryd ymagwedd gyfranogol i hwyluso, grymuso a darparu llwyfan ar 

gyfer llais pobl ifanc, gan eu galluogi i ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau.  

Mae hefyd yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau – bywyd personol a galwedigaethol, hyder a 
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chyfeillgarwch fel rhan o feithrin gwydnwch personol a mynd i'r afael â chynhwysiant cymdeithasol i 

bobl ifanc.   

Mae darparu'r Cyngor Ieuenctid yn un ffordd y mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cyflawni ei 

ddyletswydd o dan Fesur Pobl Ifanc (Cymru) 2011 Llywodraeth Cymru.  Mae'r mesur yn ymgorffori 

Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn ac yn nodi'r cyfrifoldeb sydd 

gan gyrff y sector cyhoeddus i ystyried lleisiau pobl ifanc yn eu prosesau gwneud penderfyniadau. 

Mae aelodaeth CIC ar gyfer pobl ifanc o bob ardal a chefndir ac mae'n cael ei recriwtio'n barhaus. 

Mae'n cael ei arwain gan bobl ifanc, ac mae'n gweithio tuag at amgylchedd cynhwysol, cymdeithasol 

gefnogol a hwyliog.  Mae Academi Cyfryngau Caerdydd, sefydliad trydydd sector yng Nghaerdydd, 

wedi sicrhau contract pum mlynedd i ddarparu Cyngor Ieuenctid Casnewydd ar ran Cyngor Dinas 

Casnewydd.   Hwy yw enillwyr Gwobr Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru 2014, 2015, 

2016 a 2017 ac maent wedi gweithio gyda dros 1,500 o bobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu ac 

ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

Canolbwyntiodd y CIC ar ailadeiladu ei aelodaeth a'i gapasiti yn ystod 2019-2020, ac maent wedi 

datblygu eu gweledigaeth a'u gwerthoedd eu hunain, yn gweithio i sefydlu rolau etholedig, ac wedi 

creu cynllun gweithredu yn amlinellu eu themâu allweddol. Hyd yma, mae'r themâu blaenoriaeth 

sy'n dod i'r amlwg wedi cynnwys:  

1. Troseddu – troseddau canfyddedig, yn enwedig diogelwch yng Nghasnewydd, troseddau casineb 

a throseddau cyllyll  

2. Iechyd Meddwl a Llesiant  

3. Trafnidiaeth 

4. Newid yn yr hinsawdd 

5. Digartrefedd  

6. Materion LHDTC+  

7. Addysg  

8. Plastigau defnydd unwaith 

 

Arweiniodd CIC ar ymgynghoriad ledled Casnewydd yn canolbwyntio ar yr angen posibl am fannau 

diogel a gwasanaethau cymorth i bobl ifanc LHDTC+ yn y ddinas. Cafwyd dros 2000 o ymatebion, ac 

arweiniodd yr arolwg at y cyngor yn cynnal digwyddiad person ifanc LHDTC+ fel rhan o Fis Hanes 

LHDT. Gan weithio gyda phartneriaid lleol o ysgolion a'r trydydd sector trefnodd CIC y digwyddiad, a 

oedd yn rhoi mynediad i bobl ifanc at wybodaeth, cymorth a chyfleoedd rhwydweithio gyda phobl 

ifanc eraill LHDTC+. Mae lle diogel rheolaidd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, ac mae Academi 

Cyfryngau Caerdydd wrthi'n recriwtio gweithiwr ieuenctid LHDTC+ penodol i gefnogi hyn.  

Mae CIC hefyd wedi cyfrannu at waith ac ymgynghori ynghylch: 

 Strategaeth Ddigidol y cyngor ar gyfer Ysgolion  

 cludiant hygyrch i bobl ifanc   

 bwlio mewn ysgolion   

 ymgysylltu â phobl ifanc ar draws y ddinas mewn gweithgareddau a oedd yn dal yn bosibl yn 

ystod y cyfyngiadau cloi 
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 troseddu yng nghanol y ddinas a throseddau casineb (drwy fforwm ledled Gwent gyda 

Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu)   

Yn ogystal â gweithio i ddatblygu eu themâu allweddol, roedd CIC ar flaen y gad o ran cyflwyno 

Siarter Plant. Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor ‘Gwella Bywydau Pobl’ yn nodi'r bwriad i gael 

Siarter Plant ar waith a bydd hon yn nodi addewidion i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd, gan 

gynnwys addewidion penodol i blant mewn gofal a'r rheiny sy’n gadael gofal. Mae'r Siarter yn nodi 

hawliau plant a phobl ifanc pan fyddant yn defnyddio gwasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd ond 

hefyd yn yr hyn y gallant ddisgwyl i'r Cyngor fod yn ei wneud drostynt. 

Mae CIC wedi cydgysylltu'r gwaith o ddatblygu'r siarter, gan gynnwys cynllunio a chyflwyno 

digwyddiad ymgysylltu â phobl ifanc gyda phartneriaid allweddol, hwyluso gweithdy i gael adborth 

o'r siarter ac ymweld â grwpiau heb eu cyflwyno i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed. Mae'r 

siarter wedi'i hailenwi'n Addewid Ieuenctid Casnewydd, i adlewyrchu barn pobl ifanc sy'n ymwneud 

â'i datblygiad.   

Cam Gweithredu  
Ym mis Mawrth 2017, cyhoeddodd Cyngor Dinas Casnewydd ei Strategaeth Iaith Gymraeg 5 

Mlynedd.  Mae'r strategaeth hon yn gosod targed trosfwaol o gynyddu nifer y disgyblion mewn 

addysg cyfrwng Cymraeg yn y ddinas, ac mae'n cynnwys ystod eang o ymrwymiadau gan yr 

awdurdod i hyrwyddo'r Gymraeg, o fewn y gweithlu a'r gymuned ehangach.  Mae'r ymrwymiadau 

hyn yn cynnwys nifer o ganlyniadau, gan gynnwys cynyddu nifer y lleoedd gofal plant cyfrwng 

Cymraeg yn y ddinas, hyrwyddo ymgysylltiad â'r iaith ymhlith cymunedau lleiafrifol, a gweithio 

gyda'r sector preifat i hyrwyddo gwelededd y Gymraeg yn y ddinas.  

Edrych tua’r dyfodol 
Mae’r AEDChau yn rhan hanfodol o'n proses o wneud penderfyniadau a llunio polisïau, a byddwn yn 

parhau i godi ymwybyddiaeth o'u defnydd effeithiol ar draws y cyngor. Yn sgil cyflwyno'r 

Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol ym mis Mawrth 2021, byddwn hefyd yn paratoi'r prosesau 

hyn ar gyfer newid, ac yn pwyso a mesur eu heffeithiolrwydd.   
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Amcan Cydraddoldeb 3:  Gwella Mynediad  

Gwella mynediad i wasanaethau 

Cymru fwy cyfartal  

Gall pobl gael gafael ar holl wasanaethau’r Cyngor y mae eu hangen arnynt, o ran mynediad 
corfforol a mynediad at gyfathrebu ac ati. 

Cam 
Gweithredu 1 
 

Archwilio adeiladau'r Cyngor o ran hygyrchedd 

Cam 
Gweithredu 2 
 

Datblygu Strategaeth Hygyrchedd mewn perthynas ag ysgolion  

Cam 
Gweithredu 3 
 

Datblygu a chynnal gwasanaeth cyfieithu a chyfieithu ar y pryd Cymraeg i'r 
Cyngor a threfniadau ar gyfer ieithoedd a fformatau eraill  

Cam 
Gweithredu 4 
 

Datblygu canllawiau ar safonau deunyddiau hygyrch a dwyieithog mewn 
perthynas â marchnata, cyhoeddusrwydd a gwybodaeth i gwsmeriaid  

Cam 
Gweithredu 5 
 

Monitro lefelau boddhad/nifer y cwynion ynghylch hygyrchedd gan gynnwys 
hygyrchedd corfforol, cyfathrebu a'r Gymraeg 

Cam 
Gweithredu 6 
 

Staff rheng flaen yn y ganolfan gyswllt a'r Orsaf Wybodaeth wedi'u hyfforddi 
mewn cyfathrebu hygyrch, gwasanaeth cwsmeriaid, ymwybyddiaeth o anabledd, 
rheoli gwrthdaro ac ati.  

Cam 
Gweithredu 7 
 

Cynhwysiant Digidol - mae gwefan y Cyngor yn glynu wrth safon W3 ar lefel AA 
ac mae'n ddwyieithog 

 

Crynodeb 
Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd rôl bwysig i'w chwarae o ran gwella mynediad at wasanaethau 

cyhoeddus ledled y Ddinas.  Mae dros 73,000 o bobl yn ymweld â'r Ganolfan Ddinesig a'r Orsaf 

Wybodaeth yn flynyddol, gan ddefnyddio nifer enfawr o wasanaethau gan gynnwys cyngor ar dai, y 

Dreth Gyngor a thrwyddedu.  

Yn ogystal â'n lleoliadau ffisegol, mae gennym hefyd bresenoldeb digidol ac ar bellter cynyddol 

arwyddocaol, gyda'r Ganolfan Gyswllt yn rheoli dros 300,000 o alwadau bob blwyddyn, a gwefan 

Cyngor Dinas Casnewydd yn derbyn 1.6 miliwn o ymweliadau’r flwyddyn. Wrth i ni symud tuag at 

ddatblygu'r gwasanaethau hyn ymhellach, bydd angen i ni sicrhau bod mynediad at wasanaethau'r 

Cyngor yn parhau i fod yn gynhwysol ac yn hygyrch.   

Dros y 12 mis diwethaf, gwnaethom hefyd orffen ein hymgynghoriad statudol ar ein Strategaeth 

Hygyrchedd Ysgolion, sy'n ceisio gwella ac uwchraddio'r mynediad corfforol i ysgolion yng 

Nghasnewydd.   

Cam Gweithredu 1 
Sefydlwyd Strategaeth Gyfalaf fewnol a grŵp Rheoli Asedau i gynnal adolygiad o'r defnydd o 

adeiladau sy'n eiddo i Gyngor Dinas Casnewydd. Gan fod yr adolygiad yn parhau, rhagwelir y bydd y 

rhaglen waith sy'n ymwneud â hygyrchedd yn cael ei chymryd yn ddiweddarach, a'i chwblhau erbyn 

diwedd y flwyddyn ariannol nesaf.   



 

13 
 

Cam Gweithredu 2 
Yn 2018-19 ymgysylltodd Cyngor Dinas Casnewydd, mewn partneriaeth â Chymdeithas Mudiadau 

Gwirfoddol Gwent (CMGG) a Chanolfan Blant Serennu, â rhanddeiliaid allweddol i gyd-gynhyrchu 

Strategaeth Hygyrchedd ar gyfer Ysgolion.  Cynhaliwyd gweithdai gydag uwch arweinwyr ym mhob 

un o ysgolion Casnewydd er mwyn rhoi arweiniad a chymorth i ddatblygu cynlluniau hygyrchedd 

ysgolion.  

Mabwysiadwyd y Strategaeth Hygyrchedd ar gyfer ysgolion ym mis Gorffennaf 2019 ac mae wedi’i 

chyhoeddi yma: Strategaeth Hygyrchedd ar gyfer Ysgolion Casnewydd.pdf  

Mae'r cynllun gweithredu a nodir yn y strategaeth yn cael ei weithredu ac mae ar y trywydd iawn ar 

hyn o bryd.  Mae cyllideb wedi'i chymeradwyo gan y Grŵp Rheoli Asedau Strategol Corfforaethol i 

ddatblygu prosiectau sy'n anelu at wella hygyrchedd i neuaddau gwasanaeth a bwyta mewn 5 ysgol 

gynradd.   Mae'r prosiectau hyn ar y cam dylunio ar hyn o bryd.   Comisiynwyd astudiaethau 

dichonoldeb hefyd mewn 7 ysgol arall yng Nghasnewydd lle nodwyd rhwystrau i hygyrchedd mewn 

ardaloedd ystafell ddosbarth.   Mae arolygon safleoedd i lywio'r astudiaethau hyn wedi'u trefnu ar 

gyfer Hydref/Gaeaf 2020. 

Cam Gweithredu 3 
Ym mlwyddyn ariannol 2018/19, sefydlodd yr awdurdod Gytundeb Lefel Gwasanaeth ffurfiol gydag 

uned gyfieithu Cyngor Caerdydd, Caerdydd Ddwyieithog. Mae'r CLG hwn wedi llwyddo i symleiddio 

proses gyfieithu'r awdurdod, gan wella rhwyddineb mynediad i gyfieithu ar gyfer staff Cyngor Dinas 

Casnewydd. Mae'r CLG hwn wedi helpu'r cyngor i symud tuag at ateb cyfieithu mwy cynaliadwy, 

gyda'r cyfrifoldeb am gyfieithu bellach wedi'i ddatganoli.    

Mae cost cyfieithu yn parhau mewn cyllideb a ddelir yn ganolog, gan leddfu pwysau cyllidebol o 

fewn Adrannau unigol.   

Cam Gweithredu 4 
Yn ystod y broses o gyflwyno'r CCS, mae'r cyngor wedi comisiynu cyfres o ddeunyddiau hyrwyddo ac 

arweiniad mewnol sy'n amlygu sut y dylai aelodau staff ddefnyddio'r Gymraeg mewn unrhyw waith 

marchnata a hyrwyddo a wneir ar ran y Cyngor. Eleni, gwnaethom adnewyddu ein canllawiau AEDCh 

y Gymraeg o ganlyniad i adborth gan Gomisiynydd y Gymraeg, darparu hyfforddiant iaith Gymraeg i 

Aelodau Etholedig, a thynnu sylw at gyfrifoldebau staff ar ddyddiadau allweddol, gan gynnwys 

Diwrnod Shwmae a Dydd Gŵyl Dewi. Gwnaethom hefyd gomisiynu ymarfer siopwr dirgel, profi ein 

gwasanaethau dwyieithog, a defnyddio gwersi a ddysgwyd i lywio ffocws ein gwaith iaith Gymraeg.   

Cam Gweithredu 5  
Ym mlwyddyn ariannol 2019/2020, derbyniodd Cyngor Dinas Casnewydd ddwy gŵyn drwy ein 

system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid yn ymwneud â diffyg cydymffurfio â'n Safonau Iaith Gymraeg. 

