MC

IONAWR 2021.........................................................................................................................................

NEGES
BLWYDDYN
NEWYDD YR
ARWEINYDD

MATERION

CASNEWYDD
Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

Hoffwn ddymuno pob bendith i holl
drigolion a busnesau Casnewydd ar
gyfer 2021. Gobeithio eich bod i gyd
wedi llwyddo i gael Nadolig hapus
er gwaethaf yr amgylchiadau.
Bydd llawer o heriau yn y flwyddyn sydd
o’n blaen, a'r mwyaf oll ohonynt fydd
darparu brechlyn Covid yn ddiogel ac yn
effeithiol, a gaiff ei wneud dan arweiniad ein
partneriaid yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.
I'r cyngor, mae hyn yn golygu sicrhau ein bod
yn dal i ddarparu eich gwasanaethau, wrth
barhau i weithio ar ein strategaeth adfer ar ôl
Covid. Bu’n flwyddyn heriol i'n swyddogion, a
hoffwn dalu teyrnged i'w gwaith caled dros y
deuddeg mis diwethaf a chadw gwasanaethau

i weithredu cymaint â phosibl trwy'r pandemig.
Unwaith eto, rydym yn dechrau blwyddyn
newydd drwy edrych ymlaen at ein cyllideb
nesaf. Gobeithio y bydd cynifer ohonoch â
phosibl yn rhoi o’ch amser i ddarllen trwy ein
cynigion a dweud eich dweud ar sut rydym yn
darparu eich gwasanaethau. Mae manylion am
sut i fynegi eich barn i'w gweld yn y papur hwn.
Mae'n fraint arwain y ddinas hon, a byddwn
yn parhau i weithio'n galed dros y deuddeg
mis nesaf i ddarparu'r gwasanaethau o
ansawdd uchel yr ydych yn eu haeddu.
Diolch,
Y Cynghorydd Jane Mudd
Arweinydd y Cyngor

CYNIGION UCHELGEISIOL AR GYFER CYFLEUSTERAU HAMDDEN NEWYDD
campws addysg bellach gwerth
£90m gan greu Ardal Wybodaeth
Casnewydd a dod â channoedd o
fyfyrwyr a staff i ganol y ddinas
Dywedodd Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd
Jane Mudd:“Mae gennym gyfle
gwych i greu canolfan hamdden
newydd yng nghanol y ddinas.
Fel cabinet, mae’r posibilrwydd o
allu darparu cyfleusterau newydd
gwych, mewn lleoliad hygyrch,
i ddinasyddion Casnewydd yn
syniad cyffrous iawn gennym.
Mae amser ar ôl o hyd i roi
gwybod i ni beth yr hoffech
ei weld yng nghanolfan
hamdden a lles newydd
arfaethedig Casnewydd.
Dechreuodd ymgynghoriad
cyhoeddus ym mis Rhagfyr a
bydd yn dod i ben ar 29 Ionawr.
Byddai canolfan hamdden a

lles newydd arfaethedig yn
cynnwys pwll, stiwdio ffitrwydd
ac ardaloedd iechyd a lles yn
ogystal â chyfleusterau newid
modern a chaffi. Bwriedir lleoli’r
ganolfan fodern newydd ar safle
tir llwyd allweddol ar lan yr afon.
Byddai hyn yn galluogi Coleg
Gwent i ddefnyddio safle gwag
Canolfan Casnewydd ar gyfer

COMISIWN YN ARGYMELL
GWELLIANNAU MAWR I DRAFNIDIAETH
Mae Comisiwn Trafnidiaeth
De-ddwyrain Cymru,
a sefydlwyd i argymell
ffyrdd o leihau tagfeydd ar
yr M4, wedi cyhoeddi ei
argymhellion terfynol.
Eu prif gynnig yw 'rhwydwaith
o ddewisiadau amgen' i roi
dewisiadau trafnidiaeth gyhoeddus

cydgysylltiedig gyda’r bwriad o
gynnig opsiynau newydd i
bobl a busnesau nad ydynt
yn defnyddio'r draffordd.
Dywedodd Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd
Jane Mudd: “Rydym yn dod yn

fwyfwy ymwybodol o'r angen i newid
arferion teithio i fynd i'r afael â

Coleg Gwent: "Mae hwn yn gyfle
cyffrous iawn i greu cartref i'r Coleg
yng nghanol y ddinas, yn ogystal â
darparu cyfleusterau hamdden newydd
sbon. Bydd yn ein galluogi i ddarparu
addysg a hyfforddiant rhagorol, mewn
cyfleusterau o'r radd flaenaf, i holl
bobl a busnesau Casnewydd."
Mae cais am gyllid rhannol tuag
at greu canolfan hamdden a

lles newydd yn cael ei wneud i
Lywodraeth Cymru. Daw gweddill
y gost o ostyngiad y cytunwyd arno
yng nghymhorthdal Casnewydd Fyw
a chronfeydd wrth gefn y cyngor.
Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau
ar 17 Rhagfyr ac yn para tan 29
Ionawr. I gymryd rhan ewch i www.
newport.gov.uk/haveyoursay

