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GWYN EU BYD Y
GWENYN PRIN

Gwnaed darganfyddiad cyffrous yn
y ddinas ym mis Medi – poblogaeth
lewyrchus o wenyn prin.
Mae Casnewydd yn swyddogol yn ddinas
sy'n dda i wenyn ac mae ganddi nifer
o safleoedd pryfed peillio penodol gan
gynnwys gwarchodfa natur leol Sant Silian.

MATERION

CASNEWYDD

Roedd swyddog bioamrywiaeth y cyngor ac
entomolegydd o BugLife Cymru yn cynnal
arolwg fel rhan o broject cod post a ariennid
gan y Loteri, pan ddaethant o hyd i'r gwenyn
turio clafrllys bach sy'n brin yn y DU.
Mae dros 25 erw yng Nghasnewydd
yn cael eu rheoli fel safleoedd
peillio i ddenu gwenyn, gloÿnnod
byw, chwilod a phryfed eraill.

Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

Er bod llawer o'r lleiniau ymyl, y cyffyrdd
a'r cylchfannau yn cael eu torri er
diogelwch ar y ffordd ac i roi mynediad
i gerddwyr, mae’r cyngor wedi newid
y trefniadau torri gwair, lleiniau ymyl a
gwrychoedd mewn ardaloedd dethol.
Mae rhywfaint o ardaloedd "gadael i dyfu"
hefyd yn cael eu treialu gan gynnwys yr
A48 ym Machen, Sterndale Bennett Road,
Pencarn Way, Ruskin Way ac Oystermouth
Way. Rydyn ni’n gweithio gydag ysgolion
a grwpiau o wirfoddolwyr cymunedol i
gynnal gweithgareddau Caru Gwenyn.
I gael gwybod mwy ewch i:
www.newport.gov.uk/countryside
i’r adran Bioamrywiaeth.

CADWCH GASNEWYDD YN DDIOGEL Y GAEAF HWN
Dros yr wythnosau diwethaf
mae Casnewydd, Cymru
a gweddill y DU wedi
gweld y dystiolaeth sy’n
dangos nad yw Covid19 wedi diflannu a bod
trigolion yn dal i deimlo'r
effaith yn sylweddol.
Yn rhifyn diwethaf Materion
Casnewydd, buom yn sôn am
sut roedd cyfyngiadau'n cael
eu codi'n lleol a'r hyn roedd y
cyngor yn ei wneud i gefnogi
ailagor busnesau'n ddiogel.
Gosodwyd mesurau diogelwch canol
dinas gan gynnwys gwelliannau i
ardaloedd i gerddwyr, gwell glanhau
a chyngor arbenigol i fusnesau
i gefnogi pobl i ddychwelyd i'r
ddinas ac #YmweldYnDdiogel.
Yn anffodus, yn dilyn cynnydd
sylweddol y nifer yr achosion,
ail-gyflwynwyd mesurau
cloi lleol yng Nghasnewydd
a llawer o'r awdurdodau

GWNEUD Y
NADOLIG YN
DDIOGEL AC YN
ARBENNIG

cyfagos yn ystod mis Medi.
Yn fuan wedyn, cyflwynwyd
mesurau ychwanegol drwy Gymru
gyfan i geisio helpu i atal y llif gan
gynnwys cyfyngu ar amseroedd
agor yn y sector lletygarwch.

sicrhau bod y cyngor diweddaraf yn
cael ei gyflwyno mor glir â phosibl
ar ein holl sianelau cyfathrebu.

rheolaidd, cael prawf os ydym yn
arddangos symptomau a hunanynysu
yn llym os cynghorir i ni wneud hynny."

"Fodd bynnag, dros y gaeaf bydd
angen i ni gyfyngu ar gyswllt o hyd,
cadw ein pellter, gwisgo gorchuddion
wyneb lle bo angen, golchi ein dwylo'n

Gwnewch yn siŵr eich bod yn
parhau i gasglu gwybodaeth o
ffynonellau y gellir ymddiried ynddynt
am sefyllfa bresennol covid-19.

Mae'r cyngor lleol diweddaraf
ar gael ar wefan y cyngor –
www.casnewydd.gov.uk/
coronafeirws a gan Lywodraeth
Cymru, Iechyd Cyhoeddus
Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Aneurin Bevan a Heddlu Gwent.

Dywedodd y Cynghorydd Jane
Mudd - Arweinydd y Cyngor, "Hoffwn
ddiolch i bawb yng Nghasnewydd am
yr ymdrech y maent wedi'i gwneud i
helpu i'n cadw'n ddiogel a chyfyngu ar
ledaeniad y feirws. Mae mor bwysig inni
gynnal yr ymdrech honno, yn enwedig
dros fisoedd y gaeaf, fel y gallwn
barhau i amddiffyn ein hanwyliaid, ein
teuluoedd, ein ffrindiau a'n cymunedau.
Gallwn wneud hyn – gallwn gydweithio
i gadw Casnewydd yn ddiogel.
"Mae angen i ni sicrhau ein bod yn dilyn
y rheolau – ac rwy'n gwerthfawrogi'n
llwyr y gall hwn fod yn gyfnod dryslyd
wrth i'r cyfreithiau a'r canllawiau newid
wrth ymateb i’r sefyllfa bresennol. Fel
cyngor byddwn yn parhau i weithio'n
agos gyda Llywodraeth Cymru ac yn

Ar adeg mynd i'r wasg,
dydyn ni ddim yn gwybod pa
gyfyngiadau fydd ar waith
dros gyfnod y Nadolig.
Ond gallwn i gyd ddechrau
meddwl am sut y gallwn
wneud yr adeg hon yn y
flwyddyn yn arbennig wrth
aros yn ddiogel.

•

YSTYRIWCH:
Siopa'n lleol ac yn gynnar
– cefnogwch ein busnesau lleol
a cheisio gwasgaru eich tripiau
siopa er mwyn osgoi torfeydd
•

Dal i fyny â ffrindiau a theulu
– gwnewch yn siŵr eich bod
yn cadw at y rheolau presennol
neu'n meddwl am ffyrdd eraill
o dreulio amser arbennig gyda

phobl – taith gerdded aeafol gyda
phellter cymdeithasol efallai?
•

Meddyliwch cyn teithio – a yw
eich taith yn angenrheidiol a pha
ddull rydych chi'n ei ddefnyddio?