Roedd un yn ymwneud â ffurflen, sydd bellach wedi'i diwygio a'i chyhoeddi yn Gymraeg, ac un a 

oedd yn ymwneud â llythyr a anfonwyd yn Saesneg yn unig.  Mae datrysiad TG yn cael ei archwilio ar 

hyn o bryd er mwyn cywiro hyn. Rydym wedi ailedrych ar y ffordd yr ydym yn cofnodi cwynion yn 

ymwneud â'r Gymraeg, er mwyn cysylltu llwybrau mynediad yn well, ac rydym yn hyderus bod 

gennym yn awr ddull o ddatrys cwynion sy'n caniatáu dysgu a newid sefydliadol.  Rydym yn parhau i 

weithio'n gadarnhaol gyda Chomisiynydd y Gymraeg ac edrychwn ymlaen at weld y berthynas hon 

yn datblygu ymhellach.   

Eleni, rydym wedi cael 4 cwyn yn ymwneud â phryderon ynghylch gwahaniaethu, a chadarnhawyd 2 

ohonynt (un yn ymwneud â chasglu gwastraff ac un ynglŷn â'r dreth gyngor).   

http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/Accessibility-strategy/WELSH-NCC-Accessibility-Strategy-for-Schools-2019-2024.pdf
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Cam Gweithredu 6 
Mae staff rheng flaen y gwasanaeth cwsmeriaid yn parhau i dderbyn hyfforddiant priodol fel rhan 

o'u hyfforddiant sefydlu, gan gynnwys ymwybyddiaeth anabledd.  Mae cyfarfodydd tîm yn cynnwys 

siaradwyr gwadd yn rheolaidd o amrywiaeth o feysydd arbenigol, gan ymdrin â phynciau gan 

gynnwys niwroamrywiaeth, deddfwriaeth cydraddoldeb a cheiswyr lloches a ffoaduriaid.  Eleni, 

cwblhaodd yr holl staff gwasanaethau cwsmeriaid hyfforddiant Cydraddoldeb cynhwysfawr, gan 

ganolbwyntio ar eu maes penodol o ddarparu gwasanaethau.  Mae pedwar aelod o staff hefyd yn 

cwblhau hyfforddiant iaith Gymraeg fel rhan o gynllun peilot y cyngor o'r Ap 'Say Something in 

Welsh'.  Mae hyfforddiant pellach mewn perthynas â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig 

a Thrais Rhywiol a diogelu hefyd wedi'i gwblhau gan staff.  

Mae Tîm Cwynion y cyngor bellach yn gweithio'n agos gyda'n swyddogion Cydraddoldeb a'r Gymraeg 

er mwyn asesu a mynd i'r afael yn effeithiol ag adroddiadau sy'n ymwneud â gwahaniaethu, ac mae 

fforwm penodol wedi'i sefydlu i ystyried achwynwyr eildro, gan gynnwys a oes unrhyw wendidau 

neu anghenion cymorth ychwanegol y mae angen mynd i'r afael â hwy.   

Cam Gweithredu 7 
Dros y 12 mis diwethaf, mae'r awdurdod wedi gwella'r prosesau sydd ganddo ar waith ar gyfer 

cynnal gwefan sy'n cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg, gan gynnwys archwiliad cynhwysfawr o'r holl 

dudalennau gwe.  Mae'r awdurdod hefyd wedi gweithredu prosesau gwell i sicrhau, pan gaiff 

systemau nad ydynt yn cydymffurfio eu hadnewyddu, y bydd gan systemau newydd swyddogaeth 

ddwyieithog a fydd yn sicrhau cydymffurfiaeth.   

Edrych tua’r dyfodol 

Bydd hygyrchedd gwasanaethau yn parhau i fod yn faes ffocws i'r cyngor, a chaiff ei adlewyrchu yn 

ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol nesaf.  Un flaenoriaeth fydd ymgysylltu ymhellach â phobl sy'n 

rhannu nodweddion gwarchodedig (yn enwedig pobl anabl), er mwyn dysgu o brofiadau byw, a 

chynyddu ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yng ngwasanaethau'r cyngor.  
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Amcan Cydraddoldeb 4: Trechu Tlodi  

Trechu Tlodi 
Cymru fwy Cyfartal  

Byddwn yn gweithio i leihau tlodi, yn enwedig tlodi parhaus ymhlith rhai o'n pobl a'n 
cymunedau tlotaf, a lleihau'r tebygolrwydd y bydd pobl yn mynd yn dlawd  

Cam 
Gweithredu 1 

Sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd drwy ddarparu 
Dechrau'n Deg, gofal plant fforddiadwy o ansawdd da, a throsglwyddo â 
chymorth i addysg a thrwy bwyntiau pontio addysgol eraill. 

Cam 
Gweithredu 2 

Canolbwyntio ar yr arwyddion cynnar o angen fel bod plant a phobl ifanc yn gallu 
cyflawni eu potensial (cyflawniad plant sydd â hawl i dderbyn Prydau Ysgol am 
Ddim, Plant sy'n Derbyn Gofal ac yn y blaen). 

Cam 
Gweithredu 3 

Gweithredu'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid fel bod pobl ifanc yn 
cael cynnig cymorth priodol wrth adael yr ysgol.  

Cam 
Gweithredu 4 

Darparu’r Academi Dysgu Seiliedig ar Waith, Cymunedau yn Gyntaf, Cymunedau 
yn Gyntaf a Theuluoedd yn Gyntaf (Prosiect Sgiliau Teuluol) er mwyn gwella 
sgiliau pobl, dileu rhwystrau i gyflogaeth a chodi dyheadau.   

Cam 
Gweithredu 5 

Gwaith wedi'i dargedu yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig.     

 

Crynodeb 
Nid yw tlodi yng Nghasnewydd yn unffurf ar draws y ddinas, ac mae gennym bocedi o amddifadedd 
a chyfoeth.  Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog diweddaraf Cymru (MALIC 2019) yn dangos mai 
Casnewydd sydd â'r gyfran uchaf o ardaloedd difreintiedig (24.2% neu 23 allan o 95 ardal) yn y 10% 
mwyaf difreintiedig yng Nghymru.  Cydnabyddir bod incwm isel yn bryder i drigolion Casnewydd, 
gydag arolwg yn 2016 yn canfod mai dim ond 18% o ymatebwyr sy'n credu bod gan bobl yng 
Nghasnewydd ddigon o arian i redeg eu cartrefi.  Cymru sydd â'r gyfradd uchaf o dlodi plant ym 
mhob un o wledydd y DU, gydag 1 o bob 3 phlentyn yn byw mewn tlodi a 14% mewn tlodi difrifol.   
 
Yn ystod y flwyddyn hon sefydlodd y Cabinet rôl yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cynaliadwy, sy'n 
cynnwys cyfrifoldeb am yr agenda tlodi.   
 

Cam Gweithredu 1 
Ar hyn o bryd mae Dechrau'n Deg yn cefnogi 2712 o blant, gan gynnig y canlynol:  
 

 Gofal plant rhan amser 12.5 awr yr wythnos 

 Cymorth Rhianta  

 Cymorth Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu  

 Cymorth iechyd dwys  
 
Mae ein tîm Iaith a Chwarae sy'n cyflwyno sesiynau plant sgwrsio, yn cyflwyno'r rhaglen yn 
ddwyieithog mewn rhai ardaloedd, ac mewn ieithoedd cymunedol eraill, gan gynnwys Pwyleg.  Yn 
ein Hyb y Gogledd, rydym hefyd yn dechrau gweithio gyda Heddlu Gwent i ymgysylltu â goroeswyr 
trais rhywiol a domestig, gan ddefnyddio eu profiadau byw a'u hadborth i newid a gwella'r 
gwasanaeth y mae gwasanaeth yr Heddlu yn ei ddarparu.  
 
Mae Dechrau'n Deg yn parhau i gefnogi'r broses o nodi salwch meddwl yn gynnar drwy gymorth 
iechyd meddwl cynenedigol ac ôl-enedigol fel rhan o raglen Plant Iach Cymru.  Mae'r rhaglen 
Dechrau'n Deg yn ariannu Nyrs Seiciatrig Glinigol sy'n cefnogi'r cynnig Iechyd, yn cynnal ymweliadau 
gwrando ac yn cynnig ymyriadau lle bo angen.  Cynigir grwpiau iselder ôl-enedigol hefyd, gan weithio 
mewn partneriaeth â myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau cwnsela.    
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Cam Gweithredu 2 
Mae tua 26,000 o blant a phobl ifanc yn ffurfio poblogaeth ysgolion Casnewydd ar unrhyw un adeg 
ac mae'r nifer hwn yn tyfu.  Mae cyfrifiad ysgolion Mai 2020 yn cofnodi bod gan Gasnewydd:  

• 5463 o ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 

• 285 o blant yn derbyn gofal 

• 4714 o ddisgyblion yn dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol.  

• 134 o blant y lluoedd arfog 

Yn ogystal, roedd 5764 o ddisgyblion yn derbyn talebau prydau ysgol am ddim ar ddiwedd tymor yr 

haf 2020.  

Cydnabyddir bod disgyblion sy'n agored i niwed yn gwneud cynnydd gwell pan gânt eu hadnabod a'u 

cefnogi o ddechrau eu gyrfa yn yr ysgol.  Er mwyn gwella'r gwaith hwn, mae ysgolion wedi cael 

cymorth i wella eu tracio a'u monitro o grwpiau sy'n agored i niwed.  Mae hyn wedi galluogi'r 

awdurdod lleol i weithio gyda phartneriaid i gefnogi ysgolion i gael mynediad at ystod eang o 

ymyriadau addas ar gyfer y disgyblion hyn.  Dwy enghraifft o'r ystod o ymyriadau sydd ar gael yw'r 

Pecyn Cymorth Adnabod Cynnar a ffocws ar draws yr awdurdod lleol ar hyfforddiant mewn 

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (PNPau). 

Defnyddir y Pecyn Cymorth Adnabod Cynnar gan ysgolion a'r awdurdod lleol fel rhan o'r Fframwaith 

Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid.  Mae defnyddio'r pecyn cymorth hwn yn gyson yn helpu ysgolion i 

asesu anghenion disgyblion sy'n agored i niwed.  Mae hefyd yn eu helpu i nodi'r disgyblion hynny a 

fyddai'n elwa o gymorth ychwanegol drwy gyfeirio at y Gwasanaeth Seicoleg Addysg neu'r tîm 

Cyfoethogi Cynhwysiant.    

Mae swyddogion Gwasanaethau Addysg Canolog ynghyd â staff mewn 55 o'r 57 o ysgolion yng 

Nghasnewydd wedi derbyn hyfforddiant o ran Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod oddi wrth 

Iechyd Cyhoeddus Cymru neu'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg. Mae'r 2 ysgol sydd eto i dderbyn 

hyfforddiant i fod i ymgymryd â hyn yn y dyfodol agos.  Drwy sicrhau bod gan staff awdurdodau lleol 

ac ysgolion ddealltwriaeth gyfunol o PNPau ac effaith y rhain ar ymddygiad a chyflawniad, ceir 

dealltwriaeth gyffredin o'r ffyrdd y gellir cefnogi disgyblion y mae angen ymyrraeth ychwanegol 

arnynt yn well. 

Eleni, dechreuodd y cyngor hefyd weithredu ei Gynllun Dysgu'n Dda, strategaeth sy'n nodi ein 

huchelgais i wella llesiant disgyblion yn ein hysgolion mewn ffyrdd sy'n adlewyrchu amcanion llesiant 

y cyngor.  Mae'r cynllun hwn yn dwyn ynghyd yr holl gamau rydym yn eu cymryd i wella'r 

canlyniadau a gyflawnir gan bob dysgwr ond yn arbennig, grwpiau o ddysgwyr sy'n agored i niwed.   

Mae gan bob un o bedair elfen y Cynllun Dysgu'n Dda weithgor, sy'n canolbwyntio ar bob un o'r 

themâu canlynol:  

 Cysylltedd  

 Ymwybodol o Iechyd    

 Cyfranogiad   

 Ymgysylltu  

Mae dysgwyr sy'n agored i niwed yn parhau i fod wrth wraidd y cynllun, gyda chamau gweithredu yn 

canolbwyntio ar ddeall gwahaniaethau mewn deilliannau a llesiant addysgol yn well, ymyrraeth 

gynnar i leihau unrhyw fylchau, a sicrhau bod disgyblion yn gysylltiedig â'u hysgolion a'u cymunedau.  

Mae prosiect ymchwil, sy'n archwilio'r berthynas rhwng cyrhaeddiad a phresenoldeb disgyblion sy'n 

gymwys i gael prydau ysgol am ddim, wedi'i gwblhau'n ddiweddar, a bydd yn llywio'r gwaith hwn 

ymhellach.   
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Cam Gweithredu 3 
Mae Casnewydd wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.  
Mae'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid wedi sicrhau ffocws parhaus ar y bobl ifanc hyn 
ac mae'r gostyngiad yn eu niferoedd yn flaenoriaeth i Gyngor Dinas Casnewydd.    
 
Ceir lefelau uchel o ymgysylltu gan bartneriaid mewnol ac allanol, ac mae gan y broses adnoddau da 
o’n Tîm Adfywio Buddsoddi a Thai, ochr yn ochr â'r Gwasanaethau Addysg lle mae'r broses gyrchfan 
yn cael ei chydgysylltu. Mae'r dull traws-wasanaeth hwn wedi bod yn effeithiol gyda ffigurau Pobl 
Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant yn gostwng o flwyddyn i flwyddyn, gyda 
Chasnewydd yn perfformio'n ail yng Nghymru yn 2019 ar gyfer y rhai sy'n gadael Blwyddyn 11, ac o 
dan gyfartaledd Cymru am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. 
  
Mae'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid wedi parhau i gael ei gefnogi gan bob partner 
allweddol.  Mae'r Fframwaith yn cael ei ddwyn i gyfrif yn gryf gan y Bwrdd Gwasanaethau Cymorth 
Ieuenctid (BGCI) strategol. Y grŵp Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant 
Cyn 16, y grŵp ymarferwyr 16-18 a'r Rhwydwaith Darparwyr Dysgu yw'r gweithgorau sy'n cefnogi'r 
BGCI yn weithredol ac mae wedi cael effaith effeithiol gan leihau nifer y Bobl Ifanc nad ydynt mewn 
Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant. 
 