"Y cam nesaf, cyn i ni wneud
penderfyniad, yw clywed gan ein
trigolion. Rydym am gael eich barn
ar y cynigion a pha gyfleusterau
hamdden fyddai bwysicaf i chi.
Peidiwch â cholli'r cyfle i fod yn rhan
o'r hyn sy'n argoeli’n bennod newydd
wych i'r ddinas a'i thrigolion."
Dywedodd Guy Lacey, pennaeth

llygredd a newid yn yr hinsawdd,
felly rwy'n croesawu'r cynigion i
wella rhwydweithiau trafnidiaeth
gyhoeddus. Edrychaf ymlaen at weld
Casnewydd yn chwarae rhan flaenllaw
wrth weithredu’r argymhellion hynny
ac rwy’n awyddus i’n dinasyddion
gael eu cynnwys yn y broses.
"Bydd system drafnidiaeth gyhoeddus
fforddiadwy yn annog mwy o bobl
i adael eu ceir gartref. Gadewch
i ni roi mwy o ddewis i bobl trwy
ddarparu dewisiadau amgen gwell,
yn hytrach na chosbi pobl.

"Addawyd i ni y byddai'r cyllid
sylweddol oedd i'w ddefnyddio
ar gyfer y ffordd liniaru yn cael ei
ddargyfeirio i dalu am ddewisiadau
eraill. Heb yr ymrwymiad hwnnw,
ni fydd yr amcanion clodwiw
hyn yn cael eu gwireddu a bydd
hynny'n wastraff amser ac
ymdrech ofnadwy i’r comisiwn.

i ariannu'n llawn y buddsoddiad
gofynnol mewn seilwaith rheilffyrdd.
Darllenwch yr adroddiad llawn:
www.llyw.cymru/de-ddwyraincymru-comisiwn-trafnidiaethargymhellion-terfynol

"Rwy'n croesawu ymrwymiad
Llywodraeth Cymru i weithio
gyda Chyngor Dinas Casnewydd
i weithredu’r argymhellion hyn ac
rwy’n galw ar Lywodraeth y DU
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CYNGOR YN COFRESTRU AR GYFER SIARTER TEITHIO IACH
Mae dros 20 o sefydliadau
ledled Gwent wedi addo
cefnogi teithio iachach fel
rhan o fenter newydd.
Siarter teithio iach Gwent yw'r
drydedd bartneriaeth leol o'i math
yng Nghymru, a bydd sefydliadau'r
sector cyhoeddus yn hyrwyddo
manteision cerdded, beicio, gweithio
ystwyth a defnyddio trafnidiaeth
gyhoeddus a cherbydau allyriadau
isel iawn i staff ac ymwelwyr.

o oedran gwaith. Trwy gydweithio,
rydym yn gobeithio cynyddu cyfran y
teithiau cynaliadwy a wneir i leoedd
gwaith ac oddi yno, gan leihau’r effaith
ar yr amgylchedd a gwella iechyd
pobl Gwent ar gyfer y genhedlaeth
bresennol a’r rhai sydd i ddod.
Mae rhagor o wybodaeth am y siarter
ar gael yn www.healthytravel.
wales/gwent.html.

Mae’r sector cyhoeddus yng Ngwent
yn cyflogi bron i draean o oedolion

TEITHIO LLESOL
DWEUD EICH
DWEUD!

PARTNERIAETH SOLAR YN CAEL EI CHYDNABOD
GYDA GWOBR

Ar hyn o bryd mae
cynghorau ledled y wlad
yn cynnal adolygiad o
rwydweithiau teithio
llesol mewn partneriaeth
â Llywodraeth Cymru.
Rydym yn ceisio barn trigolion a
grwpiau rhanddeiliaid ar lwybrau
teithio llesol presennol yn y
ddinas, yn ogystal â'ch syniadau ar
gyfer llwybrau newydd.
Mae ein harolwg yn agor ym
mis Ionawr a bydd yn rhedeg
tan ddiwedd mis Mawrth. I gael
rhagor o wybodaeth ewch i
www.newport.gov.uk/en/
Transport-Streets/ActiveTravel/Active-travel.aspx