•

Perthnasau hŷn –meddyliwch
am y risg bosibl o ymweld â
nhw, efallai anfonwch neges
arbennig yn lle hynny.

Mae Cyngor Casnewydd yn
gweithio gyda Casnewydd
Nawr, ardal gwella busnes y
ddinas, ar sut y gallwn nodi'r
Nadolig yng Nghasnewydd mewn
ffordd ddiogel ond sy’n hwyl – i
gael y newyddion diweddaraf
ewch i wefan y cyngor neu
www.newportnow.co.uk
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Y CYNGOR YN NODI CYNNYDD O RAN
TRAFNIDIAETH GYNALIADWY
Mae Cyngor Dinas Casnewydd
wedi nodi cynnydd o ran
mentrau trafnidiaeth
gynaliadwy yng nghyfarfod
y cabinet ym mis Medi.
Rhannwyd manylion nifer o brojectau
yr oedd y Cyngor wedi llwyddo i
geisio arian ar eu cyfer gan gronfa
teithio llesol Llywodraeth Cymru.
Mae pandemig Covid-19 wedi cael
effaith fawr ar fywyd bob dydd, yn
enwedig o ran teithio pob dydd a
chymudo i'r gwaith ac oddi yno. O
ganlyniad, rhyddhaodd Llywodraeth
Cymru arian ychwanegol yn ystod
cyfnodau cloi er mwyn i gynghorau
ariannu gwelliannau teithio llesol lleol.

GOLWG GLIR
AR ARCÊD Y
FARCHNAD

CASNEWYDD I ADOLYGU
CYNLLUN DATBLYGU’R DDINAS

Cyrhaeddodd project
i adfer arcêd siopa
hanesyddol yng nghanol
y ddinas garreg filltir
yn yr haf drwy osod
to gwydr newydd.

cynnwys rhoi wyneb
newydd ar y llwybr beicio yn
ogystal â gosod barrau newydd i
alluogi defnyddwyr cadair olwyn i
gyrraedd y lleoliad yn haws. Rydym
hefyd yn edrych ar yr hyn y gallwn
ei wneud gyda'n fflyd cerbydau ein
hunain i helpu i leihau allyriadau.

Byddwn hefyd yn gwneud gwelliannau i
lwybrau cerdded a lonydd beicio mewn
gwahanol leoliadau ledled y ddinas,
ac yn treialu nifer o barthau terfyn
cyflymder 20mya er mwyn hyrwyddo
diogelwch a theithio llesol o fewn y
parthau hyn. Yn ogystal â'r projectau
penodol hyn, rydym yn parhau i wella
llwybrau teithio llesol presennol.
Cwblhawyd gwaith yn ddiweddar
ym Mhedwar Loc ar Ddeg, oedd yn

I’r perwyl hwnnw, rydym yn falch ein
bod wedi cael arian yn ddiweddar ar
gyfer cerbyd sbwriel allyriadau isel iawn
a fydd ymhlith y cyntaf o'i fath yn y wlad
pan gaiff ei lansio y flwyddyn nesaf.

Mae cynllun datblygu
lleol (CDLl) Casnewydd
yn nodi lleiniau o dir ar
draws y ddinas a chynigion
i lywio twf Casnewydd yn
y dyfodol hyd at 2026.

Dyfodol, a byddai hefyd yn helpu i
nodi safleoedd datblygu ac adfywio
newydd i helpu Casnewydd i
adfer yn dilyn y Coronfeirws.
Bydd y CDLl hefyd yn parhau i
ddiogelu asedau hanesyddol ac
amgylcheddol gorau Casnewydd.

Mabwysiadwyd y CDLl gan y Cyngor
yn 2015 a chyflwynir adroddiad
monitro blynyddol i Lywodraeth
Cymru bob blwyddyn yn manylu ar
ei gynnydd.

Dechreuodd gwaith gan
y contractwyr arbenigol,
Anthony A Davies, ar
arcêd y 19eg ganrif eto
ym mis Gorffennaf ar ôl
iddo gael ei atal oherwydd
pandemig y Coronafeirws.

Ystyriwyd bod CDLl Casnewydd
yn llwyddiannus, ond mae
bellach angen ei adolygu.
Bydd yr adolygiad yn diweddaru
polisïau a gofynion deddfwriaethol
sydd wedi'u cyflwyno ers i'r CDLl
gael ei fabwysiadu, er enghraifft
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Cafwyd arian gan y Gronfa
Dreftadaeth, Cadw a
Llywodraeth Cymru i adfer
yr arcêd sy'n rhedeg o'r
Stryd Fawr i Market Street.
Mae'r gwaith hefyd yn cynnwys
adfer blaenau’r siopau.
Dysgwch fwy am y project yma:
www.newport.gov.
uk/regeneration

PROJECT
GWASTADEDDAU
BYW NEWYDD
Mae cynnig i ychwanegu
canolfan porth newydd i
ymwelwyr ar Wastadeddau
Gwent wedi symud
cam arall ymlaen.
Mae cyngor y ddinas wrthi’n
caffael tir wrth y Lighthouse Inn
yng Ngwynllŵg ar gyfer y cynllun
Gwastadeddau Byw. Bydd yn galluogi
gwell mynediad i Lwybr Arfordir
Cymru a llwybrau eraill yn yr ardal ac

Dilynwch ni ar Facebook

Cymeradwywyd saith o'n ceisiadau am
arian. Rydym eisoes wedi rhoi mesurau
ymbellhau cymdeithasol ar waith yng
Ngorsaf Fysus Casnewydd, ac wedi
gwneud newidiadau dros dro mewn
ardaloedd y mae nifer fawr o bobl yn
ymweld â nhw fel canol y ddinas i helpu
busnesau ein dinas i ailagor yn ddiogel.

ohonynt. Mae'n lleoliad poblogaidd
ar gyfer cerdded a beicio yn ogystal
â lle gwych i weld bywyd gwyllt a rhai
nodweddion treftadaeth allweddol
yn y lle arbennig iawn hwn.