Mae perthynas bartneriaeth yr awdurdod lleol â phob ysgol uwchradd, gwasanaeth mewnol ac 

asiantaethau allanol wedi bod yn hanfodol i ganlyniadau cadarnhaol i bobl ifanc.  Mae’r awdurdod 

lleol yn cyflogi Cydlynydd Dilyniant Ieuenctid ac Ymgysylltu sydd â'r cyfrifoldeb am gydlynu a 

gweithio gydag ysgolion a'r holl bartneriaid i ymdrechu i gadw nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant more isel â phosibl. 

 

Mae'r berthynas ragorol hon rhwng yr holl bartneriaid ac ysgolion wedi sicrhau atebolrwydd a rennir 

rhwng yr ysgolion a'r awdurdod lleol ynghylch nifer y Bobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth 

na Hyfforddiant. Mae'r profiad o gydweithio a chynnig cyngor ac atebion ymarferol wedi cyfrannu at 

ffigurau Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant yn lleihau'n sylweddol yng 

Nghasnewydd, a phobl ifanc yn pontio’n llwyddiannus.  

 
Cam Gweithredu 4 
Parhaodd yr Academi Dysgu Seiliedig ar Waith i gyflwyno ei dwy raglen Cronfa Gymdeithasol 
Ewropeaidd, gan greu llwybrau at gyflogaeth, addysg a hyfforddiant i leihau nifer y bobl ifanc sydd 
wedi ymddieithrio. Mae’r rhain yn cynnwys:  

1. Ysbrydoli i Weithio – targedu pobl ifanc sy'n pontio o'r ysgol i ddysgu pellach neu gyflogaeth.   

2. Ysbrydoli i Gyflawni – targedu pobl ifanc mewn addysg llawn amser rhwng 7 ac 11 oed y 

nodwyd eu bod mewn perygl o fod tu allan i Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant 

Y cyngor yw'r sefydliad arweiniol sy'n rheoli'r rhaglen ar gyfer rhanbarth De-ddwyrain Cymru, gan 

weithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol eraill, darparwyr Addysg Bellach a Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig.   

Mae'r Academi Dysgu Seiliedig ar Waith wedi creu clybiau swyddi, cyrsiau hyfforddiant a 

darpariaethau hyfforddiant 13 wythnos pwrpasol er mwyn diwallu anghenion pobl ifanc sy'n chwilio 

am waith. Mae'r rhaglenni hyn yn benodol wedi targedu pobl ifanc 16–24 oed.  

Mae'r ddarpariaeth Teuluoedd yn Gyntaf a ddarperir gan Wasanaethau Ieuenctid y cyngor yn 

gweithio mewn partneriaeth â rhaglen Ysbrydoli i Gyflawni Cronfa Gymdeithasol Ewrop i gynnig 
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amrywiaeth o ddarpariaethau sy'n ceisio lleihau effaith tlodi ar ganlyniadau addysgol.  Mae hyn yn 

cynnwys ymyriadau gyda phobl ifanc i wella presenoldeb a chyrhaeddiad ac ymyriadau gyda'r 

teuluoedd ehangach i sicrhau bod pobl ifanc yn cael cymorth i gyflawni.  

Cam Gweithredu 5 

Yn ddiweddar, mae'r cyngor wedi cyflwyno model Canolfan Cymdogaeth, sy'n lleoli gwasanaethau 

cymunedol allweddol ym mhob ardal o'r ddinas.  Mae pob tîm Canolfan Cymdogaeth yn 

amlddisgyblaethol ac mae'n cynnwys staff sy'n gweithio mewn Cymunedau Cydnerth, Gwasanaeth 

Ieuenctid, Datblygu Chwarae, Llyfrgelloedd, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg, a Gwaith, a 

Sgiliau. Mae'r model wedi galluogi pob Hyb i ddatblygu ffyrdd newydd ac unigryw o gysylltu â 

chymunedau.  Mae asesu anghenion lleol wedi bod yn hanfodol i ddatblygu cynlluniau ymgysylltu a 

datblygu cymunedol ym mhob canolfan, ac mae'r rhain yn cael eu hadolygu bob chwarter.   

Eleni, mae darparu sesiynau “Fit and Fed” mewn partneriaeth â chanolfannau cymunedol lleol, 

Casnewydd Fyw a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi ein galluogi i helpu i fynd i'r afael â 

newyn gwyliau ac ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a rhieni ag anghenion cymorth ychwanegol. Mae 

digwyddiadau ledled y ddinas hefyd wedi cael eu cefnogi gan dimau’r Hyb, fel Teuluoedd yn Caru 

Casnewydd, gan gynnwys Ffair Swyddi Casnewydd, wythnos Addysg Oedolion, digwyddiad Rhyng-

ffydd yr Heddlu a digwyddiad meddiannu'r Ganolfan Waith. 

Mae nifer o sesiynau a digwyddiadau cymdeithasau cymunedol wedi cael eu cefnogi a'u cyd-ariannu 

gan y rhaglen etifeddiaeth, gan ein galluogi i weithio'n agosach gyda grwpiau cymunedol i ddatblygu 

mentrau i ddiwallu anghenion y gymuned leol. Mae datblygu llwybrau gwirfoddoli ar draws yr 

Hybiau wedi bod o fudd i gyfranogwyr a grwpiau.  Mae hyn wedi galluogi cefnogi mwy o sesiynau yn 

y gymuned i ddiwallu'r angen lleol.  

Mae'n amlwg bod trigolion cymunedol wedi dod yn fwy gweithgar yn eu cymuned ac mae 

ymgynghoriadau cymunedol parhaus wedi'u cynnal mewn digwyddiadau, sesiynau wythnosol a 

phrosiectau parhaus er mwyn addasu'n barhaol i angen lleol.   

Mae'r timau ledled Casnewydd wedi datblygu a chynnal perthynas effeithiol â phartneriaid fel 

Cyngor ar Bopeth, Canolfan Waith, Dysgu Oedolion yn y Gymuned, Gyrfa Cymru, Heddlu Gwent a 

Chartrefi Dinas Casnewydd er mwyn cefnogi rhai o gymunedau mwyaf agored i niwed Casnewydd yn 

well.   

Edrych tua’r dyfodol 
Wrth gyflwyno'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol ym mis Mawrth 2021, bydd gwaith 
cydraddoldeb yn y dyfodol sy'n ymwneud â thlodi yn canolbwyntio ar y ddyletswydd gyfreithiol i roi 
sylw dyledus i'r angen i leihau anghydraddoldebau canlyniadau a allai godi o ganlyniad i anfantais 
economaidd-gymdeithasol, yn ogystal â'r croestoriadoldeb sy'n bodoli rhwng yr anfantais hon, a 
nodweddion gwarchodedig. Bydd addysg, yn benodol anghydraddoldebau sy'n bodoli ar gyfer 
dysgwyr sy'n agored i niwed, yn parhau i fod yn rhan o'n blaenoriaethau cydraddoldeb, a bydd 
gwaith yn y dyfodol yn cyd-fynd â chynnydd y Cynllun Dysgu'n Dda.  
 
Byddwn yn gweithio gyda'r Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cynaliadwy, sydd bellach yn gyfrifol am yr 
agenda hon ar y datblygiadau hyn, fel rhan o'n gwaith cydraddoldeb.   
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Amcan Cydraddoldeb 5:  Cymunedau Cydlynus  

  Cymunedau Cydlynus a Thaclo Trosedd Casineb 

Cymru o gymunedau cydlynus 

Mae gan bobl ymdeimlad o berthyn i'r ddinas ac maent yn teimlo'n ddiogel  

Cam 
Gweithredu 1 
 

Byddwn yn annog ac yn cefnogi mentrau sy'n darparu cyfleoedd i gynyddu 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddiwylliannau amrywiol yng Nghasnewydd.   

Cam 
Gweithredu 2 
 

Parhau â'n cefnogaeth i'r Fforwm Troseddau Casineb er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb, cynyddu adroddiadau a chyflwyno 
ymateb amlasiantaethol i achosion risg uchel.   

Cam 
Gweithredu 3 
 

Byddwn yn cydlynu dull partneriaeth o adrodd a mynd i'r afael â bwlio sy'n 
seiliedig ar ragfarn mewn ysgolion ac yn ceisio chwarae rhan ragweithiol wrth 
herio rhagfarn.    

Cam 
Gweithredu 4 
 

Byddwn yn annog cyfleoedd i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o fewnfudo a 
chynnwys ceiswyr lloches, ffoaduriaid ac ymfudwyr gan ganolbwyntio ar 
brofiadau a rennir o holl drigolion Casnewydd, waeth beth fo'u statws mudo neu 
ethnigrwydd.  

 
Crynodeb 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau i gyflawni blaenoriaethau Rhaglen Cydlyniant Cymunedol 

Llywodraeth Cymru. Mae cydlyniad cymunedol yn cynnwys pob un ohonom, a sut rydym yn 

ymwneud ag eraill sy’n wahanol i ni. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar waith ataliol 'i fyny’r afon' i 

feithrin goddefgarwch a chysylltiadau da, mynd i'r afael ag anghydraddoldeb dwfn a chefnogi pobl i 

chwalu unrhyw deimladau o ofn a gofid.  Mae gweithio'n effeithiol ar atal yn hanfodol er mwyn atal 

problemau 'i lawr yr afon' o ran tensiynau cymunedol, gwahaniaethu, troseddau casineb a bod yn 

agored i radicaleiddio. 

Cam Gweithredu 1 
Mae Casnewydd yn gartref i boblogaeth amrywiol ac fel awdurdod credwn ei bod yn bwysig annog a 

chefnogi mentrau sy'n darparu cyfleoedd i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth.  Eleni, 

gwnaethom gydnabod nifer o ddyddiadau allweddol, gan gynnwys Pride Cymru, Wythnos 

Ffoaduriaid, Mis Hanes Pobl Dduon, a Mis Teithwyr Sipsiwn Roma.  Defnyddiodd y cyngor ei 

lwyfannau cyfryngau cymdeithasol i rannu negeseuon cadarnhaol a chynhwysol, a chanolbwyntiodd 

ar brofiadau byw a straeon personol er mwyn herio canfyddiadau a stereoteipiau negyddol. 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau i fod yn rhan o'r rhwydwaith Cynghorau Balch, ochr yn ochr 

ag awdurdodau lleol eraill, ac wedi ymgysylltu â phobl LHDTC+ leol ar draws ystod o ddigwyddiadau 

yr haf hwn. Gwnaethom hefyd noddi amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys digwyddiad Mis 

Hanes LHDT yng Nghanolfan Glan yr Afon, a gyflwynwyd mewn partneriaeth â sefydliadau'r trydydd 

sector a phobl ifanc LHDTC+, a dathliadau Mis Hanes Pobl Dduon a Diwrnod Windrush, a gynhaliwyd 

gan Gyngor Hil Cymru, EYST, Treftadaeth Caribïaidd Cymru a Chymdeithas Gwirfoddoli Zimbabwe 

Casnewydd.  

Cam Gweithredu 2 
Mynychir Fforwm Troseddau Casineb Dwyrain Gwent gan gynrychiolwyr o randdeiliaid allweddol 

ledled Casnewydd a Sir Fynwy.  Rôl y fforwm yw trafod ystadegau a thueddiadau Troseddau Casineb 

yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb a chynyddu adroddiadau.  Mae grŵp ymdrin 

ag achosion amlasiantaethol cysylltiedig a gydlynir gan Heddlu Gwent yn parhau i reoli achosion risg 

uchel ar sail unigol.  Mae swyddogion Cydlyniant Cymunedol y cyngor yn gweithio'n agos gyda'u 
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cymheiriaid yn Heddlu Gwent ac yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod a mynd i'r afael ag unrhyw 

densiynau sy'n dod i'r amlwg.   

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb eleni, cynhaliodd y cyngor ddigwyddiad 

ymgysylltu yng nghanol y ddinas, gan ganolbwyntio ar hyrwyddo'r cyfraniad cadarnhaol y mae 

cymunedau amrywiol yn ei roi i Gasnewydd, ochr yn ochr â'n hysgol Bwyleg leol, perchnogion 

busnes PDdLlE a phartneriaid o Gymorth i Ddioddefwyr a Phobl yn Gyntaf Casnewydd, grŵp hunan-

eiriolaeth i bobl sydd ag anableddau dysgu. Gwnaethom hefyd gomisiynu cynhyrchiad theatr 

pypedau yn canolbwyntio ar fwlio yn seiliedig ar hunaniaeth a gafodd ei arddangos mewn nifer o 

ysgolion, a chasglwyd barn trigolion Casnewydd ar droseddau casineb a chydlyniant drwy fwth 

'Brawd Mawr'.   

Cam Gweithredu 3 
Mae Grŵp Llesiant Addysg y cyngor wedi ailffocysu mewn ymateb i ganllawiau gwrth-fwlio newydd 

Llywodraeth Cymru, gyda chynllun gweithredu sy'n ceisio sicrhau bod y canllawiau wedi'u 

hymgorffori'n briodol drwy gydol ein prosesau ac o fewn polisïau ysgolion. Mae adolygiad wedi'i 

gynnal o'r ffordd y mae'r cyngor yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion gofnodi bwlio sy'n seiliedig ar 

hunaniaeth, a gwelliannau a wnaed i gategoreiddio.   

Cydnabyddir bod achosion o fwlio sy'n seiliedig ar hunaniaeth o hyd yn cael eu tangofnodi, a 

bwriedir cynnal hyfforddiant pellach i bob ysgol godi ymwybyddiaeth o'r angen i gofnodi ac adrodd. 

Mae digwyddiadau hiliol yn parhau i fod y rhai a gofnodir amlaf, a darperir cymorth i ysgolion drwy'r 

Swyddogion Cydlyniant a gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. 

Bydd Cynllun Dysgu'n Dda y cyngor yn datblygu'r maes gwaith hwn ymhellach, gan ystyried 

ymyriadau pellach a gwaith ataliol y gellir eu gwneud mewn ysgolion.   