Cafodd partneriaeth paneli
solar y cyngor gydag Egni
Co-op a gwasanaeth ynni
Llywodraeth Cymru ei
chydnabod yn ddiweddar
mewn seremoni wobrwyo
genedlaethol.
Enillodd y bartneriaeth Wobr Alan
Clark am ynni lleol/cymunedol
yng ngwobrau Solar and Storage
Live 2020. Mae'r bartneriaeth
wedi arwain at osod paneli solar
ar 27 o adeiladau ar draws y
ddinas, gan gynnwys ysgolion a
Felodrom Cenedlaethol Cymru
Geraint Thomas Casnewydd Fyw.
Mae'r canlyniad wedi creu mwy na
1GWh o drydan adnewyddadwy
erbyn diwedd mis Hydref, digon i
bweru 340 o gartrefi am flwyddyn.

A OES ANGEN I CHI
GYSYLLTU Â NI?
Mae eich adborth
yn ein helpu i lunio'r
gwasanaethau a
ddarparwn ar eich rhan.
P'un a hoffech ddiolch i ni
am rywbeth da rydym wedi'i
wneud, neu wneud awgrym ar
sut y gallwn wella gwasanaeth,
gallwch roi gwybod i ni!
Mae llawer ohonoch wedi
cysylltu â ni'n ddiweddar i
ddiolch i'n timau gwastraff,
y rhai sy'n casglu ac yn y
ganolfan ailgylchu gwastraff
y cartref, am y gwaith
a wnaethant yn ystod y
cyfnod cloi a thu hwnt.
Yn dilyn adborth, rydym
hefyd wedi gweithio
gyda'n partneriaid ailgylchu
Wastesavers i wella
ein profiad cyffredin o
gwsmeriaid, drwy alinio
ein gweithdrefnau cwyno a
rheoli cyswllt cwsmeriaid.
Dim ond dwy enghraifft
yw'r rhain o sut y gallwch
roi gwybod i ni sut
rydym yn gwneud.
Dweud eich dweud drwy
ein porth ar-lein. Ewch i ap
'My Newport', neu ewch
i'n gwefan a chwiliwch
am 'adrodd amdano'.

Mae ein huchelgais o fod yn
garbon niwtral erbyn 2030 yn
egwyddor allweddol o'n haddewid
i adeiladu Casnewydd well, ac
mae'r ynni adnewyddadwy y
bydd yr holl safleoedd hyn yn ei

gynhyrchu yn gam cadarnhaol tuag
at gyflawni'r uchelgais hwnnw.

Fel arall,
rhowch alwad
i ni ar 01633
656656.

PWYNTIAU GWEFRU CERBYDAU TRYDAN NEWYDD YNG NGHASNEWYDD
Gall perchnogion ceir trydan
yng Nghasnewydd bellach
elwa o gynnydd yn nifer y
pwyntiau gwefru sydd ar gael
yn y ddinas.
Gosodwyd deunaw o wefrwyr
cyflym deuol a dau wefrydd cyflym
iawn ar draws yr wyth maes
parcio cyhoeddus canlynol:
• Parc Belle Vue
• Faulkner Road
• Hill Street
• Maendy

Dilynwch ni ar Facebook

• Mill Parade
• Glan yr Afon
• Gorsaf drenau Tŷ-du
• Stow Hill
Mae'r pwyntiau wedi'u gosod
dan brosiect ledled Gwent gan
ddefnyddio cyllid a ddarparwyd
gan yr awdurdodau lleol sy'n
cymryd rhan a'r Swyddfa Cerbydau
Allyriadau Isel. Yng Nghasnewydd,
mae Llywodraeth Cymru wedi
darparu arian cyfatebol ar
gyfer gosodiadau drwy'r gronfa
rhwydwaith trafnidiaeth leol.

Mae'r pwyntiau gwefru wedi'u
gosod a byddant yn cael eu rheoli
gan Silverstone Green Energy o
dan gynllun Gwefru’r Ddraig, a
gwneir taliadau gyda cherdyn RFID
neu drwy'r ap ffôn symudol.
Dywedodd y cynghorydd Deb
Davies, aelod cabinet dros
ddatblygu cynaliadwy, “Mae Cyngor

Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i
wneud ein dinas yn wyrddach, nid
yn unig drwy ein gwaith i ddod yn
sefydliad carbon niwtral erbyn 2030,
ond hefyd drwy ymgymryd â mentrau

seilwaith gwyrdd fel hyn.
"Rydym wrth ein bodd bod y gwaith
hwn wedi treblu nifer y pwyntiau
gwefru sydd ar gael i breswylwyr
ac ymwelwyr, a gobeithiwn y bydd
yn annog mwy o yrwyr yn y ddinas
i ddewis cerbydau gwyrddach."
I gael rhagor o wybodaeth ac i
ddod o hyd i'ch pwynt gwefru
agosaf ym maes parcio'r cyngor,
ewch i www.newport.gov.uk/
en/Transport-Streets/Electricvehicle-charge-points.aspx
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DO YOU NEED
EMPLOYMENT
ADVICE? WE
CAN HELP.