Cyfoeth Naturiol Cymru,
BugLife ac Ymddiriedolaeth
Cadwraeth y Bumblebee i
warchod a gwella treftadaeth
naturiol Gwastadeddau Gwent.

Bwriedir cynnwys mannau
gwybodaeth a chyfeiriadu, lloches,
mynediad i’r morglawdd, mannau
parcio beiciau diogel a mannau
parcio ceir a ariennir i gyd gan
gynllun partneriaeth tirlunio
Cronfa Treftadaeth y Loteri
Genedlaethol. Mae'r bartneriaeth
Gwastadeddau Byw yn dwyn ynghyd
nifer o sefydliadau, gan gynnwys
RSPB Cymru, Ymddiriedolaeth
Bywyd Gwyllt Gwent, y Cyngor,

Mae hefyd yn ceisio ailgysylltu
pobl sy'n byw'n lleol â'r dirwedd
unigryw ar garreg eu drws.

Gwnaeth ymgynghori eang
â’r cyhoedd lunio cynnwys y
CDLl gwreiddiol yn sylweddol
a cheisir barnau eto yn rhan
o’r broses adolygu.
Caiff diweddariadau rheolaidd
eu cynnwys ym Materion
Casnewydd, ar wefan y Cyngor
ac ar y cyfryngau cymdeithasol.
I gael mwy o wybodaeth am y CDLl
a diweddariadau ar y broses adolygu
ewch i www.newport.gov.uk/ldp

I gael gwybod mwy am y
bartneriaeth ewch i:
www.livinglevels.org.uk
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PONT GLUDO’N
CYFLWYNO CAIS
AM ARIAN
Mae tîm Pont Gludo
Casnewydd wedi cyflwyno
cais am arian yn ddiweddar i
Gronfa Treftadaeth y Loteri
Genedlaethol (CTLG).
Mae'r cais yn cwmpasu Cam 2
project adfer mawr ac os bydd
yn llwyddiannus, bydd angen
cau’r bont o wanwyn 2021 er
mwyn i'r gwaith gael ei wneud.
Bydd y project nid yn unig yn
cynnwys gwaith adfer i'r bont ei
hun, ond hefyd adeiladu canolfan
ymwelwyr newydd sbon a fydd
yn helpu i ddod â hanes strwythur
mwyaf eiconig y ddinas yn fyw.
Mae'r cais yn cael ei asesu
ar hyn o bryd, a disgwylir
penderfyniad gan CTLG rywbryd
cyn diwedd y flwyddyn.
Gallwch gael y wybodaeth
ddiweddaraf gan Gyfeillion
Pont Gludo Casnewydd yn
www.fontb.org.uk

NEGES Y NADOLIG – YR
ARWEINYDD A’R MAER
Yr Arweinydd

Y Maer

Hoffwn ddymuno Nadolig
Llawen iawn i holl drigolion
a busnesau Casnewydd.

Fel y dywedodd yr arweinydd
gyferbyn, mae 2020 wedi
bod yn flwyddyn heriol i bob
un ohonom, ac rydym i gyd
yn obeithiol y bydd 2021
yn ein gweld yn dychwelyd
i fywydau mwy arferol.

Fy mlwyddyn gyntaf fel arweinydd
Cyngor fu un o'r rhai mwyaf heriol
y gallaf ei chofio. Mae Covid-19
wedi cael effaith ddofn ar ein
bywydau i gyd, a hoffwn fanteisio
ar gyfle i dalu teyrnged i bobl
Casnewydd am y gwydnwch yr
ydych i gyd wedi'i ddangos yn
wyneb yr argyfwng byd-eang hwn.

Dim ond ers ychydig fisoedd
rwyf wedi bod yn Faer, ac er nad
wyf wedi cael cyfle i gyfarfod â
chynifer ohonoch ag y byddwn
wedi'i hoffi, mae wedi bod yn
anrhydedd o hyd i wasanaethu'r
ddinas fel ei Phreswylydd Cyntaf.
Wrth i ni nesáu at y Nadolig,
mae'n bwysig ein bod i gyd yn
gweithio gyda'n gilydd ac yn
dilyn y cyngor neu'r rheoliadau a
allai fod ar waith. Drwy wneud
hynny, gobeithio y byddwn yn
helpu i symud pethau'n ôl i'r
arfer cyn gynted ag sy'n bosibl.

Gobeithio y bydd 2021 yn llawer
gwell i bob un ohonom. Byddwn
yn parhau i weithio'n galed fel
Cyngor i sicrhau ein bod yn
darparu'r gwasanaeth gorau posibl
i chi, a bod ein dinas yn adfer
yn llwyr o effeithiau Covid.
Nadolig Llawen
Y Cynghorydd Jane Mudd
Arweinydd y Cyngor.

Y Cynghorydd Thomas
Suller Maer Casnewydd

HELP I GURO'R FFLIW Y GAEAF HWN
Mae Iechyd Cyhoeddus
Cymru yn annog pob
person yng Nghymru sy’n
gymwys i gael ei frechiad
rhag y ffliw am ddim wrth
i GIG Cymru gynnal ei
raglen frechu rhag y ffliw
genedlaethol fwyaf erioed.

'Ei ddal, Ei daflu, Ei ddifa.’
I gael y wybodaeth ddiweddaraf,
ewch i www.curwchffliw.org
neu www.curwchffliw.org neu
chwilio am Curwch Ffliw
neu Beat Flu ar Twitter
a Facebook.

CYNGOR YN
ENNILL GWOBR
UNDEBAU
CREDYD CYMRU
Mae Cyngor Dinas
Casnewydd wedi cael ei
gydnabod yn ddiweddar
am helpu i wella lles
ariannol staff gyda
dyfarniad cenedlaethol.
Enillodd y Cyngor y wobr Partner
y Gyflogres (Sector Cyhoeddus)
yng Ngwobrau Undebau Credyd
Cymru eleni diolch i bartneriaeth
hirsefydlog gydag Undeb Credyd
Casnewydd.
Mae swyddogion y Cyngor
yn mynd ati i hyrwyddo
aelodaeth o undebau credyd
i staff, a all ddewis cynilo’n
uniongyrchol gyda'r undeb
credyd drwy eu pecyn cyflog.
Dywedodd y Cynghorydd
Jane Mudd, arweinydd y
Cyngor, “Rydym yn falch iawn

o dderbyn y wobr hon. Mae
undebau credyd yn cynnig dewis
fforddiadwy a democrataidd
amgen i fanciau'r stryd fawr, ac
mae hyrwyddo gwasanaethau
Undeb Credyd Casnewydd
i'n staff yn bwysig i ni.
"Mae'n bwysig bod y Cyngor yn
cefnogi sefydliadau fel Undeb
Credyd Casnewydd sydd wedi'u
gwreiddio yn ein cymuned leol ac
sy'n cyfrannu at les economaidd
a gwydnwch y ddinas."
I gael mwy o wybodaeth am
wasanaethau Undeb Credyd
Casnewydd, ewch i:
www.newportcreditunion.
co.uk.