Darparwyd templed o Gynllun Cydraddoldeb Strategol i bob ysgol, ynghyd ag Amcanion 

Cydraddoldeb enghreifftiol, er mwyn alinio Cynlluniau ysgolion yn well â blaenoriaethau'r cyngor, a 

chanolbwyntio'n benodol ar fwlio sy'n seiliedig ar hunaniaeth.   

Cam Gweithredu 4 
Fel un o 4 ardal gwasgaru lloches yng Nghymru, a gyda phoblogaethau sylweddol o geiswyr lloches, 

mudwyr a ffoaduriaid, mae Casnewydd yn parhau i flaenoriaethu'r modd y darperir gwasanaethau i'r 

grwpiau hyn, yn ogystal â gweithio i sicrhau integreiddio cadarnhaol, a herio gelyniaeth lle mae'n 

digwydd. Mae'r cyngor yn cynnal cyfarfodydd y Fforwm Ymfudo bob deufis, a fynychir gan 

gymysgedd o sefydliadau statudol, gwirfoddol a sector preifat ac mae'n parhau i arwain ar achosion 

lleol sy'n gofyn am reoli unigolion sy'n agored i niwed yn effeithiol.   

Mae'r cyngor hefyd yn parhau i gymryd rhan yn rhaglen Adleoli Pobl Agored i Niwed y Swyddfa 

Gartref, gan weithio tuag at ein hymrwymiad i adleoli i Gasnewydd 50 o aelwydydd sy'n ffoaduriaid, 

dros oes y rhaglen 5 mlynedd.  Mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth cymorth i'r aelwydydd hynny, 

sy'n canolbwyntio ar integreiddio llwyddiannus a chyfleoedd i gyfrannu at gymunedau lleol.  

Eleni, ymunodd y cyngor hefyd â Rhaglen Dinasoedd Cynhwysol Prifysgol Rhydychen, rhaglen 

cyfnewid gwybodaeth 4 blynedd gyda dinasoedd ledled y DU, gyda'r nod o rannu arfer gorau wrth 

groesawu newydd-ddyfodiaid a chefnogi cymunedau mudol.   

Rhoddodd Llywodraeth Cymru arian ychwanegol i'r awdurdod tan 2021 i recriwtio Swyddog 

Cydlyniant, y mae ei rôl yn mynd i'r afael yn benodol â risgiau i gydlyniant a achosir o ganlyniad i 

Brydain yn paratoi i adael yr UE.  Mae'r rôl hon wedi bod yn allweddol wrth agor deialog gyda 

gwladolion yr UE sy'n byw yng Nghasnewydd, gan roi cymorth iddynt wneud cais i Gynllun Setliad yr 



 

21 
 

UE, a sefydlu amrywiaeth o fecanweithiau ymgysylltu, gan gynnwys tudalennau cyfryngau 

cymdeithasol pwrpasol, adnoddau ar-lein a Chyfarfod Dinasyddion rheolaidd yr UE, gan ddod â holl 

asiantaethau'r trydydd sector sy'n gweithio yn y maes hwn, aelodau'r gymuned a phartneriaid at ei 

gilydd.   

Edrych tua’r dyfodol 
Mae cydlyniant cymunedol yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r cyngor, ac mae'r heriau wedi esblygu'n 

sylweddol dros oes y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn.  Gyda Brexit yn dal i gael effaith 

sylweddol ar ddeinameg gymunedol a phandemig COVID-19 yn effeithio ar densiynau lleol, bydd 

cyflawni gwaith yn y maes hwn yn cael ei adlewyrchu yn ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol 

newydd.  
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Amcan Cydraddoldeb 6:  Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol  

 

  Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

Cymru o gymunedau cydlynus 

Cefnogir pobl sy'n destun neu'n dyst i gam-drin domestig gan y Cyngor a'i bartneriaid yn eu 
sefyllfa bresennol a thrwy unrhyw newidiadau y maent am eu gwneud  

Cam 
Gweithredu 1 

Datblygu ymhellach yr Uned Cam-drin Domestig amlasiantaethol 

Cam 
Gweithredu 2 

Cyflwyno hyfforddiant ar 'Gofyn a Gweithredu'  

Cam 
Gweithredu 3 

Cefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflawni Strategaeth Trais yn Erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar gyfer Gwent 

 
Crynodeb  
Mae cam-drin domestig yn her fawr i wasanaethau cyhoeddus.  Mae'n gosod disgwyliadau 

sylweddol, costus a chynyddol o ddydd i ddydd ar Awdurdodau Lleol, yr heddlu, iechyd, tai a 

gwasanaethau cymorth eraill. 

Yn ogystal â chostau ariannol cam-drin domestig, mae iddo oblygiadau hirdymor i bobl sy'n ei brofi, 

ei dystio neu ei gyflawni.  Yn dilyn nifer o adolygiadau lleol ynghylch cynllunio strategol a 

gweithredol a darparu gwasanaethau cam-drin domestig ledled Gwent, nodwyd bod datblygu dull 

gweithredu rhanbarthol clir ac atebol yn flaenoriaeth.  Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi parhau i 

weithio mewn partneriaeth â thîm Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

Gwent ac wedi canolbwyntio ein hymdrechion ar sicrhau bod dioddefwyr a'u teuluoedd yn derbyn 

neu'n cael eu cyfeirio at y gwasanaeth mwyaf priodol i gefnogi eu lles.  

Cam Gweithredu 1  
Mae'r Uned Cam-drin Domestig yn parhau i weithredu fel canolfan amlasiantaethol sy'n darparu 

'siop un stop' i ddioddefwyr.  Yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer y Cynadleddau Asesu Risg 

Amlasiantaethol bob pythefnos, mae'r uned wedi parhau i ddatblygu perthynas ag asiantaethau 

eraill gan gynnwys Cymorth i Ddioddefwyr a Gwasanaethau Cwnsela Cyfannol er mwyn sicrhau y gall 

dioddefwyr cam-drin domestig elwa hefyd o ddefnyddio gwasanaethau partner.  

Mae sefydliadau sy'n gweithredu o'r Uned Cam-drin Domestig amlasiantaethol yn cynnwys Cymorth 

i Fenywod Casnewydd, Llamau, BAWSO (sy'n rhoi cymorth penodol i ddioddefwyr PDdLlE) a 

Gwasanaeth Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol Casnewydd Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais Rhywiol, yn ogystal â gweithio ochr yn ochr â Chymorth i Ddioddefwyr. 

Yn ystod y flwyddyn ariannol hon cofnodwyd 5583 o achosion o gam-drin domestig yng 

Nghasnewydd.  Mae hyn yn cyfateb i 31.85% o'r holl ddigwyddiadau (17,530) ledled Gwent.  O'r 

achosion hyn, mae 443 (7.93%) eu hystyried yn achosion risg uchel ac fe'u cyfeiriwyd at y 

Cynadleddau Asesu Risg Amlasiantaethol. Mae'r cyngor yn cydlynu ac yn cynnal pob cyfarfod y 

Cynadleddau Asesu Risg Amlasiantaethol bob pythefnos yn yr Uned. 

Cam Gweithredu 2 
Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi parhau i weithio'n agos gyda grŵp gweithredu Hyfforddiant 

'Gofyn a Gweithredu' Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol i gefnogi'r 

gwaith o gyflwyno hyfforddiant 'Gofyn a Gweithredu'. 
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Mae'r pecyn e-ddysgu bellach wedi'i gyflwyno ar draws yr holl Awdurdodau perthnasol yng Ngwent, 

fodd bynnag, adroddwyd am faterion mynediad sylweddol i'r system i ddechrau a oedd wedi 

llesteirio cynnydd.  Mae materion mynediad bellach wedi'u datrys ac mae nifer y staff sy'n cwblhau'r 

e-ddysgu yn parhau i dyfu. Mae adnodd wyneb yn wyneb wedi'i gomisiynu ac mae ar gael i staff heb 

fynediad i gyfrifiadur.  Eleni, roedd Llywodraeth Cymru hefyd yn sicrhau bod e-ddysgu ar gael drwy 

fynediad 'gwesteion', a oedd yn galluogi staff, gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a dinasyddion i 

gwblhau'r cwrs. Yn ystod 2019/2020 daeth hyfforddiant yn rhan o'r pecyn hyfforddi gorfodol ar gyfer 

yr holl staff ac mae gwybodaeth ar gael yn rheolaidd ac yn cael ei diweddaru ar y fewnrwyd, a thrwy 

gylchlythyrau a chyfathrebiadau staff.  

Cam Gweithredu 3 
Mae'r gwaith o ddatblygu'r strategaeth Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol Rhanbarthol wedi'i lywio drwy’r canlynol: 

1. Comisiynu Asesiad o Anghenion Cymorth i Fenywod Cymru  

2. Cysylltu â'r Asesiad Anghenion Poblogaeth o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a  Llesiant 

3. 5 Cynllun Llesiant ledled Gwent fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

4. Asesiad Strategol Gwent Ddiogelach  

 

Mae gan y strategaeth 6 blaenoriaeth a bydd y tîm yn darparu adroddiad blynyddol.  

1. Cynyddu ymwybyddiaeth o agweddau tuag at Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 

Thrais Rhywiol ar draws Gwent, a'u herio 

2. Cynyddu ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o bwysigrwydd perthnasoedd diogel, cyfartal ac 

iach a bod ymddygiad camdriniol bob amser yn anghywir  

3. Cynyddu'r ffocws ar ddwyn cyflawnwyr i gyfrif a darparu cyfleoedd i newid eu hymddygiad yn 

seiliedig ar ddiogelwch dioddefwyr  

4. Gwneud atal ac ymyrryd cynnar yn flaenoriaeth 

5. Hyfforddir gweithwyr proffesiynol perthnasol i ddarparu ymatebion effeithiol, amserol a 

phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr  

6. Rhoi mynediad cyfartal i ddioddefwyr at wasanaethau sydd ag adnoddau priodol, o ansawdd 

uchel, wedi'u harwain gan anghenion, yn seiliedig ar gryfderau, sy'n ymateb i ryw ledled y 

rhanbarth  

Edrych tua’r dyfodol 
Mae cam-drin domestig a rhywiol yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r cyngor a'i bartneriaid.  Wrth i ni 

edrych ymlaen at ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol nesaf, rydym yn cydnabod bod strategaethau a 

threfniadau llywodraethu sefydledig yn bodoli i gyflawni'r gwaith hwn, felly byddwn yn ceisio ail-

ganolbwyntio ar y meysydd hynny sy'n cyd-fynd yn fwyaf clir â'r agenda cydraddoldeb.   
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Amcan Cydraddoldeb 7: Digartrefedd  

Digartrefedd 

Cymru o gymunedau cydlynus 

Darparu amgylchedd diogel, cefnogol, grymusol ac anfeirniadol i bobl ddigartref ac ymylol 

fel y gallant gyflawni eu potensial  

Cam Gweithredu 1 Gweithredu Rhaglen Grant Cymorth Tai Llywodraeth Cymru (y 
Rhaglen Cefnogi Pobl gynt) i gynorthwyo a chefnogi pobl a allai fod 
yn agored i niwed ac sydd wedi'u hymyleiddio i fyw'n annibynnol yn y 
gymuned  

Cam Gweithredu 2 Atal digartrefedd lle bo hynny'n bosibl  

Cam Gweithredu 3 Adeiladu gwydnwch pobl i ddelio â sioc, straen ac ansicrwydd yn eu 
bywydau  

Cam Gweithredu 4 Cefnogi pobl i ddatblygu sgiliau ar gyfer bywyd i ffynnu'n annibynnol  

 
Crynodeb 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi parhau i weithio i fynd i'r afael â digartrefedd yn y Ddinas yn 
wyneb amgylchiadau economaidd heriol a galw cynyddol.  Mae'r dirwedd sy'n gysylltiedig â 
digartrefedd yn newid yn gyson ac mae'r awdurdod wrthi'n gweithredu nifer o wasanaethau newydd 
mewn ymateb i'r realiti hwn.    
 
Cyhoeddodd yr awdurdod, mewn cydweithrediad â phartneriaid ledled Gwent, Strategaeth 
Ddigartrefedd ranbarthol 2018-2022.  Fel yr amlinellwyd mewn Adroddiadau Blynyddol blaenorol, 
roedd mabwysiadu dull rhanbarthol o fynd i'r afael â digartrefedd yn flaenoriaeth allweddol i'r 
awdurdod, ac mae wedi gosod sylfeini cadarn ar gyfer mwy o gydweithredu yn y dyfodol.   Mae hyn 
hefyd wedi bod yn ffocws allweddol i'r ymateb i bandemig COVID.  
 
Cam Gweithredu 1 
Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae Tîm Cefnogi Pobl/Cymorth Tai'r Gwasanaethau Cymdeithasol wedi 
parhau â'i raglen o ailfodelu cynlluniau presennol a gweithio ar brosiectau newydd.  Roedd y 
gwasanaethau a gomisiynwyd gan y tîm yn cefnogi dros 5,000 o bobl yn ei wasanaethau cymorth ar 
sail llety a chymorth symudol yn ystod y flwyddyn. Mae gweithgareddau nodedig yn ystod y 
flwyddyn yn cynnwys y canlynol:  
 

 Mae'r cynllun Cymorth Cynhwysiant Ariannol wedi ehangu ei weithgareddau ac mae bellach 
wedi sicrhau dros £800,000 o fudd-daliadau llesiant a grantiau blynyddol ychwanegol ar gyfer 
atgyfeiriadau ers iddo ddechrau yn 2018. 

 Mae'r Prosiect Sipsiwn a Theithwyr traws-awdurdod (Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent) yn 
parhau i ddarparu gwasanaeth cymorth gwerthfawr i gymunedau Sipsiwn a Theithwyr Gwent, yn 
enwedig wrth i safleoedd newydd a gwell gael eu datblygu.   

 Mae Gwasanaeth Cymorth i Fudwyr yr UE wedi dod yn rhan annatod o Mind Casnewydd ac 
mae'n parhau i ddarparu gwasanaeth gwerthfawr i fudwyr o amrywiaeth o gefndiroedd.  Mae 
gwaith hefyd yn canolbwyntio ar newidiadau sydd ar y gweill i statws preswylio oherwydd Brexit.  