GWASTRAFF AC AILGYLCHU
Casgliadau gwastraff
gardd yn dychwelyd
ym mis Mawrth
Bydd casgliadau gwastraff gardd
yn ailddechrau o 1 Mawrth
2021 yn dilyn gwyliau'r gaeaf.
Yn y cyfamser, gellir mynd â
gwastraff gwyrdd i Ganolfan
Ailgylchu Gwastraff y Cartref
(CAGC) yn Docks Way am
ddim. Gellir rhoi blodau wedi’u
torri yn y cadis gwastraff bwyd
gyda’r bwyd gwastraff.
Os oedd gennych goeden Nadolig
go iawn gallwch ei thorri i fyny a'i
rhoi yn eich bin gwastraff gardd pan
fydd casgliadau'n ailddechrau neu'n

mynd â hi i'r CAGC i'w gwaredu.
I gael gwybod eich dyddiad casglu
neu i archebu lle yn y CAGC ewch i
www.newport.gov.uk/recycling.

Annog preswylwyr i nôl offer
trydanol nas defnyddiwyd
Mae Wastesavers yn annog
preswylwyr i gloddio eitemau
trydanol nas defnyddiwyd a'u rhoi i'w
hailddefnyddio neu eu hailgylchu.

Nghasnewydd gyda siaradwyr Hi-Fi
nad ydynt wedi cael eu defnyddio ers
degawd. Peidiwch â gadael iddyn
nhw gasglu llwch, rhowch nhw i
helpu'r amgylchedd, creu swyddi lleol
a gwneud rhywun arall yn hapus!"
Gellir gosod eitemau trydanol llai
nad ydynt yn gweithio mwyach yn
eich blwch ailgylchu glas i'w casglu
wrth ymyl y ffordd. Dysgwch fwy
yn www.wastesavers.co.uk.

Mae mynydd o eitemau trydanol
nas defnyddiwyd yn ein cartrefi, o
siaradwyr hi-fi i remôts. Dywedodd
Alun Harries, rheolwr elusen
Wastesavers: “Rydym yn amcangyfrif

bod 5,000 o aelwydydd yng

CASNEWYDD YN CYFLAWNI CYNNYDD O
DDEG Y CANT YN Y GYFRADD AILGYLCHU
Mae ffigurau newydd a
ryddhawyd gan Lywodraeth
Cymru yn dangos bod
Casnewydd wedi cynyddu ei
chyfradd ailgylchu yn sylweddol.
Mae'r ffigurau'n dangos bod cyfradd
ailgylchu'r ddinas wedi cynyddu dros
10 y cant rhwng mis Ebrill 2019 a
mis Mawrth 2020 o'i chymharu
â'r deuddeg mis blaenorol.
Y gyfradd ar gyfer 2019/20 yw
casglu 66.4 y cant, sy'n gynnydd
o saith pwynt canran o gyfradd
2018/19 o gasglu 59 y cant.
Y gyfradd yw'r wythfed uchaf
ar draws holl awdurdodau lleol
Cymru. Mae hefyd yn gosod
Casnewydd ymhell uwchlaw'r
ffigur casglu cyfartalog ar gyfer
Cymru a gweddill y DU.
Mae'r cynnydd yn dilyn newidiadau
i gasgliad gwastraff ac ailgylchu a
wnaed gan y cyngor yn 2019/20,

GWAITH PARC
SANDPIPER WEDI'I
GWBLHAU
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Gwaith wedi'i gwblhau'n
ddiweddar ym Mharc
Sandpiper yn Nyffryn.

gât rwystr newydd er mwyn
atal cerbydau anawdurdodedig
rhag mynd i mewn i'r safle.

Yn dilyn adborth gan breswylwyr,
mae'r cyngor wedi adeiladu trac
mynediad amgen, ac wedi gosod

Mae rhwystrau i gerddwyr ar waith
i sicrhau bod cerddwyr a beicwyr
yn gallu mynd i mewn i'r parc, ac