CYNLLUN RHEOLI YMATEBION I LIFOGYDD
Wrth i ni symud i'r gaeaf, gall
trigolion a busnesau fod yn
dawel eu meddyliau bod gan
y Cyngor a'i bartneriaid y
trefniadau priodol ar waith i
ymateb i lifogydd yn y ddinas.
Yn unol â'i ddyletswyddau statudol,
mae cynllun rheoli llifogydd y
Cyngor ar waith ac mae'n sicrhau
bod y broses o actifadu, asesu ac
ymateb i ddigwyddiadau yn cael ei
rheoli mewn modd cydgysylltiedig
a bod dull cydgysylltiedig ar
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waith gyda phartneriaid.
Mae mapiau a gwybodaeth sydd
wedi'u cynnwys yn y cynllun
sy'n amlinellu'r risg bresennol a
hirdymor o lifogydd o ffynonellau
amrywiol i drigolion a busnesau
Casnewydd ar gael ar wefan
Cyfoeth Naturiol Cymru.
Mae hefyd yn esbonio sut y gall
trigolion a busnesau gael rhybuddion
priodol am achosion o lifogydd,
sut y byddai'r rhain yn cael eu

cyfleu a chamau i'w cymryd cyn,
yn ystod ac ar ôl llifogydd.
Ewch i www.naturalresources.
wales/flooding
Ceir mwy o wybodaeth am sut mae'r
Cyngor yn ymateb i ddigwyddiadau
yn www.newport.gov.uk/en/
Transport-Streets/RoadStreet-Maintenance/ReportA-Problem/Flooding.aspx
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CYNLLUN
MANNAU PARCIO
I BOBL ANABL
Mae gan y Cyngor bolisi
i sicrhau bod y nifer
cyfyngedig o fannau
parcio i bobl anabl yn
cael eu dyrannu'n deg
ar strydoedd preswyl.
Gellir gwneud ceisiadau rhwng
mis Tachwedd a mis Ionawr.
Dim ond y rhai yr ymddengys
eu bod yn bodloni'r trothwy
angenrheidiol cychwynnol a
all wneud ceisiadau ac mae'r
flaenoriaeth yn seiliedig ar lefel
yr angen, nid y cyntaf i'r felin.
Bydd pobl yn cael llythyr yn
dweud wrthynt a ydynt wedi
bod yn llwyddiannus ai peidio.
Nid oes proses apelio.
Mae pob cais llwyddiannus
yn amodol ar gadarnhad o'r
arian sydd ar gael ym mis
Ebrill ac asesiad i sicrhau
bod y safle'n addas.
Gellir hefyd ystyried ceisiadau
i ddileu mannau parcio i bobl
anabl ond rhaid iddynt gael eu
gwneud gan bobl sy'n byw yn yr
eiddo lle mae'r man wedi'i farcio.

PROJECT AR RESTR
FER AR GYFER
PRIF WOBR
Mae menter Cyngor Dinas
Casnewydd i agor cartrefi
plant newydd yn y ddinas yn
rownd derfynol Gwobrau Gofal
Cymdeithasol Cymru 2020.
Mae’r gwobrau’n cydnabod,
dathlu a rhannu arfer gwych gan
sefydliadau, grwpiau neu dimau
mewn gwaith cymdeithasol, y
blynyddoedd cynnar a gofal plant.
Mae Project Perthyn yn un o dri ar y
rhestr fer yn y categori ffyrdd arloesol
ac ysbrydoledig o weithio.
Ei nod yw dod â phlant yn ôl i
Gasnewydd, a’u cadw yno, drwy
gynnig math gwahanol o brofiad gofal.
Mae dau gartref plant newydd eisoes
wedi agor yn y ddinas gyda chynlluniau
ar gyfer trydydd cartref ar y gweill.

Dilynwch ni ar Twitter

GWASTRAFF AC AILGYLCHU
Stopio casgliadau
gwastraff gardd yn ystod
y gaeaf
Mae casgliadau gwastraff gardd
wedi’u gohirio yn ystod misoedd
y gaeaf a byddant yn ailddechrau’r
wythnos yn dechrau 1 Mawrth
2021. Bydd casgliadau gwastraff
gardd olaf 2020 rhwng dydd Llun
16 a dydd Gwener 27 Tachwedd.
Gellir mynd â gwastraff gwyrdd
i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff
y Cartref nes i'r casgliadau
ailddechrau. Mae angen cadw lle.

Ailgylchu adeg y Nadolig
Mae'r Nadolig bob amser yn
cynhyrchu llawer o wastraff y
gellir ei ailgylchu - o ddeunydd
pacio cardbord a phapur lapio
i fwyd dros ben. Dyma rai
awgrymiadau defnyddiol ar sut
i ailgylchu'r rhain gartref.

Defnyddiwch y prawf creinsio
Ddim yn siŵr a ellir ailgylchu darn
o bapur? Ceisiwch ei greinsio yn
eich llaw. Os nad yw'n neidio’n ôl,
yna gellir ei ailgylchu. Mae'n brawf
da i'w ddefnyddio gyda phapur
lapio. Ac os ydych chi'n ailgylchu
cardiau pen-blwydd, tynnwch
unrhyw ddarnau disglair yn gyntaf.