 Sicrhawyd arian ychwanegol i alluogi dau weithwr cymorth llawn amser i weithio i'r Gwasanaeth 
Cymorth i Ffoaduriaid a gofod swyddfa amgen y cytunwyd arno gyda Chyngor Ffoaduriaid 
Cymru.  

 Unwaith eto, cynyddodd y gyllideb ar gyfer gwasanaethau cyfieithu a dehongli gyda Language 
Line ymhellach, wrth i fwy o bobl ag ieithoedd/tafodieithoedd llai cyffredin gael eu cefnogi. 
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 Mae cynllun Cymorth Arbenigol i Bobl Hŷn Gofal a Thrwsio yn parhau i ddarparu cymorth 
ychwanegol i bobl sy’n colli eu golwg yn gynyddol, ac mae ganddo nifer o lwyddiannau nodedig 
gan weithio'n agos gyda swyddog Swyddog Adsefydlu'r Tîm Cyswllt Cyntaf y Cyngor ar gyfer Nam 
ar y Golwg. 

 Mae ail-gomisiynu'r cynllun Cymorth Symudol Cam-drin Domestig wedi arwain at wasanaeth 
mwy integredig i fenywod a dynion sydd â phroblemau cam-drin domestig a thrais rhywiol, drwy 
gyfuno cynllun BAWSO ar gyfer menywod o gymunedau PDdLlE â'r cynllun Llamau ehangach. 
Hefyd, mae cyllid yn parhau ar gyfer lloches 8 gwely BAWSO yn y ddinas.  Mae materion sy'n 
ymwneud â gweithredu Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn 
parhau gan gynnwys pobl heb Unrhyw Hawl i Gronfeydd Cyhoeddus ac eglurhad ar gyllid Grant 
Cymorth Tai o'r holl wasanaethau Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 

 Dathlodd y cynllun Lighthouse 55+ ar gyfer pobl hŷn ei ben-blwydd cyntaf a chefnogodd dros 
250 o bobl yn ystod y flwyddyn.  

 Mae gweithwyr cymorth ymroddedig hefyd yn gweithio gyda phobl sydd â nam ar y synhwyrau, 
colli golwg a chlyw (wedi'u hyfforddi mewn iaith Arwyddion Prydain) ill dau ac anableddau 
corfforol, gan gysylltu ag asiantaethau eraill, gan gynnwys cymhorthion ac addasiadau a thimau 
Therapi Galwedigaethol.  

 Roedd gwaith paratoi yn ystod y flwyddyn ar gyfer cynllun tai â chymorth newydd ar gyfer 6 o 
bobl ifanc ddigartref yn paratoi'r ffordd i'r cynllun agor yn gynnar yn 2020/21.  Dim ond 
oherwydd y gwaith partneriaeth rhagorol rhwng Cartrefi Dinas Casnewydd, Llamau Cyf. ac Uned 
Anghenion Tai a Thîm Cefnogi Pobl y Cyngor yr oedd hyn yn bosibl.  

 Yn olaf, roedd y tîm yn gallu darparu cyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau i bobl sy'n cysgu 
ar y stryd a phobl heb breswylfa sefydlog yn y Ddinas gydag Eden Gate (Cysgodfan Nos a 
Chanolfan Ddydd) a The Wallich (Tîm Allgymorth Pendant). 

 
Roedd 2019/20 yn flwyddyn drosiannol i baratoi ar gyfer gweithredu'r Rhaglen Grant Cynnal Tai 
newydd yn llawn ym mis Ebrill 2020.  Bydd y rhaglen ddiwygiedig yn canolbwyntio mwy ar atal 
digartrefedd ac yn fwy hyblyg a chreadigol.  Bydd gwell cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth 
â chydweithwyr yn y sector statudol a'r trydydd sector yn galluogi'r rhaglen i ddatblygu 
gwasanaethau sy'n canolbwyntio mwy ar yr unigolyn i dargedu cymorth i rai o'n dinasyddion mwyaf 
agored i niwed, gan leihau’n ymhellach anghydraddoldeb mynediad at wasanaethau.  
 
Cam Gweithredu 2 
Yn 2019/2020 gwelwyd cynnydd cyson yn nifer yr aelwydydd a gynorthwyir i atal digartrefedd er 
gwaethaf nifer gynyddol o gyflwyniadau.   Nodir digartrefedd fel blaenoriaeth strategol yn y Nodau 
Adfer Strategol – gan gefnogi pobl sy'n agored i niwed fel blaenoriaeth.    
 
Yn 2019/20 roedd gan y Cyngor 610 o aelwydydd digartref a derbyniodd 919 o ddyraniadau o dai 
fforddiadwy.  Cydweithio rhwng Tai'r Cyngor (Adfywio, Buddsoddi a Thai), Gwasanaethau Cefnogi 
Pobl (Gwasanaethau Oedolion) a'n partneriaid yn sefydliad Pobl, Eden Gate, Byddin yr 
Iachawdwriaeth, Olive Branch a Heddlu Gwent, gwnaethom sicrhau bod dros 70 o bobl a oedd yn 
cael eu cyflwyno fel rhai sy'n cysgu ar y stryd neu'n ddigartref yn cael llety yn ystod COVID, gyda 
mynediad at wasanaethau meddwl ac iechyd a phrydau poeth.  Mae'r mesurau cyfnod cloi wedi 
gweld cynnydd yn y galw ar wasanaethau'r Cyngor i'r rhai sydd mewn perygl o gael eu gwneud yn 
ddigartref a/neu sydd angen cyngor ac arweiniad pellach ar dai.   
 
Bydd ystadegau terfynol y bobl a gefnogir yn 2019/20 yn cael eu hychwanegu at yr adroddiad sy’n 
cale ei gyhoeddi. 
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Camau Gweithredu 3 a 4  
Yn ogystal â'r datblygiadau uchod, mae gwasanaethau Cymorth Tenantiaeth a ddarperir gan y cyngor 

wedi'u hailffocysu er mwyn darparu gwaith ymyrryd mewn argyfwng i aelwydydd sydd mewn perygl 

o fod yn ddigartref, gan weithio ochr yn ochr â staff eraill o fewn Uned Anghenion Tai'r Cyngor er 

mwyn atal digartrefedd yn ogystal â chysylltu â gwasanaethau cymorth eraill sydd ar gael.   

Mae cyllid craidd o'r Grant Cymorth Tai yn helpu i alluogi nifer o asiantaethau trydydd sector lleol i 

godi arian ar gyfer gwasanaethau ychwanegol gan gynnwys “Learning 4 Life” Llamau (sgiliau cyn-

alwedigaethol), prosiect CRE8 Solas Cymru (sgiliau paratoi gwaith), Rhaglen Ryddid Cymorth i 

Fenywod Casnewydd (adeiladu ymwybyddiaeth a gwydnwch) a chyfres o gyrsiau cydnerthedd Mind 

Casnewydd.  

Mae atgyfeiriadau i brif gynllun cymorth symudol y Cyngor, Prosiect Goleudy, bellach yn cael eu 

blaenoriaethu i sicrhau yr ymdrinnir ag atgyfeiriadau argyfwng/brys cyn gynted ac effeithlon â 

phosibl.  

Edrych tua’r dyfodol 
Mae darparu tai priodol, a'r cymorth sydd ei angen ar bobl i reoli a chynnal eu tenantiaethau, yn 

allweddol i leihau anghydraddoldebau canlyniadau i rai o'n cymunedau mwyaf agored i niwed.  Bydd 

hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r cyngor, gyda'n gwaith cydraddoldeb wedi'i gysylltu'n agos â 

chefnogi pobl i fyw'n annibynnol, a darparu ymyriadau wedi'u teilwra ar gyfer pobl sy'n rhannu 

nodweddion gwarchodedig.   
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Amcan Cydraddoldeb 8:  Y Gymraeg  

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu  

  Byddwn yn hyrwyddo ein gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog ac yn cynyddu'r defnydd 

o'r Gymraeg yng Nghasnewydd  

Cam Gweithredu 1 Adolygu llywodraethu a monitro perfformiad  
 

Cam Gweithredu 2 Hyrwyddo'r Gymraeg yn y gymuned, yn enwedig o amgylch 
cymunedau Cymraeg a PDdLlE  

Cam Gweithredu 3 Ymgysylltu â phartneriaethau a rhanddeiliaid er mwyn cynyddu 
gwelededd y Gymraeg yn y gymuned   

Cam Gweithredu 4 Ymgysylltu staff â dosbarthiadau Cymraeg ac ymwybyddiaeth o'r 
Gymraeg  

 
Crynodeb 
Mae nifer o ddisgwyliadau wedi'u gosod ar y Cyngor mewn perthynas â'r Gymraeg, sy'n cynnwys, 
ond heb fod yn gyfyngedig i:  
 

 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011  

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

 Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg  

 Strategaeth Mwy na Geiriau  
 
Creodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 swydd Comisiynydd y Gymraeg a oedd wedyn yn gosod 
Safonau'r Gymraeg ar gyrff y sector cyhoeddus drwy Hysbysiadau Cydymffurfio. Mae Safonau'r 
Gymraeg yn cwmpasu'r ffordd y mae'r cyngor yn darparu gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog, 
gweinyddiaeth fewnol, y ffordd rydym yn ystyried y Gymraeg yn ein prosesau gwneud 
penderfyniadau a'r gofyniad i ddatblygu Strategaeth Hyrwyddo 5 Mlynedd.  
 
Yn 2019/20, mae'r awdurdod wedi parhau i wneud cynnydd da tuag at gydymffurfio â Safonau'r 
Gymraeg.  Mae'r agenda'n parhau i elwa o gyllideb a Swyddog Polisi penodedig, ac yn ystod 
2019/20, recriwtio Swyddog Hybu'r Gymraeg.  
 
Mae'r cyngor hefyd wedi cymryd camau cadarnhaol tuag at gyflawni'r nodau a nodir yn ei 
Strategaeth Gymraeg 5 Mlynedd; ac rydym yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol yn y 
Gymraeg ar draws y ddinas, ac yn cefnogi datblygiad ein fforwm iaith Gymraeg lleol. Eleni, rydym 
hefyd wedi bod yn datblygu ein gwaith partneriaeth i hyrwyddo'r Gymraeg ar draws cymunedau 
lleiafrifol ledled Casnewydd.    
 
Mae rhagor o wybodaeth am weithredu Safonau'r Gymraeg, a hyrwyddo'r Gymraeg wedi'i chynnwys 
yn Adroddiad Blynyddol y Gymraeg 2019-2020.  
 
Cam Gweithredu 1 
Bydd sicrhau bod strwythur llywodraethu a pherfformiad y Cyngor sy’n addas i'r diben yn helpu i 
ddatblygu agenda'r Gymraeg a chynyddu lefelau cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg. Mae gwaith yn 
mynd rhagddo i adolygu a chysoni cynlluniau gweithredu mewnol ac allanol cyfredol, yn ogystal â 
nodi dangosyddion perfformiad allweddol a fydd yn rhoi trosolwg effeithiol o gydymffurfiaeth a 
chynnydd.   
 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/20170321%20Hysbysiad%20Cydymffurfio44%20Cyngor%20Dinas%20Casnewydd%20(en).pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Equalities-and-Welsh-language-/Welsh/NCC-Welsh-Language-Strategy-2017-2022.pdf
https://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Equalities-and-Welsh-language-/Welsh/Welsh-Language-draft-Annual-Report-2019-20.pdf
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Mae adolygiad o Grŵp Gweithredu'r Gymraeg y cyngor, ei aelodaeth a'i swyddogaeth, hefyd yn cael 
ei ddatblygu, a bydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau ddechrau'r flwyddyn nesaf.   
 
Cam Gweithredu 2 
Nodir gwaith tuag at hyrwyddo'r Gymraeg yn allanol yn ein Strategaeth 5 Mlynedd ar gyfer y 
Gymraeg, y mae'r cyngor yn gweithio tuag at ei chyflawni mewn partneriaeth ag aelodau o Fforwm y 
Gymraeg a rhanddeiliaid eraill.  Roedd penodi Swyddog Hyrwyddo i gynyddu ymwybyddiaeth o 
addysg cyfrwng Cymraeg yn ardal y bedwaredd ysgol cyfrwng Cymraeg arfaethedig yn canolbwyntio 
ein gwaith i sicrhau ein bod yn cynyddu ymwybyddiaeth o'r iaith ymhlith ein cymunedau PDdLlE, ac 
eraill na fyddent yn draddodiadol yn ystyried addysg cyfrwng Cymraeg. Eleni rydym hefyd wedi 
comisiynu ymchwil i edrych ar pam nad yw pobl ifanc yn dewis gofal plant ac addysg y blynyddoedd 
cynnar fel opsiynau ar gyfer cyflogaeth/ addysg bellach, a sut y gallwn weithio i fynd i’r afael yn well 
â’r bylchau hyn. 
 
Cam Gweithredu 3 
Mae gwaith yn parhau mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol yn y Gymraeg a grwpiau lleol 

drwy Fforwm yr Iaith Gymraeg, Fforwm Mwy na Geiriau a gweithgor yr Ŵyl Newydd. Eleni, noddodd 

y cyngor ‘Gŵyl Newydd’, sef gŵyl Gymraeg Casnewydd a chynhaliodd sgwrs a draddodwyd gan 

Gomisiynydd y Gymraeg yn y Ganolfan Ddinesig Rydym wedi parhau i ddatblygu ein perthynas waith 

gyda Menter Iaith Casnewydd a chefnogi Fforwm yr Iaith Gymraeg i hwyluso'r cyfleoedd i bobl 

Casnewydd ddefnyddio'r Gymraeg drwy estyn allan at gynulleidfaoedd newydd.   

Cam Gweithredu 4 

Er mwyn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg mewn swyddi rheng flaen mae'r cyngor wedi treialu'r 

Ap 'Say Something in Welsh', gan ddefnyddio dulliau dysgu, a allai, os yw'n llwyddiannus, gael eu 

cynnwys fel rhan o raglen ddysgu a datblygu ehangach. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu 

pecyn Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg ar-lein, a diweddarwyd ein sesiwn wyneb yn wyneb gyfredol ar 

ddechrau'r flwyddyn.  Mae ymwybyddiaeth o'r Gymraeg bellach yn rhan o'n cyfnod cynefino staff, ac 

rydym wedi darparu hyfforddiant iaith Gymraeg i holl aelodau newydd y Cabinet.  