10%
a gynlluniwyd i annog mwy o
ailgylchu gan breswylwyr.
Dywedodd y Cynghorydd Roger
Jeavons, dirprwy arweinydd y
cyngor: “Rydym wrth ein bodd

bod y ffigurau diweddaraf yn
dangos cynnydd mor fawr yn swm
yr ailgylchu a gesglir yn y ddinas.
"Mae'r newidiadau i gasglu gwastraff
ac ailgylchu a roddwyd ar waith
mae clogfeini cerrig mawr hefyd
wedi'u gosod ar ymylon glaswellt i
rwystro cerbydau anawdurdodedig
rhag osgoi'r rhwystr.
Bydd cerbydau awdurdodedig yn
gallu cael mynediad i'r safle drwy'r

gennym y llynedd eisoes wedi cael
effaith gadarnhaol, ac rydym yn
falch o fod wedi cyrraedd y targed
newydd a osodwyd gan Lywodraeth
Cymru yn ei blwyddyn gyntaf.
"Byddwn yn parhau i weithio
gyda'n partneriaid yn Wastesavers
i sicrhau ein bod yn adeiladu ar
y llwyddiant hwn ac yn parhau
i gynyddu ein cyfradd."

giât os bydd ei angen arnynt.
Daw'r gwaith ar ôl i ymddygiad
gwrthgymdeithasol gael ei adrodd
i'r cyngor yn dilyn nifer o gerbydau
anawdurdodedig yn defnyddio'r
safle.
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HYBIAU CYMDOGAETH - YNO I CHI
Mae pedwar hyb
cymdogaeth a sefydlwyd
gan y Cyngor y llynedd
yn cynnig gwasanaethau i
drigolion ledled y ddinas.
•

•

•

•

Mae Hyb y Gogledd yn
gwasanaethu Betws, Malpas,
Shaftesbury a Chaerllion.
Mae’r Hyb Canolog yn
gwasanaethu Pillgwenlli,
Maendy, Stow Hill
ac Allt-yr-ynn.
Mae Hyb y Dwyrain yn
gwasanaethu Ringland,
Alway, Somerton, Llyswyry,
Beechwood, Sain Silian,
Langstone ac Underwood.
Mae Hyb y Gorllewin yn
gwasanaethu Maesglas,
y Gaer, Dyffryn, Tŷ-Du a
Maerun.

Maen nhw’n cynnig ystod eang o
wasanaethau gan gynnwys Dechrau'n
Deg; cymorth rhianta ar-lein am ddim;
dosbarthiadau a chyfleoedd i oedolion;

llyfrgelloedd; cymorth i bobl ifanc
11-25 oed a phrosiectau cymunedol.

sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli
neu sydd eisiau cyngor cymunedol.

Er bod rhai gwasanaethau wedi'u
gohirio o ganlyniad i Covid 19, mae'r
timau wedi bod yn gweithio'n galed o
hyd yn cynnig help i'r rheiny y mae'r
pandemig yn effeithio arnynt, gan
gynnwys trigolion sy'n agored i niwed.
Er enghraifft, maen nhw wedi bod yn
helpu pobl i gael parseli bwyd ac i fynd
i fanciau bwyd ac yn gofalu am blant
gweithwyr allweddol a phlant sy'n
agored i niwed yn ystod gwyliau'r ysgol.

Y mis hwn bydd hyb y gogledd yn
symud o Blasty Malpas Court i Ganolfan
Gymunedol Betws. Gellir cysylltu
â'r holl hybiau drwy eu cyfeiriadau
e-bost unigol (isod) neu drwy ffonio’r
rhif rhadffôn 08081 963482.

Mae staff yn dal i allu helpu pobl sydd
angen cymorth cyflogaeth dros y
ffôn ac ar-lein. Mae hyn yn cynnwys
cymorth i chwilio am swydd, llunio
CV, ymarfer technegau cyfweld yn
ogystal â chwrs hyfforddiant ar-lein
am ddim a mentora un-i-un.
Mae gweithwyr datblygu cymunedol ar
gael i helpu pobl sydd eisiau cael gwybod
am ddigwyddiadau lleol, sydd eisiau
ymuno â grŵp neu ddechrau grŵp,

CARTREF CWN
ˆ DINAS CASNEWYDD YN
MYND AM AUR
Enillodd Cartref Cŵn Dinas
Casnewydd wobr aur yng
ngwobrau PawPrint RSPCA
Cymru 2020 am ei waith
gyda chŵn ar grwydr.

"Mae'r wobr hon yn gydnabyddiaeth
haeddiannol am y gwaith diflino a
wneir gan bawb yng Nghartref Cŵn
Dinas Casnewydd. Llongyfarchiadau
i bawb a oedd yn gysylltiedig
a diolch am y gwaith yr ydych
yn ei wneud i greu amgylchedd
diogel i'r cŵn yn eich gofal."