DWEUD EICH
DWEUD AR
WELLIANNAU
DIWEDDARAF
YSGOLION YR
21AIN GANRIF

Torrwch eich cardbord
Torrwch eich cardbord fel ei fod
yn ffitio yn y blwch a/neu fag
gwyrdd. Mae Wastesavers hefyd
yn derbyn ychydig bach, wedi’i
blygu, wrth ochr y blwch os yw’r
un maint â'r blwch gwyrdd.
Gellir mynd â darnau mwy i
Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y
Cartref (CAGC) i'w hailgylchu.

Caru Bwyd, Casáu Gwastraff
Oeddech chi’n gwybod bod
croen un banana yn creu digon
o ynni i bweru dau ffôn clyfar?
Wrth glirio'r llestri ar ôl bwyta,
rhowch y gwastraff bwyd yn
y cadi ailgylchu yn lle'r bin.

Mae siop ailgylchu
Wastesavers bellach
ar agor
Os oes gennych eitemau sy'n rhy
dda i'w tipio ac yr hoffech roi bywyd
newydd i hen eitemau, mae’r siop
ailgylchu yng Nghanolfan Ailgylchu
Gwastraff y Cartref bellach ar agor
i dderbyn rhoddion neu i chi chwilio
am fargen. Nid oes angen cadw
lle i ymweld â'r siop a bydd y staff
ar y safle yn rhoi cyfarwyddiadau
ar ddefnyddio’r siop yn ddiogel.

Mae ychydig ddyddiau ar ôl
o hyd i ddweud eich dweud
am y gwelliannau diweddaraf
i ysgolion dan raglen
Ysgolion yr 21ain Ganrif.
Ar hyn o bryd, mae ymgynghoriad
cyhoeddus ar gynlluniau i ehangu
Ysgol Basaleg ac adeiladu bloc
addysgu newydd o'r radd flaenaf
a chyfleusterau bwyta ac ymolchi
newydd. Mae cynigion Basaleg yn
cynnwys gwaith adeiladu sylweddol
dros y tair blynedd nesaf i godi
adeiladau modern newydd yn lle’r
strwythurau hŷn a sicrhau digon o
leoedd ysgol i ateb y galw cynyddol.
Bydd capasiti cyffredinol yr ysgol yn
cynyddu gan 300 o fis Medi 2023.
Bydd y gwelliannau arfaethedig
yn cael eu cyflawni dan raglen
Ysgolion a Cholegau yr 21ain
Ganrif Llywodraeth Cymru sydd
wedi gweld buddsoddiad mawr
gan Lywodraeth Cymru yn ogystal
â Chyngor Dinas Casnewydd.
Mae Casnewydd eisoes wedi elwa
ar fuddsoddiad o £52m mewn
ysgolion yn rhan o'r cam cyntaf
(Band A) a bydd yn elwa o £70m
arall yn y cam hwn (Band B).

Casgliadau’r Nadolig a’r
Flwyddyn Newydd
Bydd Wastesavers a Chyngor
Dinas Casnewydd yn gohirio
casgliadau bin ac ailgylchu Ddydd
Nadolig a Dydd Calan gyda rhai
casgliadau’n digwydd ddiwrnod
yn hwyrach fel a ganlyn:
Bydd casgliadau dydd
Gwener 25 Rhagfyr
yn digwydd ddydd
Sadwrn 26 Rhagfyr

Mae uchafbwyntiau Band A yn
cynnwys sefydlu Ysgol Uwchradd
Gymraeg gyntaf Casnewydd,
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed;
adeilad pwrpasol Ysgol Gynradd
Lodge Hill Caerllion; sefydlu
ysgol Anhwylderau’r Sbectrwm
Awtistig gyntaf Casnewydd,
Ysgol Bryn Derw; ac ystafelloedd
dosbarth newydd ar gyfer ysgolion
Cynradd y Gaer, Langstone,
Pentrepoeth a Bryn Hyfryd.
Mae cynlluniau dan Fand B yn
cynnwys bloc addysgu newydd, a
darpariaethau gwasanaeth ysgol a
neuadd fwyta ar gyfer Ysgol Gyfun
Gwent Is Coed; adeilad newydd
ar gyfer Ysgol Gynradd Pilgwenlli
fydd yn hwyluso’r gwaith o sefydlu
pedwaredd ysgol gynradd Gymraeg
Casnewydd; a chyfleusterau
addysgu newydd yn Ysgol Gyfun
Caerllion. Mae gwaith hefyd
wedi'i gynllunio ar gyfer Ysgolion
Cynradd Maes-glas a Maendy.

Bydd casgliadau dydd
Gwener 1 Ionawr
yn digwydd ddydd
Sadwrn 2 Ionawr
Nid yw unrhyw o’r dyddiadau
casglu eraill wedi newid.
I gael mwy o wybodaeth ewch i

www.newport.gov.uk/
recycling

Dywedodd yr aelod cabinet dros
addysg a sgiliau, y Cynghorydd
Gail Giles: “Rydym wedi gwneud

ymrwymiad clir i ysgolion ac
addysg yng Nghasnewydd ac wedi
cefnogi’r ymrwymiad hwnnw gan
roi chwistrelliadau o arian mewn
sawl blwyddyn ariannol. Gellir gweld
canlyniadau go iawn eisoes ledled
y ddinas ac mae hyn a phrojectau
eraill yn dangos nad ydym yn arafu.
"Mae rhaglen Ysgolion yr 21ain
Ganrif wedi cefnogi ein huchelgeisiau
i wneud buddsoddiad sylweddol
mewn addysg ac ysgolion ledled y
ddinas. Mae'r cynigion hyn yn gyfle
nid yn unig i wella'r amgylchedd a
phrofiad i'n dysgwyr, ond i ymateb
i'r newidiadau mewn gofynion
sy'n deillio o fod yn ddinas sy'n
tyfu. Byddwn yn annog pawb
sydd â diddordeb i gael gwybod
mwy am y cynigion a chymryd
rhan yn y broses ymgynghori."