 

Edrych tua’r dyfodol 

Mae agenda'r Gymraeg bellach wedi'i gwreiddio'n gadarn ar draws y cyngor drwy drefniadau adrodd 

ffurfiol.  Cynhyrchir adroddiad blynyddol iaith Gymraeg gan y cyngor sy’n cael ei gyhoeddi ar ein 

gwefan.  Wrth i ni symud tuag at Gynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 2020-24, bydd y 

cyngor yn parhau i fonitro cynnydd y Gymraeg drwy'r llwybrau hyn, yn hytrach na'i gynnwys yn ein 

Hamcanion Cydraddoldeb Strategol.  
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Amcan Cydraddoldeb 9  Cydymffurfiaeth Gorfforaethol    

Cydymffurfiaeth Gorfforaethol 

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

Arweinyddiaeth strategol, trefniadau llywodraethu, sicrhau bod safonau'n uchel ac yn gyson ar 
draws yr holl Gyngor a'i wasanaethau  

Cam Gweithredu 1 Monitro perfformiad, gan gynnwys boddhad cwsmeriaid, drwy'r Grŵp 
Cydraddoldeb Strategol   

Cam Gweithredu 2 Adrodd yn flynyddol ar gydraddoldeb a'r Gymraeg i'r Cabinet a'r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth, a chyhoeddi adroddiadau perthnasol ar wefan y Cyngor   

Cam Gweithredu 3 Mae gan dudalennau gwe wybodaeth berthnasol am gydraddoldeb:  

 Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (AEDCh)  

 Adroddiadau Blynyddol ar Gydraddoldeb a'r Gymraeg  

 Data poblogaeth a chyflogaeth o ran Cydraddoldeb a’r Gymraeg  

Cam Gweithredu 4 Cyngigiodd yr holl hyfforddiant a chanllawiau perthnasol i gyflogeion y 
Cyngor er mwyn hwyluso cydymffurfiaeth â'r ddeddfwriaeth cydraddoldeb, 
hawliau dynol a'r iaith Gymraeg 

Cam Gweithredu 5 Adolygu gweithdrefnau ar gaffael, grantiau a noddi i brif ffrydio gofynion 
cydraddoldeb a'r iaith Gymraeg  

 

Crynodeb 
Dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf mae'r awdurdod wedi parhau i ddangos ei ymrwymiad i 

dryloywder drwy gyhoeddi gwybodaeth berthnasol am gydraddoldeb ar-lein, ac adrodd ar gynnydd 

ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol i'r Grŵp Cydraddoldeb Strategol (GCS). Mae'r cyngor hefyd yn 

parhau i gynnal adolygiadau Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau, er bod yr adroddiadau wedi'u hatal am 

y flwyddyn ar gyfer 2019/20 oherwydd blaenoriaethau parhaus ynghylch COVID-19.   

Cam Gweithredu 1 
Yn 2019/20, parhaodd y GCS i gwrdd bob deufis, gan gylchdroi’r Amcanion Cydraddoldeb Strategol 

dan sylw i'w hystyried. Mae'r cyngor hefyd wedi parhau â'i ymrwymiad i ddatblygu Hyrwyddwyr 

Aelodau Etholedig, gydag arweinwyr ar gyfer Hil, LHDTC+, Anabledd a'r Gymraeg i godi proffil gwaith 

cydraddoldeb drwy gydol y flwyddyn.  

Camau Gweithredu 2 a 3  
Bydd yr awdurdod yn parhau i gyhoeddi'r holl adroddiadau blynyddol sy'n ymwneud â'r Gymraeg a 
chydraddoldeb, a'r data gofynnol sy'n gysylltiedig â'r adroddiadau hyn, ar wefan 'Cydraddoldeb a'r 
Gymraeg' Cyngor Dinas Casnewydd.  Cymeradwyir yr adroddiadau hyn gan ein huwch dîm arwain, y 
Cabinet a'r Cyngor (Cydraddoldeb yn unig).   
 
Cam Gweithredu 4 
Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn cynnig hyfforddiant 'Cyflwyniad i Gydraddoldeb' ac 'Ymwybyddiaeth 
o'r Gymraeg' i'r holl staff.  Bwriad y sesiynau hyn yw hybu ymwybyddiaeth gyffredinol o 
rwymedigaethau'r awdurdod o ran iaith Gymraeg a chydraddoldeb, tra hefyd yn rhoi gwybodaeth i 
staff am ble y gallant fynd i gael cyngor ac arweiniad pellach.   

 
 
 
Cam Gweithredu 5 

http://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/Equalities-the-Welsh-language/Equalities.aspx
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Yn gynnar yn 2019, mabwysiadodd y Cabinet God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth 
Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi yn swyddogol, a ddatblygwyd i ddiogelu cyflenwyr a gweithwyr 
rhag risgiau gan gynnwys caethwasiaeth fodern a mathau eraill o gamfanteisio.  Cytunwyd y bydd 
cynnydd yn erbyn y Cod yn cael ei adrodd i'r GCS, a bydd diweddariadau blynyddol yn ymddangos o 
fewn Adroddiadau Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn y dyfodol. Bydd y broses adrodd 
hon yn dechrau yn 2020/21.  Mae'r Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Asedau hefyd wedi'i 
enwebu fel hyrwyddwr Gwrth-Gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol.   

Ers i'r cyngor ymrwymo i'r Cod Ymarfer, mae ein swyddogaeth Gaffael wedi mabwysiadu dull 

gweithredu newydd yn ei brosesau tendro wrth benodi contractwyr allanol.  Yn ogystal, mae 

Adnoddau Dynol wedi datblygu prosesau a pholisïau mewnol i sicrhau ein bod, fel cyflogwr, yn 

ymgorffori ein dull arfer gorau ein hunain o sicrhau bod ein harferion cyflogaeth o'r safonau 

moesegol uchaf.  

O ran prosesau tendro'r cyngor, mae dogfennau newydd wedi'u datblygu a'u cyflwyno i'w defnyddio 

ar draws y cyngor.  Mae'r broses gymhwyso newydd a roddir ar bob tendr agored yn nodi ein 

safbwynt fel mabwysiadwr balch o'r Cod Ymarfer, ac yn annog ein holl gyflenwyr i gofrestru eu 

hunain yn yr un modd. Mae adran bwrpasol ym mhob tendr sy'n cysylltu cyflenwyr â'r Cod Polisi 

Ymarfer, ac yn gofyn am wybodaeth am gofrestru.  Mae adrannau newydd drwy gydol ein dogfen 

gymwysterau sy'n cwmpasu meysydd fel Arferion Cyflogaeth, Caethwasiaeth Fodern, Cyfle Cyfartal a 

Rhestrau Du.  Mae'n ofynnol i dendrwyr ateb cyfres o gwestiynau, a rhoi manylion unrhyw gamau 

gweithredu lle gwelwyd eu bod wedi gweithredu'n anghyfreithlon neu wedi cael eu herlyn am beidio 

â chydymffurfio â deddfwriaeth.  

Mae manylebau gwasanaeth a luniwyd gyda gwasanaethau bellach wedi'u cynllunio fel nad ydym yn 

rhoi gormod o bwysau ar gyflenwyr a allai effeithio'n negyddol ar eu cadwyn gyflenwi a'u gweithwyr. 

Rydym wedi ymrwymo i dalu ein holl gyflenwyr o fewn 30 diwrnod i anfoneb ddilys, ac rydym bellach 

yn ei gwneud yn ofynnol i bob is-gontractwr gael ei dalu gyda'r un telerau.  Mae tendrau bellach yn 

cynnwys cwestiynau ynghylch cadwyni cyflenwi sy'n talu cyflog teg i staff tramor.  

Edrych tua’r dyfodol 
Mae arweinyddiaeth a llywodraethu effeithiol yn hanfodol er mwyn sicrhau bod Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol y cyngor yn cael ei gyflawni, a bydd hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth.  Un 

maes penodol o ffocws fydd datblygu cynlluniau cyflawni a fframweithiau perfformiad effeithiol a 

fydd yn caniatáu monitro cynnydd yn well yn erbyn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd 

drwy gydol y flwyddyn.    Byddwn hefyd yn mandadu hyfforddiant cydraddoldeb i'r holl staff.  
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Data Cydraddoldeb 
Defnyddir data cydraddoldeb gan y cyngor drwy gydol ei broses o wneud penderfyniadau ac mae'n 
rhan hanfodol o sut a pham y gwneir penderfyniadau i gyflawni ei ddyletswyddau yn y sector 
cyhoeddus.  Bydd yr adran hon yn edrych ar rôl ein data cydraddoldeb mewn dau gam:  

 Casglu data; sut mae'r awdurdod yn casglu data ar Nodweddion Gwarchodedig, Iaith Gymraeg a 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol  

 Gwerthuso data; sut mae'r awdurdod yn defnyddio data drwy ein prosesau mewnol, er 
enghraifft, ein Hasesiadau Tegwch a Chydraddoldeb   

 

1. Casglu Data  
Mae casglu gwybodaeth gywir am ein gweithwyr a'r cyhoedd yn allweddol i ddarparu gwasanaethau 

sy'n gynhwysol, ac sy'n ymateb i anghenion unigol.  Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn casglu data 

cydraddoldeb mewn gwahanol ffyrdd, sy'n mynd ymlaen i lywio'r gwasanaethau a ddarparwn.  

A. Systemau 
Fel awdurdod, rydym wedi datblygu ystod o systemau sy'n casglu data, drwy ein systemau Rheoli 

Cysylltiadau Cwsmeriaid, a chronfeydd data eraill sy'n gysylltiedig â gwasanaethau unigol. Mae'r 

systemau hyn yn caniatáu i wasanaethau greu darlun a phroffil o'u cwsmeriaid. Yna defnyddir y data 

hwn wrth ddatblygu cynlluniau a rhaglenni gwaith gwasanaethau, ac mae'n caniatáu i wasanaethau 

ddiwygio'r gwasanaethau presennol lle bo angen. 

B. Ymgynghoriadau 
Mae'r cyngor yn ymgynghori ac ymgysylltu’n rheolaidd ag amrywiaeth o grwpiau cymunedol, paneli 

dinasyddion a'r cyhoedd yn gyffredinol. Rydym yn datblygu arolygon ac ymgynghoriadau yn seiliedig 

ar anghenion am newidiadau, gwelliannau neu strategaethau i wasanaethau a fydd yn effeithio ar y 

gymuned. Eleni rydym wedi ymgynghori ar bynciau fel diogelwch yng Nghasnewydd, agweddau tuag 

at fudo, cwynion cyhoeddus, anghenion pobl ifanc LHDTC+, pennu ein cyllideb a pharcio preswylwyr. 

Mae dulliau ymgynghori wedi cynnwys sesiynau ymgysylltu wyneb yn wyneb ac arolygon wi-fi 

bysiau, ac eleni rydym wedi derbyn bron i 40,000 o ymatebion.  Yn ystod 2019/20, gwnaethom hefyd 

gyflwyno monitro demograffig gorfodol ar gyfer pob arolwg ac ymarfer ymgynghori, sy'n golygu y 

gallwn yn awr ddeall anghenion pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig yn well, ac effaith 

wahaniaethol ein cynigion.   

C. Proffiliau Llesiant Cymunedol 
Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015), mae'r cyngor wedi cwblhau a chyhoeddi ein 
Proffiliau Llesiant Cymunedol.  Mae'r proffiliau ar gael ar ein gwefan i'r cyhoedd, yn ogystal ag yn 
fewnol ar ein system mewnrwyd ar gyfer staff.  Mae'r proffiliau hyn yn ffynhonnell data ar draws 
nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys data ar ethnigrwydd, a bwriedir iddynt fod yn adnodd i 
aelodau'r cyhoedd a swyddogion o fewn yr awdurdod.   Bwriedir i'r proffiliau hyn hefyd fod yn 
adnodd ychwanegol i staff wrth ystyried AEDChau.  
 

2. Gwerthuso data  
Mae'r Cyngor yn defnyddio ystod o brosesau sy'n sicrhau ein bod yn defnyddio'r data a gasglwn 

mewn ffordd sy'n llywio ein gwaith cynllunio, penderfynu a llunio polisïau.   

A. Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb 
Mae cwblhau Asesiadau o'r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb ar ddechrau unrhyw broses o wneud 

penderfyniadau neu bolisi yn helpu'r cyngor i dystiolaethu ein bod yn cyflawni ein dyletswyddau 
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Cydraddoldeb, ac, yn bwysicach, yn defnyddio data cydraddoldeb perthnasol i sicrhau bod unrhyw 

effaith anghymesur yn cael ei lliniaru'n gynnar, a bod y penderfyniadau gorau i'r cyhoedd yn cael eu 

gwneud. Mae gan y cyngor fodel integredig o asesu'r effaith ar gydraddoldeb, gan gyfuno 

ystyriaethau o fewn un broses ynghylch Cydraddoldeb, yr Iaith Gymraeg, Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol a pharamedrau tegwch fel y nodwyd gan ein Comisiwn Tegwch. Dylai AEDChau fod yn 

seiliedig ar dystiolaeth, gan ddefnyddio data mewnol ac allanol er mwyn cefnogi unrhyw 

ganfyddiadau.  

B. Cynlluniau Gwasanaethau 
Cynhyrchir cynlluniau blynyddol gan bob un o wasanaethau’r cyngor, ac maent yn gweithredu fel 

mecanwaith adrodd allweddol wrth gyflawni ein Hadroddiad Blynyddol Corfforaethol, yn ogystal â'n 

Hamcanion Llesiant. Mae gan bob gwasanaeth nifer o ddangosyddion perfformiad sy'n ymwneud â 

chamau gweithredu â blaenoriaeth, yn ogystal â meysydd risg sy'n cael eu diweddaru bob chwarter. 

Nodir risgiau ar hyn o bryd mewn perthynas â diffyg cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010.   
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Data’r Gweithlu 

Mae'r data gweithlu canlynol yn dangos gwybodaeth am nodweddion gwarchodedig ein gweithwyr a 

gasglwyd rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth 2020.  Mae'r data'n dangos bod 5781 o staff yn cael eu 

cyflogi gan Gyngor Dinas Casnewydd ar adeg yr adroddiad.   