Fe wnaeth y Cynghorydd Ray Truman,
yr aelod cabinet dros drwyddedu a
rheoleiddio, longyfarch y tîm ar ei
gyflawniad gan ddweud:

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith
a wnaed gan Gartref Cŵn Dinas
Casnewydd, ewch i www.newport.
gov.uk/newportdogshome

Gweler ein tudalen Facebook i weld
cŵn sy'n aros i gael eu hailgartrefu ar
hyn o bryd. https://www.facebook.
com/OptToAdoptNewport

Mae Cartref Cŵn Dinas
Casnewydd yn derbyn
ceisiadau i ailgartrefu cŵn
crwydr a chŵn dieisiau.

Dilynwch ni ar Twitter

Hyb y Gogledd
northhub@newport.gov.uk
Yr Hyb Canolog
centralhub@newport.gov.uk
Hyb y Dwyrain
easthub@newport.gov.uk
Hyb y Gorllewin
westhub@newport.gov.uk
Dysgwch fwy am yr hybiau drwy
fynd i www.newport.gov.
uk/en/About-Newport/
Neighbourhood-Hubs/
Neighbourhood-Hubs.aspx

CYMORTH ARIANNOL I FUSNESAU
(YM MIS TACHWEDD 2020)
74 o grantiau i fusnesau
newydd gwerth £185,000

Cynllun dyfarnu blynyddol yw
PawPrints sy'n cydnabod arfer da gan
gyrff cyhoeddus mewn perthynas â
lles anifeiliaid. Mae nifer o gategorïau
gan gynnwys; cydnabyddiaeth am
ddarpariaeth ar gyfer cŵn ar grwydr,
gwaith trwyddedu anifeiliaid, cynllunio
wrth gefn a pholisïau tai. Bernir pob
categori ar feini prawf penodol ac mae
safonau efydd, arian ac aur ym mhob un.

RHOWCH
GARTREF I GI

Mae’r cyfeiriadau e-bost fel a ganlyn:

112 grant i weithwyr
llawrydd gwerth £280,000
303 grant dewisol y
cyfyngiadau symud
gwerth £543,000
2500 grant busnes Covid
yn y rownd gyntaf (Mawrth –
Mehefin 20) £30,571,201
Yn yr ail rownd 1166 Grant
Ardrethi Busnes y
Cyfyngiadau Symud £3,393,000
Rhyddhad Ardrethi Busnes
£18,681,804 yn cynnig rhyddhad
o fudd i 1307 o fusnesau

GALLWN NI EICH
HELPU CHI I
GAEL SWYDD
A ydych chi wedi’ch
rhoi ar ffyrlo, wedi
colli eich swydd neu’n
chwilio am waith?
Mae staff gwaith a sgiliau yn
ein hybiau cymdogaeth yn
gweithio gyda Halo Foods o
Gasnewydd wrth iddo geisio
recriwtio dechreuwyr newydd.
Mae’r cwmni’n gwneud
byrbrydau maethlon, blasus,
iach nad ydynt yn cynnwys
cynhwysion penodol ac
yn cael eu dosbarthu i
bob rhan o’r DU.
Mae tîm y cyngor yn cynnig:
•

•

•

Y cyfle i ddysgu
mwy am y ffatri
fel eich bod yn fwy
gwybodus am sut
beth yw gweithio yno
Hyfforddiant am
ddim i gael ardystiad
hylendid bwyd
Mentora ar gyfer
cyflogaeth a
chyfweliadau

I gael rhagor o wybodaeth
ffoniwch 07970 457521
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CYNNIG GOFAL
PLANT

Gall rhieni plant rhwng 3 a
4 oed sy’n gweithio ac sy’n
gymwys, wneud cais am hyd
at 30 awr o addysg a gofal
plant cyfunedig, am hyd at
48 wythnos y flwyddyn.
Mae cynnig gofal plant Llywodraeth
Cymru wedi bod ar gael ym
mhob ardal yng Nghasnewydd
ers mis Hydref 2018.
Mae’r cynnig ar gael i blant o’r
tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair
oed tan y mis Medi ar ôl eu penblwydd yn bedair oed pan gânt
gynnig lle addysg llawn-amser.
Rydych yn gymwys i fanteisio ar
y cynnig gofal plant os bodlonir
y meini prawf canlynol:
•

Mae eich plentyn
yn 3 neu 4 oed
Mae’r ddau riant yn
gweithio, os ydych yn
deulu â dau riant
Rydych yn gweithio o leiaf
16 awr ac yn derbyn yr
isafswm cyflog cenedlaethol
neu’r cyflog byw
Rydych yn ennill o leiaf
yr hyn sydd gyfystyr â
16 awr yr wythnos ar yr
isafswm cyflog cenedlaethol
(ICC) neu’r cyflog byw
cenedlaethol (CBC) (tua
£111 a £115 yr wythnos
ar y gyfradd CBC ac ICC
21-24 gyfredol, yn y drefn
honno) ond yn llai na £100k
y flwyddyn