I gael rhagor o wybodaeth am
raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac
i ddweud eich dweud am gynigion
Basaleg, ewch i www.newport.
gov.uk/schoolreorganisation
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A OES ANGEN
CYNGOR CYFLOGAETH
ARNOCH? GALLWN NI
HELPU.
Gall y Cyngor a'i sefydliadau
partner roi cymorth a chyngor
i bobl os oes perygl y caiff eu
swyddi eu dileu neu os yw eu
swyddi wedi’u dileu’n ddiweddar,
os ydynt ar ffyrlo, neu os ydynt yn
gweithio contractau dim oriau.
Mae ein hybiau lleol yn cynnig help
dros y ffôn neu ar-lein gyda’r broses
o chwilio am swyddi a llunio CVs
a help gyda thechnegau cyfweld.
Gellir manteisio ar gyrsiau hyfforddi
ar-lein am ddim a mentora un i un
ac mae cymorth ar gael i unigolion
a theuluoedd er mwyn eu helpu
i allu manteisio ar wasanaethau
digidol, gofal plant a banciau bwyd.
Gall y timau yn yr hybiau hefyd helpu
ar bob cam y broses dileu swyddi:

Cam 1
Swydd mewn perygl o gael
ei dileu
cymorth gyda llunio CV a llenwi
ceisiadau am swyddi a’r gallu i fanteisio
ar gyrsiau cyflogaeth am ddim
gyda mentor cyflogaeth un i un.

Cam 2
Derbyn llythyr dileu swydd
gallai fod modd cael arian trwy Cymru
sy’n Gweithio a all gynnwys cymorth
ariannol ar gyfer mynd i gyfweliadau.
Ewch i www.llyw.cymru/
help-os-ydych-wedi-colli-eichswydd-react-mynediad

MAE MAETHU’N NEWID
BYWYDAU
Mae Cyngor Dinas
Casnewydd eisiau i fwy
o bobl fod yn ofalwyr
maeth gyda ni a gofalu
am blant Casnewydd.

•

•

Rhadffon: 08081 963482
neu e-bost:
centralhub@newport.gov.uk
northhub@newport.gov.uk
easthub@newport.gov.uk
westhub@newport.gov.uk
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•

•

•

•
Rydym angen mwy o bobl i
ofalu am bobl ifanc y ddinas.

Ni fydd maethu un
plentyn yn newid y byd
ond, i'r plentyn hwnnw,
bydd y byd yn newid
Byddwch yn gwneud
gwahaniaeth am oes
Mae pob plentyn yn
haeddu cefnogwr nad
yw byth yn troi ei gefn
Os gallwch helpu plentyn,
does dim rhaid i chi
dreulio blynyddoedd
yn trwsio'r oedolyn
Mae maethu’n cefnogi plant
a phobl ifanc i wireddu
eu llawn botensial

Cynigir cyfleoedd dysgu a
datblygu i bobl sy'n dod yn rhan
o'n teulu o faethwyr yn ogystal â
chymorth ymarferol ac ariannol.
Bydd gennych eich gweithiwr
cymdeithasol eich hun, a’r
plentyn hefyd, a bydd rhywun
bob amser i siarad ag ef os
bydd angen hynny arnoch.
I gael gwybod mwy am fod yn
ofalwr maeth gyda ni, ewch i
www.newport.gov.uk/fostering
neu ffoniwch 01633 210272.
Dilynwch ni ar:
@CyngorCasnewydd
Cyngor Dinas Casnewydd

Nid ydym yn dweud wrthych y
bydd yn hawdd, rydym yn dweud
wrthych y bydd yn werth chweil.

gall timau’r hybiau gynnig cymorth
i unigolion a theuluoedd a
chynnig cysylltiadau â sefydliadau
partner gan gynnwys:
Canolfan Cyngor ar Bopeth
Casnewydd - cyngor cyfrinachol
am ddim ar-lein neu dros y ffôn
01633 240734
www.citizensadvice.
org.uk/cymraeg/
Shelter Cymru - cyngor
arbenigol, annibynnol am ddim ar
dai www.sheltercymru.org.uk/cy/
Cymru sy’n Gweithio - cyngor
arbenigol i fynd i mewn i waith www.cymrungweithio.llyw.cymru/

Dyma rai rhesymau da iawn
dros ddod yn ofalwr maeth:

•
Mae rhai plant a phobl ifanc angen
cartref diogel a chariadus am
gyfnodau byr, gan gynnwys aros
dros nos, neu am gyfnod hwy nes
iddynt ddod yn oedolion. Mae
angen gofalwyr maeth hefyd ar
gyfer teuluoedd sydd am gael
egwyl reolaidd neu untro.

Cam 3
Cymorth cyflogaeth yn y
dyfodol

•

Mae'r Comisiynydd Heddlu
a Throseddu, Jeff Cuthbert,
wedi canmol partneriaeth
rhwng Heddlu Gwent, Cyngor
Dinas Casnewydd a Swyddfa
Comisiynydd Heddlu a
Throseddu Gwent yn rhan o
wobrau Heddlu Gwent 2020.

Yn ystod pandemig y
coronafeirws, mae ein tîm
Maethu Casnewydd wedi cadw
mewn cysylltiad rheolaidd â’n
gofalwyr maeth sy’n cadw plant
yn ddiogel ac yn actif gartref.
Mae hefyd wedi dal ati i weithio
gyda’r rheini sy’n dymuno
dod yn rhan o’n rhwydwaith
anhygoel o ofalwyr maeth.
Er nad yw pethau union yr un
fath y dyddiau hyn, mae ein
tîm cyfeillgar yn dal i allu ateb
eich cwestiynau a delio ag
ymholiadau a'u prosesu. Mae'r
gwaith gwych y mae ein gofalwyr
maeth yn ei wneud wedi bod
hyd yn oed yn bwysicach yn
ystod y cyfnod anodd hwn.

PARATOI CYLLIDEB
2021/22
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae
gosod cyllideb deg a chytbwys wedi
bod yn her wirioneddol i aelodau
etholedig a swyddogion a bydd angen
i'r flwyddyn nesaf hefyd ystyried yr
effaith y mae Covid-19 wedi'i chael
ar wasanaethau a'n cymunedau.
Mae'r arian cyffredinol sydd ar gael i
gynghorau ledled y DU wedi lleihau'n
sylweddol, ac eto mae'r galw am
wasanaethau cyngor allweddol
wedi tyfu'n gyson. Mae’r cyngor yn
darparu mwy na 800 o wasanaethau
i fwy na 151,000 o bobl sy’n byw
mewn mwy na 65,000 o gartrefi.