Mae'n parhau i fod yn heriol cymharu data'r gweithlu yn erbyn ystadegau cenedlaethol oherwydd 

gwahaniaethau yn y ffordd y caiff data ei gasglu gan systemau gweithwyr, o'i gymharu â data 

cyfrifiad safonol.  Mae bylchau data yn lleol hefyd - er enghraifft, nid oes gwybodaeth ar gael ar hyn 

o bryd am hunaniaeth rhyw cyflogeion, nac ar genedligrwydd – er enghraifft, nid oes ffigurau 

dibynadwy ar gael mewn perthynas â phobl sy'n diffinio'u hunain fel LHDTC+ o fewn y boblogaeth 

gyffredinol. 

Mae'r dadansoddiad data hwn wedi cyfrannu at bennu ein Hamcan Cydraddoldeb Strategol newydd 

mewn perthynas â chreu gweithlu cynrychioliadol, a fydd yn cael ei gynnwys yn ein Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol 2020-24.   

Canfyddiadau allweddol   

A. Ethnigrwydd  
 Mae 93.6% o'r staff presennol yn nodi bod eu hethnigrwydd yn wyn – mae hyn yn cynnwys 

ethnigrwydd gwyn Prydeinig, Seisnig, Cymreig, Albanaidd, Gwyddeleg, Ewropeaidd ac 

ethnigrwydd gwyn arall 

 Mae 4.1% o'r staff presennol yn nodi eu hethnigrwydd fel tarddiad/ethnigrwydd Asiaidd, Du, 

Tsieineaidd a Chymysg, o'i gymharu â ffigwr poblogaeth PDdLlE o 13%  

 Dengys data cenedlaethol dangynrychiolaeth gyffredinol yn y gweithle ar gyfer dynion PDdLlE o'i 

gymharu â dynion Gwyn (70.6% o'i gymharu â 76.7%) a mwy o wahaniaeth i fenywod PDdLlE o'i 

gymharu â menywod Gwyn (69.9% o'i gymharu â 43.8%) 

 O'r rhai sy'n gadael y sefydliad; roedd 91.6% yn Wyn a 4.8% o gefndir PDdLlE  

 Y grŵp mwyaf o bobl o fewn y grwpiau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy'n gadael 

yw’r rhai o darddiad Cymysg Gwyn a Caribïaidd (6) a Du Prydeinig – Affricanaidd (4) 

 Y grŵp mwyaf o bobl yn ôl cefndiroedd PDdLlE sy'n ymuno â'r sefydliad yw Asiaidd neu Asiaidd 

Prydeinig Pacistanaidd (34), Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig arall (27) a Gwyn Cymysg a Caribïaidd 

(26) a Chymysg arall (26) 

 O'r 9000 o ymgeiswyr am rolau newydd yn ystod y cyfnod hwn, disgrifiodd 8001 o ymgeiswyr eu 

hethnigrwydd fel Gwyn  

 Mae 4.2% o boblogaeth Casnewydd yn Asiaidd, o'i gymharu â dim ond 1.8% o'r gweithlu   

 Mae 0.8% o'r gweithlu yn Ddu, o'i gymharu â 2.1% o'r boblogaeth   

 

B. Oedran   
 O'r 24 o staff dros 75 oed, gadawodd dim un ohonynt y sefydliad yn ystod y cyfnod hwn  

 Y ganran uchaf o grŵp oedran sy'n gwneud cais am rolau o fewn y sefydliad yw'r rhai rhwng 25 a 

34 oed, ond ein grŵp oedran mwyaf o staff yw 35-44, sy'n cynnwys dros 27% o'r gweithlu  

 Roedd pobl 25-34 oed yn cynnwys 27.6% o'r rhai a oedd yn gadael, sef y ganran uchaf 

 Gwnaed 1.73% o geisiadau gan bobl dros 60 oed. Mae 9.3% o'r gweithlu presennol dros 60 oed, 

a'r llynedd roedd 14.8% o'r rhai a oedd yn gadael y sefydliad dros 60 oed  

 Roedd llai nag 1% o'r ymgeiswyr yn 16-18 oed, tra bod gweithlu presennol pobl ifanc 16-24 oed 

yn 4.1% ac roedd dros 8% o'r rhai a oedd yn gadael y llynedd yn yr un grŵp oedran  
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 Yn 2019 ledled Cymru, roedd 25.6% o ddynion 16-19 oed yn ddi-waith a 21.6% o fenywod  

 Mae 66.5% o'r gweithlu rhwng 16 a 49 oed a 33.5% o’r gweithlu yn yr ystod 50-74+ 

C. Rhyw   
 O'r gweithlu presennol mae 76.9% yn fenywod  

 Roedd dros 70% o'r staff a adawodd y llynedd yn fenywod  

 Roedd 84.6% o'r holl ymgeiswyr am rolau y llynedd yn fenywod  

 Dewisodd 51 o bobl a wnaeth gais nodi eu rhyw fel 'amhenodol' neu wedi peidio â datgelu  

 Ledled Cymru yn 2019 roedd bwlch cyflog rhwng y rhywiau o 13.5% yn dal i fodoli  

 Roedd gan Gasnewydd fel awdurdod lleol fwlch cyflog rhwng y rhywiau o 15.9% yn 2019 (mae 

hwn yn ystadegyn tebyg i awdurdodau lleol cyfagos)  

 

Ch. Statws Priodasol    

 Pobl briod (47.3%) a phobl sengl (30.5%) sy’n ffurfio'r rhan fwyaf o'r gweithlu 

 Mae 0.8% o'r gweithlu presennol yn weddw, o'i gymharu ag 1.1% yn gadael y sefydliad a 0.24% 

yn gwneud cais am rolau  

 Mae 0.2% o'r gweithlu presennol mewn partneriaeth sifil  

 Ni wnaeth 5.8% o'r gweithlu presennol ateb na datgelu eu statws priodasol, ac ni wnaeth 2.38% 

o bobl a oedd yn gwneud cais am rolau ychwaith 

 

D. Anabledd     
 Mae 2% o'r gweithlu presennol yn anabl, o'i gymharu â phoblogaeth o 15% ar gyfer oedolion 

anabl o oedran gweithio yng Nghasnewydd    

 Yn 2019 yng Nghymru roedd 51.5% o fenywod anabl a 53.9% o ddynion anabl yn economaidd 

anweithgar  

 Roedd 2.7% o'r rhai a oedd wedi gadael y llynedd yn anabl 

 Ni chesglir data ar gyfer unrhyw newidiadau mewn namau/anabledd unwaith y bydd staff wedi 

dechrau gweithio o fewn y sefydliad; nid yw data ar gyfer pobl a ddechreuodd gyflogaeth yn 

anabl, ond sydd bellach yn nodi nad oes ganddynt anabledd (ac i'r gwrthwyneb) yn cael ei 

gynnwys yn yr adroddiad hwn ar hyn o bryd 

 'Anhysbys' neu wedi gadael yn 'wag' yw’r data ar gyfer 3.5% o'r staff presennol a 3.8% o'r rhai 

sy'n gadael 

 Mae ymgeiswyr anabl ar gyfer rolau newydd ar lefel o 4.3% o’r cyfanswm   

 Mae 5.23% o ymgeiswyr wedi rhestru 'Anhysbys' neu wedi gadael yn 'wag' – yng Nghymru, nid 

yw 16% o fenywod anabl a 29% o ddynion anabl erioed wedi datgelu na thrafod eu nam na'u 

cyflwr iechyd gyda'u cyflogwr 

 Gadawodd 14.7% o'r gweithlu anabl y sefydliad y llynedd   

 

Dd. Cyfeiriadedd Rhywiol     

 1.1% o'r gweithlu presennol yn cael ei adnabod fel lesbiaidd, deurywiol neu’n gyfunrywiol 

 Dewisodd 4.8% o'r gweithlu presennol 'well ganddynt beidio â dweud' pan ofynnwyd iddynt am 

eu cyfeiriadedd rhywiol   

 Gadawodd 55.8% o'r gweithlu presennol y cwestiwn hwn yn wag   

 Mae 2.2% o'r rhai sy'n gadael y sefydliad yn lesbiaidd, yn ddeurywiol neu'n gyfunrywiol 
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 O ymgeiswyr am rolau newydd, mae 4.25% yn lesbiaidd, yn ddeurywiol neu'n gyfunrywiol 

 Rydym yn colli mwy o bobl LHD nag yr ydym yn eu cyflogi ym mhob categori a gofnodwyd 

 Heterorywiol yw mwy nag 88% o ymgeiswyr ar gyfer rolau newydd  

 

E. Crefydd neu Gred  
 Nododd 12 o bobl o 9000 o ymgeiswyr am rolau newydd eu hunain fel Bwdhaidd, Iddewig neu 

Taoaidd 

 Dewisodd 51.8% o'r gweithlu presennol adael yr ateb hwn yn wag  

 Y canrannau uchaf o grefydd neu gred benodedig yn y gweithlu presennol yw Cristnogol 

Protestannaidd ar 10.8%, ac yna 7.3% o bobl yn diffinio fel Anffyddwyr 

 Yr hunaniaeth grŵp fwyaf (penodedig) ar gyfer ymgeiswyr i rolau newydd oedd Anffyddwyr ar 

19.6% 

 Mae 1.1% o'r gweithlu presennol yn Fwslim Shiite neu Sunni, ni adawodd unrhyw Fwslimiaid 

Shiite y sefydliad y llynedd  

 Dewisodd 9.7% o ymgeiswyr 'arall' fel eu crefydd neu eu cred  

 Roedd 1.4% o'r rhai a oedd yn gadael y llynedd yn Fwslemiaid Sunni 

 Mae data o'n Proffiliau Llesiant yn awgrymu bod 4.7% o Gasnewydd yn Fwslemiaid yn 2011 
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Band cyflog yn ôl rhyw   

 2018/19 2019/20 

Band Cyflog (£)  Gwryw % Benyw % Gwryw % Benyw % 

10,000-14,999 13 0.9 38 0.8 10 0.7 23 0.5 

15,000-19,999 476  34.0 2130  42.9 450  31.7 1927 39.2 

20,000-24,999 266  19.0 909 18.3 288  20.3 956  19.5 

25,000-29,999 175 12.5 462  9.3 128 9.0 389  7.9 

30,000-34,999 60 4.3 163  3.3 121 8.5 279  5.7 

35,000-39,999 293  20.9 1020  20.5 109 7.7 390  7.9 

40,000-44,999 24 1.7 41 0.8 191  13.5 695 14.1 

45,000-49,999 14 1.0 53 1.1 16 1.1 43 0.9 

50,000-54,999 17 1.2 32 0.6 17 1.2 46 0.9 

55,000-59,999 12 0.9 25 0.5 8 0.6 27 0.5 

60,000-64,999 9 0.6 13 0.3 9 0.6 16 0.3 

65,000-69,999 6 0.4 14 0.3 6 0.4 14 0.3 

70,000+ 19 1.4 24 0.5 17 1.2 33 0.7 

Ddim yn gwybod 17 1.2 42 0.8 49 3.5 74 1.5 

Cyfanswm 1401  100 4966  100 1419  100 4912 100 

 

Math o gontract yn ôl rhyw  

 2018/19 2019/20 

Natur y Contract Gwryw % Benyw % Gwryw % Benyw % 

Parhaol 1040  74.2 3493  70.3 1028  72.4 3499 71.2 

Cyfrifoldebau Ychwanegol 11 0.8 42 0.8 6 0.6 31 0.6 

Achlysurol 148 10.6 400 8.1 145 10.2 368  7.5 

Cyfnod Penodol 186  13.3 985  19.8 193  13.6 921 18.8 

Cyflenwi oherwydd Salwch 
Hirdymor 

2 0.1 3 0.1 1 0.1 2 0.0 

Cyflenwi oherwydd 
Mamolaeth 

3 0.2 5 0.1 0 0.0 4 0.1 
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Tymhorol  6 0.4 30 0.6 5 0.4 29 0.6 

Secondiad 0 0.0 5 0.1 1 0.1 5 0.1 

Sesiynol 5 0.4 3 0.1 40 2.8 53 1.1 

Cyflenwi 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Dros Dro 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Cyfanswm 1401  100 4966  100 1419  100 4912 100 

 

Patrwm gweithio yn ôl rhyw  

 2018/19 2019/20 

Patrwm Gwaith Gwryw % Benyw % Gwryw % Benyw % 

Llawn-amser 950 67.8 1579  31.8 946  66.7 1619 33.0 

Rhan-Amser 442 31.5 3319 66.8 468  33.0 3232 65.8 

Rhannu Swydd 9 0.6 68 1.4 5 0.4 61 1.2 

Cyfanswm 1401  100 4966  100 1419  100 4912 100 

 

Proffil oedran (data o staff cyfredol a'r rhai sy'n gadael) 

 2018/19 2019/20 

Grŵp Oedran Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am Swyddi  

% Cyflogeion 
sy’n Gadael y 
Cyngor 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am Swyddi  

% Cyflogeio
n sy’n 
Gadael y 
Cyngor 

% 

16-24 242  4.1 862  18.6 20 5.6 236  4.1   51 8.2 

25-34 1301  22.3 1539 33.2 73 20.3 1243 21.5   172  27.6 

35-44 1527 26.1 1016 21.9 77 21.4 1565 27.1   130 20.9 

45-49 809  13.8 415  8.9 45 12.5 795 13.8   54 8.7 

50-54 800 13.7 391 8.4 49 13.6 782  13.5   63 10.1 

55-59 609  10.4 235  5.1 45 12.5 618  10.7   61 9.8 

60-64 390  6.7 105 2.3 33 9.2 371  6.4   61 9.8 

65-69 100 1.7 8 0.2 17 4.7 106 1.8   25 4.0 
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Proffil oedran (ymgeiswyr – mae categoreiddio ystod oedran yn wahanol)  

2019/20 

Grŵp Oedran Ymgeiswyr am 
Swyddi  

% 

16-18 82 0.9 

19-25 2178  24.2 

26-35 2952  32.8 

36-45 1956 21.7 

46-60 1598 17.8 

Dros 60 156  1.7 

Mae’n well gen i 
beidio â dweud 

78 0.9 

Cyfanswm 9000  100 
 

Proffil rhyw (rhyw fiolegol, nid hunaniaeth o ran rhywedd)  