•

•

•

Gall plant sy’n gymwys ddechrau
hawlio’u cynnig gofal plant yn ystod
tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair
oed. Rhaid i rieni siarad â'u darparwr
gofal plant cyn gwneud cais.
I gael rhagor o wybodaeth, gan
gynnwys sut i wneud cais arlein, ewch i www.newport.
gov.uk/childcareoffer
Os oes angen cymorth pellach arnoch,
ffoniwch Wasanaeth Gwybodaeth i
Deuluoedd (GGiD) Casnewydd ar
0800 328 8483 neu e-bostiwch
family.informationservice@
newport.gov.uk.
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PROSIECT NEWYDD I ARDDANGOS SUT MAE
AFON WYSG WEDI LLUNIO CASNEWYDD
Bydd hanes Afon Wysg yng
Nghasnewydd yn dod yn
fyw mewn cydweithrediad
newydd cyffrous rhwng
amgueddfeydd a gwasanaeth
treftadaeth Casnewydd a
Chyfeillion Amgueddfa ac
Oriel Gelf Casnewydd

Mae Afon Wysg wedi chwarae
rhan fawr wrth lunio'r ddinas, ac
wrth glywed straeon pobl, mae'r
prosiect yn gobeithio eu helpu i
roi eu bywydau a'u hanes teuluol
yng nghyd-destun ehangach yr
hanes sydd ar garreg eu drws.
Bydd y prosiect yn defnyddio
llwyfannau digidol presennol
i rannu'r straeon, yn ogystal â

CYNLLUNIAU
CHWARAE YN
YSTOD Y GWYLIAU
Mae cynlluniau chwarae yn
rhedeg yn ystod gwyliau
hanner tymor mis Chwefror
a mis Hydref, adeg y Pasg
ac am bedair wythnos yn
ystod gwyliau haf yr ysgol.

datblygu podlediad newydd.
Os bydd cyfyngiadau'n caniatáu
hynny, bydd y prosiect yn
cynnal teithiau cerdded sy'n
seiliedig ar berfformiad, mewn
cydweithrediad â Theatr ac
Operasonic Tin Shed.
Bydd yr holl straeon a delweddau
a gasglwyd yn cael eu hadneuo
gyda Chasgliad y Werin Cymru,
y bydd eu sianeli hefyd yn cael
eu defnyddio i rannu straeon ac

Er bod y rhain wedi bod yn agored
i bob plentyn yn y gorffennol, yn
ystod y pandemig roedden nhw’n
cael eu rhedeg yn benodol ar gyfer
plant gweithwyr allweddol neu
bobl ifanc ag anghenion penodol.

Eleni mae Casnewydd yn
ychwanegu at ei rhwydwaith
anhygoel o ofalwyr maeth
drwy recriwtio gofalwyr
maeth therapiwtig.
Partneriaeth aml-asiantaeth yw
MyST (Fy Nhîm Cymorth) sy’n
gweithio i helpu plant sy’n derbyn
gofal i aros yn eu cymunedau lleol.
Mae'n cynnig dewis amgen
effeithiol i ofal preswyl i blant

atgofion yn ystod y prosiect.
Ariennir y prosiect drwy grant
treftadaeth 15 munud gan Gronfa
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol,
a bydd yn rhedeg tan ddiwedd
mis Mawrth 2021. Mae rhagor
o wybodaeth am y prosiect, a
manylion am sut i gymryd rhan,
i'w gweld yn www.fonmag.org.
uk neu drwy sianeli cyfryngau
cymdeithasol yr Amgueddfa
(@NewportMuseum).

benderfyniadau terfynol wedi’u
gwneud ynghylch sut y bydd y
cynlluniau chwarae'n gweithredu yn
ystod hanner tymor mis Chwefror
ond bydd gwybodaeth yn cael ei
diweddaru yn www.newport.
gov.uk/play pan fydd ar gael.

Yn ogystal â chynlluniau chwarae i
blant 5 i 12 oed, cynhaliwyd sesiynau
hefyd i blant iau mewn amgylchedd
diogel ac ysgogol. Ar adeg cyhoeddi’r
wybodaeth hon, nid oes unrhyw
ag anghenion cymhleth iawn.

YMUNWCH Â'N
TEULU MAETH

Mae adroddiad newydd a
gyhoeddwyd gan Swyddfa
Comisiynydd Heddlu a
Throseddu Gwent wedi canfod
sbardunau mynych mewn
grŵp o blant lleol a nodwyd
drwy ddata ar droseddu.
Roedd y sbardunau hyn yn cynnwys
trawma yn y cartref, fel gweld
neu brofi cam-drin domestig, a
heriau o fewn addysg, gan gynnwys
trafferthion wrth bontio rhwng yr
ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd,
a chael eu diarddel o'r ysgol.