GWOBR
TROSEDDAU
CYFUNDREFNOL A
DIFRIFOL

Gydag effaith Covid-19 ar fusnesau,
yr economi, cyflogaeth ac iechyd,
rydym eisoes yn gweld y galw am
wasanaethau sy'n seiliedig ar gymorth
yn codi ymhellach fyth.
Dywedodd y Cynghorydd Jane
Mudd, Arweinydd y Cyngor: “Mae
gwasanaethau'r Cyngor yn setlo i mewn
i ffordd newydd o weithio o ganlyniad i'r
pandemig. Rydym wedi nodi'n glir ein
nodau strategol gan ganolbwyntio o'r
newydd ar sicrhau nad yw'r gwaith da
hwn yn cael ei ddadwneud, ein bod yn
cefnogi ein heconomi i ailadeiladu a'n
bod yn canolbwyntio ar y cymunedau
y mae Covid-19 wedi effeithio fwyaf
arnynt. Mae'r nodau hyn yn cefnogi
cynllun corfforaethol y Cyngor a byddant
yn llywio sut rydym yn blaenoriaethu ein
cyllideb yn y flwyddyn ariannol nesaf."

Mae'r nodau adfer strategol
yn canolbwyntio ar bedwar
maes allweddol:
• addysg a chyflogaeth
• yr amgylchedd a’r economi
• iechyd a lles
• anghenion dinasyddion wedi
Covid-19
Ychwanegodd y Cynghorydd Mudd:
“Wrth i ni fynd ati nawr i ystyried yr
arian sydd ar gael i ni fel cyngor a sut
y dylid ei wario ar y gwasanaethau
mwyaf hanfodol, rwy'n annog trigolion,
busnesau, sefydliadau partner a
rhanddeiliaid yn gryf i ymgysylltu â
ni – ein helpu i ddatblygu manylion
penodol yn y meysydd blaenoriaeth
hyn ac i wneud y penderfyniadau
anodd ynghylch ble y caiff ein
harian cyfyngedig ei gyfeirio."

Mae Partneriaeth Troseddau
Cyfundrefnol a Difrifol Casnewydd
yn dwyn ynghyd bartneriaid o
heddluoedd, y sector cyhoeddus a
sefydliadau'r trydydd sector i gynnig
ymyriadau i bobl ifanc sy'n agored i
niwed sydd mewn perygl o gael eu
denu at droseddau cyfundrefnol a
difrifol. Mae'r tîm yn gweithio gyda
sefydliadau fel Ymddiriedolaeth St
Giles, Crimestoppers a Barnardo's.
Dywedodd Jeff Cuthbert, y
Comisiynydd Heddlu a Throseddu:

"Mae'r tîm yn gwneud gwaith
arloesol yma yng Ngwent sydd eisoes
yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol
yn ein cymunedau, yn cefnogi pobl
ifanc sy'n agored i niwed ac yn
helpu i gadw trigolion yn ddiogel."
Dywedodd Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd
Jane Mudd:

"Mae'r holl bartneriaid yn
benderfynol o gadw pobl ifanc sy'n
agored i niwed yn ddiogel rhag
crafangau troseddwyr cyfundrefnol
a difrifol er eu mwyn hwy ond hefyd
oherwydd yr effaith y mae troseddu
o'r fath yn ei chael ar unigolion,
teuluoedd, cymunedau a'n dinas."

Bydd nifer o gynigion hefyd yn
cael eu cyflwyno i'r Cabinet
yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr
ac yna byddant yn destun
ymgynghoriad cyhoeddus llawn.
Caiff yr ymatebion i'r ymgynghoriad
eu hystyried gan y Cabinet ar
ddechrau’r flwyddyn newydd
ac argymhellir cyllideb derfynol
ym mis Chwefror 2021.
I gae mwy o wybodaeth
am gyllideb y Cyngor a'r
diweddariadau ewch i
www.newport.gov.uk/budget

I gael rhagor o newyddion ewch i www.newport.gov.uk.............................................................................................................................MATERION CASNEWYDD TACHWEDD 2020

MMWY O BOBL
IANC MEWN
ADDYSG,
HYFFORDDIANT
NEU WAITH YNG
NGHASNEWYDD

COVID-19 – SUT Y CEFNOGWYD POBL
DDIGARTREF
Ym mis Ebrill, roedd Cyngor
Dinas Casnewydd yn gyfrifol
am ddod o hyd i lety i'r rhai
sy'n cysgu ar y strydoedd
neu mewn perygl o gysgu ar
y strydoedd ar ôl i’r cyfnod
cloi ddechrau yng Nghymru.
Bu'n rhaid i gynghorau ledled
Cymru ddod o hyd i lety priodol
i bobl ar ôl i Lywodraeth Cymru
ddyfarnu bod ganddynt angen â
blaenoriaeth felly bu'n rhaid dod
o hyd i lety brys neu dros dro.

Mae hyd yn oed mwy o bobl
ifanc yng Nghasnewydd
wedi eu cofnodi fel rhai sydd
mewn addysg, cyflogaeth neu
hyfforddiant yn sgil ymdrech
benderfynol a chydgysylltiedig
gan y cyngor a'i bartneriaid.
Roedd llai nag un y cant (0.9 y
cant) o grŵp oedran blwyddyn
11 yn rhai nad oedden nhw
mewn addysg, cyflogaeth
neu hyfforddiant, gan godi'r
Cyngor i'r ail safle yn nhabl
Cymru gyfan ac yn uwch o
dipyn na chyfartaledd Cymru.
Dywedodd y Cynghorydd Jane
Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas
Casnewydd ac aelod cabinet
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
dros ddysgu, sgiliau a thalent:

“Rwy'n falch iawn o'r ffigurau
hyn gan eu bod yn cynrychioli
gwell cyfleoedd bywyd i'r holl
bobl ifanc hynny a allai fel arall
fod wedi llithro drwy'r rhwyd."
Dywedodd y Cynghorydd
Gail Giles, Aelod Cabinet y
Cyngor dros Addysg a Sgiliau:

“Mae canlyniad rhagorol eleni'n
adlewyrchu ein penderfyniad a'n
hymrwymiad parhaus i sicrhau
bod pob un o'n pobl ifanc yn yr
ysgol, mewn hyfforddiant, gwaith
neu goleg ac rwyf wrth fy modd
ein bod wedi gallu cynyddu nifer y
rhai sy’n cyfranogi mor sylweddol
dros y blynyddoedd diwethaf.”
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Yng Nghasnewydd, roedd hyn yn
arbennig o heriol gan nad oes gan
y cyngor ei stoc ei hun o gartrefi
felly gweithiodd y tîm tai gydag
asiantaethau partner i ddod o hyd i
loches i bawb cyn gynted â phosibl.
Yn bwysicaf oll, darparwyd ystod
eang o gymorth a gwasanaethau
gan fod gan rai pobl ddigartref
broblemau cymhleth gan gynnwys
problemau camddefnyddio
sylweddau ac iechyd meddwl.
Dywedodd Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd,
Jane Mudd: “Gwnaed cryn dipyn

o waith gan staff y cyngor sy'n
gweithio gyda phartneriaid y gellir
ymddiried ynddynt fel Heddlu Gwent,
y Gwasanaeth Prawf, Bwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan, Iechyd
Cyhoeddus Cymru, The Wallich,
Pobl, Eden Gate, The Olive Branch

a Byddin yr Iachawdwriaeth.
"Rydyn ni'n rhannu nod cyffredin
– rhoi terfyn ar gysgu ar y stryd yn
y ddinas. Ni fydd hyn yn digwydd
dros nos nac yn hawdd mewn rhai
achosion ond mae'n bwysig bod
y cymorth a roddir iddynt wedi'i
anelu i’w helpu i ddod oddi ar y
strydoedd, nid eu helpu i aros yno."

yn ariannu swydd bwrdd iechyd i
gefnogi pobl â phroblemau iechyd
meddwl a thîm i gefnogi'r rheini

sydd â phroblemau
camddefny ddio sylweddau.

Mae'r cyngor bellach yn cymryd
camau i adeiladu ar y gwaith
hwn ac yn defnyddio ail gam o
gyllid gan Lywodraeth Cymru i
gynyddu argaeledd tai â chymorth
a datblygu gwasanaethau
cymorth iechyd arbenigol.
Gwnaed cais i Lywodraeth
Cymru am gyllid cam dau ac
mae wedi nodi cyllid o tua £2.4
miliwn mewn cyfalaf a £400,000
mewn refeniw. Er ein bod yn
croesawu hyn, bydd angen mwy,
yn enwedig cyllid refeniw, i
wneud popeth sydd ei angen.
Bydd yr arian arfaethedig yn
helpu i greu saith uned o dai
â chymorth gyda MIND ac
wyth uned a ddarperir gan
y gymdeithas dai Melin.
Mae pedwar project arall yn cael eu
hystyried gyda Llywodraeth Cymru
a allai ddarparu 38 uned arall. Bydd
y dyfarniad am gam dau hefyd

Providing vital support to the community
DARPARU CYMORTH
HANFODOL I'R GYMUNED
Mae Cysylltwyr Cymunedol
Casnewydd yn cefnogi
pobl sy'n byw yn ardal
Casnewydd i fynd i'r
afael ag unigrwydd ac
unigedd cymdeithasol
drwy helpu i ddod o hyd
i weithgareddau, ymuno
â grŵp cymdeithasol,
gwneud ffrindiau newydd
neu ddechrau hobi newydd.

Volunteering Matters, helpodd y
cysylltwyr bobl i gael mynediad
at siopa ac eitemau hanfodol, fel
presgripsiynau a chasglu tocynnau
trydan neu nwy. Gwnaethant
hefyd gynnig gwybodaeth am
ganolfannau cymunedol y cyngor
a oedd yn rhoi mynediad i
fanciau bwyd a pharseli bwyd
Llywodraeth Cymru i'r rhai a
oedd yn hunan-warchod.

Ers dechrau’r cyfnod cloi ddiwedd
mis Mawrth, mae cysylltwyr
cymunedol Casnewydd wedi
cefnogi dros 1,000 o bobl gyda
gwybodaeth a chyngor ar sut i
gael gafael ar wasanaethau. Gyda
chymorth gwirfoddolwyr gan
asiantaethau partner fel POBL a

Casglodd y tîm wybodaeth
am anghenion pobl a'r heriau
yr oeddent yn eu hwynebu yn
ystod y cyfnod hwn a chynghori
asiantaethau partner i roi
cymorth pellach. Er gwaethaf
hyn i gyd, parhaodd y cysylltwyr
i fod mewn cysylltiad â'r rhai a

fynychodd grwpiau cymunedol fel
Chatty Café a chynnig galwadau
lles rheolaidd. Fe wnaethant
hefyd ddarparu gwybodaeth am
wasanaethau cyfeillio dros y ffôn
i'r rhai a oedd yn teimlo eu bod
wedi’u hallgáu’n gymdeithasol
yn ystod y cyfnod cloi.
Os ydych chi’n credu y gallent
eich helpu chi neu rywun
rydych chi'n ei adnabod ewch
i www.newport.gov.uk/
communityconnectors.
Fel arall, e-bostiwch community.
connectors@newport.gov.
uk neu ffoniwch 01633
656656 a gofynnwch am y
cysylltwyr cymunedol.

COFIWCH, COFIWCH…
Cofiwch gadw'n ddiogel a pharchu’r
gyfraith y noson tân gwyllt hon.
•

•
•
•

•

Ni ddylid cynnal coelcerthi
cyhoeddus oherwydd
cyfyngiadau Covid
Ni chaniateir coelcerthi
ar dir y cyngor
Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd
Os oes angen casgliad
gwastraff arnoch, archebwch
gasgliad gwastraff swmpus
Sicrhewch eich bod yn gwybod
beth yw eich dyletswydd gofal - mae
gennych ddyletswydd gyfreithiol
i sicrhau bod y sawl sy'n cymryd
eich gwastraff yn gludwr gwastraff
cofrestredig neu fel arall gallech gael
dirwy neu gael eich erlyn

I gael rhagor o wybodaeth ewch i
www.newport.gov.uk/recycling

I gael rhagor o newyddion ewch i www.newport.gov.uk.............................................................................................................................MATERION CASNEWYDD TACHWEDD 2020