 2018/19 2019/20 

Rhyw Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am 
Swyddi  

% Cyflogeion 
sy’n 
Gadael y 
Cyngor 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am 
Swyddi  

% Cyflogeion 
sy’n 
Gadael y 
Cyngor 

% 

Menywod 4492  76.9 6377 76.1 284  78.9 4448  76.9 6720 74.7 438  70.3 

Dynion 1350  23.1 1956 23.3 76 21.1 1333  23.1 2229  24.8 185  29.7 

70-74 43 0.7 3 0.1 1 0.3 41 0.7   6 1.0 

75+ 21 0.4 0 0.0 0 0.0 24 0.4   0 0.0 

Mae’n well gen 
i beidio â 
dweud 

0 0.0 68 1.5 0 0.0 0 0.0   0 0.0 

Cyfanswm 5842  100 4642  100 360  100 5781  100   623 100 



Adroddiad Blynyddol 19/20 

39 
 

Anhysbys 0 0.0 47 0.6 0 0.0 0 0.0 51 0.5 0 0.0 

Cyfanswm 5842  100 8380  100 360  100 5781  100 9000  100 623 100 

 

Priodasol  

 2018/19 2019/20 

Statws 
Priodasol 

Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
Swyddi  

% Cyflogei
on sy’n 
Gadael y 
Cyngor 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am Swyddi  

% Cyflogei
on sy’n 
Gadael y 
Cyngor 

% 

Partneriaet
h Sifil 

8 0.1 39 0.8 1 0.3 11 0.2 70 0.7 3 0.5 

Wedi 
ysgaru 

252  4.3 228  4.9 19 5.3 256  4.4 398  4.4 28 4.5 

Byw gyda 
phartner 

532 9.1 737  15.9 36 10.0 550  9.5 1364 15.1 60 9.6 

Yn briod 2792  47.8 1463  31.5 182  50.6 2736  47.3 2886  32.1 279  44.8 

Wedi 
gwahanu 

80 1.4 100 2.2 3 0.8 88 1.5 169  1.9 9 1.4 

Sengl 1774  30.4 1940  41.8 107 29.7 1761 30.5 3877 43.1 208  33.4 

Gweddw 49 0.8 16 0.3 1 0.3 45 0.8 22 0.2 7 1.1 

Mae’n well 
gen i beidio 
â dweud 

37 0.6 63 1.4 3 0.8 39 0.7 131 1.5 9 1.4 

Gadawyd 
yn wag 

318  5.4 56 1.2 8 2.2 295 5.1 83 0.9 20 3.2 

Cyfanswm 5842  100 4642  100 360  100 5781  100 9000  100 623 100 

 

Hunaniaeth anabledd  

 2018/19 2019/20 
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Anabledd  Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am Swyddi  

% Cyflogeion 
sy’n Gadael 
y Cyngor 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am Swyddi  

% Cyflogeion 
sy’n Gadael 
y Cyngor 

% 

Anabl 108 1.8 269  5.8 9 2.5 116 2.0 387  4
.
3 

17 2.7 

Nid yn anabl 5526  94.6 4023  86.7 336 93.
3 

5459  94.4 8142  9
0
.
5 

582  93.4 

Anhysbys 46 0.8 109 2.3 8 2.2 49 0.8 136 1
.
5 

4 0.6 

Gadawyd yn 
wag 

162  2.8 241  5.2 7 1.9 157 2.7 335 3
.
7 

20 3.2 

Cyfanswm 5842  100 4642  100 360  100 5781  100 9000  1
0
0 

623 100 

 

Cyfeiriadedd rhywiol 

 2018/19 2019/20 

Cyfeiriadedd 
Rhywiol 

Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
Swyddi  

% Cyflogei
on sy’n 
Gadael y 
Cyngor 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr am 
Swyddi  

% Cyflogei
on sy’n 
Gadael y 
Cyngor 

% 

Heterorywiol  2241  38.4 4023  86.7 184  51.1 2526  43.7 7943  88.3 338  54.3 

Cyfunrywiol 30 0.5 81 1.7 3 0.8 35 0.6 157 1.7 6 1.0 

Deurywiol 11 0.2 77 1.7 2 0.6 13 0.2 123 1.4 2 0.3 

Lesbiad 22 0.4 60 1.3 4 1.1 25 0.4 103 1.1 7 1.1 
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Mae’n well gen 
i beidio â 
dweud 

280  4.8 272  5.9 16 4.4 279  4.8 452  5.0 42 6.7 

Gadawyd yn 
wag 

3258 55.8 129 2.8 151 41.9 2903  50.2 222  2.5 228  36.6 

Cyfanswm 5842  100 4642  100 360  100 5781  100 9000  100 623 100 
 

Crefydd neu gred 

 2018/19 2019/20 
Crefydd / Cred Cyflogeion % Ymgeiswyr 

am Swyddi  
% Cyflogeion 

sy’n Gadael 
y Cyngor 

% Cyflogeion % Ymgeiswyr 
am Swyddi  

% Cyflogeion 
sy’n Gadael 
y Cyngor 

% 

Agnostig 193  3.3 404 8.7 14 3.9 236  4.1 894  9.9 35 5.6 

Anffyddiwr 348  6 899  19.4 27 7.5 420  7.3 1764  19.6 68 10.9 
Bwdhaidd - Hinayana  2 0 1 0 1 0.3 1 0 2 0.02 1 0.2 
Bwdhaidd - Mahayana  4 0.1 2 0 0 0.0 4 0.1 6 0.06 1 0.2 
Cristion - Uniongred 243  4.2 348  7.5 26 7.2 262  4.5 661  7.3 33 5.3 
Cristnogol - 
Protestannaidd  

579  9.9 726  15.6 26 7.2 622  10.8 1375  15.3 84 13.5 

Cristnogol - Catholig  299  5.1 540  11.6 24 6.7 325  5.6 1039  11.5 43 6.9 
Conffiwsiaeth 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hindŵaeth 2 0 17 0.4 2 0.6 3 0.1 52 0.6 0 0 
Islam - Shiite  2 0 29 0.6 0 0 5 0.1 28 0.3 0 0 
Islam - Sunni 49 0.8 188  4 7 1.9 57 1 294  3.3 9 1.4 
Iddewiaeth - 
Uniongred 

0 0 3 0.1 1 0.3 0 0 0 0 0 0 

Iddewiaeth - 
Diwygiedig 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.02 0 0 

Mae’n well gen i beidio 
â dweud 

600 10.
3 

783  16.9 56 15.6 631 10.9 1442  16.0 88 14.1 

Arall 177  3 424  9.1 20 5.6 219  3.8 874  9.7 27 4.3 
Sîciaeth 1 0 9 0.2 0 0 1 0 15 0.16 0 0 
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Taoaeth 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0.02 0 0 
Gadawyd yn wag 3343  57.

2 
266  5.7 156  43.3 2994 51.8 550  6.1 234  37.6 

Cyfanswm 5842  100 4642  100 360  100 5781  100 9000  100 623 100 

 

Ethnigrwydd 

 2018/19 2019/20 
Tarddiad Ethnig Gweithwyr % Ymgeiswyr Am 

Swyddi % 
Cyflogeion sy’n Gadael 
y Cyngor % 

Gweithwyr % Ymgeiswyr Am 
Swyddi % 

Cyflogeion sy’n Gadael 
y Cyngor % 

Asiaidd neu Asiaidd 
Prydeinig - Bangladeshaidd 

0.4 1.1 0 0.4 114 0.5 

Asiaidd neu Asiaidd 
Prydeinig – Indiaidd 

0.3 0.8 0.6 0.3 82 0.5 

Asiaidd neu Asiaidd 
Prydeinig - Arall 

0.4 0.6 1.7 0.5 88 0.3 

Asiaidd neu Asiaidd 
Prydeinig - Pacistanaidd 

0.5 2.1 0.3 0.6 147 0.5 

Du neu Ddu Prydeinig - 
Affricanaidd 

0.4 2.2 1.1 0.4 106 0.6 

Du neu Ddu Prydeinig - 
Caribïaidd 

0.3 0.5 1.4 0.3 35 0.3 

Du neu Ddu Prydeinig - 
Arall 

0.1 0.3 0 0.1 11 0 

Tsieinëeg neu Arall - 
Tsieinëeg 

0.1 0.2 0 0.1 26 0.2 

Tsieinëeg neu Arall - 
Sipsiwn / Teithiwr  

0 0 0 0 0 0 

Tsieinëeg neu Arall - Arall  0.1 0.2 0.6 0.1 3 0.2 
Cymysg - Du Affricanaidd 0 0.1 0 0 14 0.2 
Cymysg - Arall 0.4 0.9 0.8 0.4 41 0.2 
Cymysg - Gwyn ac Asiaidd 0.2 0.3 0 0.3 54 0 
Cymysg - Gwyn a Du 
Affricanaidd 

0.2 0.5 0.3 0.2 26 0.5 

Cymysg - Gwyn a Du 
Caribïaidd 

0.5 1.3 1.4 0.4 59 1 

Gwyn - Prydeinig 67.6 54.8 65.3 66.1 5080  62.4 
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Ethnigrwydd yng Nghasnewydd a Chymru (o Broffiliau Llesiant)  

 

Gwyn - Seisnig 1.7 2.2 1.4 1.9 255  1.8 
Gwyn - Gwyddelig 0.6 0.6 0.8 0.7 31 0.3 
Gwyn - Arall 1.8 1.5 2.2 1.7 105 2.4 
Gwyn - Ewropeaidd arall 0.5 2 2.2 0.6 161  0.6 
Gwyn - Albanaidd 0.1 0.4 0.3 0.2 17 0 
Gwyn – Cymreig 21.2 24.8 17.5 22.4 2352  24.1 
Heb ei Nodi 0.3 0.6 1.1 0.2 0 0.5 
Mae’n well gen i beidio â 
dweud 

0.2 0.6 0.3 0.2 42 0.6 

Anhysbys 0 0.1 0.3 0 0 0.2 
Gadawyd yn wag 2 1.4 0.6 1.9 85 2.2 
Cyfanswm 100 100 100 100 9000  100 
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Dogfennau a Gwybodaeth Ategol 
Comisiwn Tegwch http://www.newport.gov.uk/fairnessCommission/cy/Full-Report/Adroddiad-

Llawn.aspx   

Newport City Council: Y Gymraeg:  Strategaeth 5 Mlynedd (2016). Ar gael yn: Strategaeth Iaith 

Gymraeg 5 Mlynedd Cyngor Dinas Casnewydd 2017-2022 pdf 

Newport City Council: Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb 2016-2020 (2016). 

Ar gael yn: Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol â'r Amcanion Cydraddoldeb 2020-2024 (pdf) 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Dinas Casnewydd: Adroddiad Blynyddol 2016-17 (2017). Ar 

gael yn: Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2016-2017 (pdf) 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Dinas Casnewydd: Adroddiad Blynyddol 2017-18 (2018). Ar 

gael yn: Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2017-2018 (pdf) 

Ar gyfer ystadegau ac adrodd data:  

Cyngor Dinas Casnewydd; Proffiliau Llesiant Cymunedol 2019 

https://www.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Profiles/Community-Wellbeing-Profile-

2019-Newport-Population.pdf   

Chwarae Teg; 'Cyflwr y Genedl 2019' https://chwaraeteg.com/wp-

content/uploads/2019/02/SOTN2019_english.pdf   

Chwarae Teg; Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau yng Nghymru:  Adolygiad wedi'i Ddiweddaru 

https://chwaraeteg.com/news/wales-gender-pay-gap-increases/   

Chwarae Teg; 'Cymdeithas yw'r Anabledd' 2020 https://chwaraeteg.com/wp-

content/uploads/2020/06/Disabled-Women-and-Work-research-report.pdf   

Stonewall; LHDT ym Mhrydain – Adroddiad Gwaith 2018 https://www.stonewall.org.uk/lgbt-britain-

work-report 

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol; Hunaniaeth Ddiwylliannol 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity   

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol; Ystadegau lleol https://www.ons.gov.uk/help/localstatistics   

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol; Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 2019 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/ad

hocs/009953annualsurveyofhoursandearningsasheanalysisofjobchangersandstayers?:uri=employme

ntandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/adhocs/009953annualsurveyofhoursa

ndearningsasheanalysisofjobchangersandstayers  

Grŵp Cydraddoldeb Cymru; Adroddiad Incwm 2018 

https://equalitygroup.wales/2019/01/30/income-reports/   

 

 

http://www.newport.gov.uk/fairnessCommission/cy/Full-Report/Adroddiad-Llawn.aspx
http://www.newport.gov.uk/fairnessCommission/cy/Full-Report/Adroddiad-Llawn.aspx
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Equalities-and-Welsh-language-/Welsh/WELSH-NCC-Welsh-Language-Strategy-2017-2022.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Equalities-and-Welsh-language-/Welsh/WELSH-NCC-Welsh-Language-Strategy-2017-2022.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Equalities-and-Welsh-language-/WELSH-Strategic-Equality-Plan-2020-2024.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Equalities-and-Welsh-language-/WELSH-Equalities-annual-report-2016-17.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Equalities-and-Welsh-language-/WELSH-Equality-Plan-Annual-Report-2017-2018.pdf
https://www.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Profiles/Community-Wellbeing-Profile-2019-Newport-Population.pdf
https://www.newport.gov.uk/documents/One-Newport/Profiles/Community-Wellbeing-Profile-2019-Newport-Population.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/02/SOTN2019_english.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/02/SOTN2019_english.pdf
https://chwaraeteg.com/news/wales-gender-pay-gap-increases/
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2020/06/Disabled-Women-and-Work-research-report.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2020/06/Disabled-Women-and-Work-research-report.pdf
https://www.stonewall.org.uk/lgbt-britain-work-report
https://www.stonewall.org.uk/lgbt-britain-work-report
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity
https://www.ons.gov.uk/help/localstatistics
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/adhocs/009953annualsurveyofhoursandearningsasheanalysisofjobchangersandstayers?:uri=employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/adhocs/009953annualsurveyofhoursandearningsasheanalysisofjobchangersandstayers
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/adhocs/009953annualsurveyofhoursandearningsasheanalysisofjobchangersandstayers?:uri=employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/adhocs/009953annualsurveyofhoursandearningsasheanalysisofjobchangersandstayers
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