Bydd prosiect Pobl y Bont
Droed yn adrodd straeon Afon
Wysg, ei thorlannau a'r bobl
sy'n ei chroesi bob dydd.
Gan ddefnyddio pont droed
canol y ddinas fel canolbwynt,
bydd y prosiect yn ceisio clywed
straeon a rhannu gwaith celf gan
drigolion am eu perthynas â'r
afon a'u defnydd o'r bont droed.

DEALL Y
SBARDUNAU

Mae gofalwyr therapiwtig MyST
yn cael amrywiaeth o gymorth gan
gynnwys gwasanaeth ar alwad 24
awr am 365 diwrnod o'r flwyddyn;
pecyn hyfforddiant helaeth ac
ymarferydd therapiwtig dynodedig.
Byddant yn rhan o dîm brwdfrydig
sy'n helpu'r plant mwyaf
difreintiedig, gan ddefnyddio
dull arloesol o ymdrin ag
iechyd meddwl plant.
Mae gofalwyr therapiwtig
hefyd yn cael cyflog a threuliau
oherwydd natur arbenigol
iawn y gwasanaeth hwn.

A byddant yn cael cyfle i
gynnig profiadau cadarnhaol
i bobl ifanc a hyrwyddo eu
lles, gan wneud gwahaniaeth
gwirioneddol i'w bywydau.
I gael gwybod mwy am ddod
yn ofalwr therapiwtig MyST
ffoniwch â 01633 210272
Neu gallwch gysylltu â thîm Gofal
Maeth Casnewydd i gael gwybod
mwy am Mhyst neu am faethu yng
Nghasnewydd. Ewch i
www.newport.gov.uk/fostering

Mae Deall y Sbardunau yn
nodi cyfres o welliannau y gall
gwasanaethau cyhoeddus yng
Nghymru eu gwneud i fynd
i'r afael â'r materion hyn cyn
gynted â phosibl ac i leihau'r risg
y bydd plant yn dod yn agored
i gam-fanteisio troseddol.
Lluniwyd yr adroddiad yn
rhan o brosiect ymchwil
amlasiantaethol gan Swyddfa
Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Gwent mewn partneriaeth â
Chyngor Dinas Casnewydd,
Heddlu Gwent a Bwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan.
Dywedodd Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd
Jane Mudd: “Mae’n gyfrifoldeb
ar bob un ohonom i amddiffyn
plant sy'n agored i niwed rhag
ysglyfaethwyr rhywiol a throseddol
ac atal pobl ifanc rhag cael eu tynnu
i mewn i droseddu. Rhaid iddo
fod wrth wraidd yr hyn y mae pob
sefydliad yn ei wneud a rhaid i ni
weithio gyda'n gilydd i dorri'r cylch.
"Dyna pam mae'r adroddiad hwn
mor werthfawr gan y bydd yn ein
cynorthwyo i roi’r camau mwyaf
pendant ac ystyrlon ar waith i
atal bywydau ifanc, teuluoedd a
chymunedau rhag cael eu distrywio
gan droseddwyr digalon. Mae'r
cyngor wedi ymrwymo i wella
ymatebion gwasanaethau eto er
mwyn diogelu'r plant hynny sydd
fwyaf tebygol o
gael niwed ac mae
eisoes yn gweithredu
canfyddiadau'r
adroddiad."
Mae'r adroddiad
llawn ar gael
i'w ddarllen yn
www.gwent.
pcc.police.uk
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DWEUD EICH DWEUD AR
GYNIGION Y GYLLIDEB
Mae cabinet Cyngor Dinas
Casnewydd wedi ystyried
cyllideb 2021-22 a sut y
gallai gwasanaethau gael eu
darparu o fewn yr adnoddau
cyfyngedig sydd ar gael.
Bydd ymgynghoriad cyhoeddus ar
gyfres o newidiadau i wasanaethau a
chymorth a ddarperir gan y cyngor
yn cael ei gynnal tan ganol Chwefror.
Dywedodd y Cynghorydd Jane
Mudd, Arweinydd y cyngor: “Roedd
2020 yn flwyddyn heriol iawn – nid
yn unig y mae pandemig Covid-19
wedi effeithio ar ddarparu 'busnes fel
arfer', mae wedi effeithio ymhellach
ar y galw ar wasanaethau ac wedi
golygu bod y cyngor wedi gorfod
newid y ffordd mae'n gweithredu.
“Mae barn ein trigolion a’n
partneriaid yn bwysig i ni ac rydym
yn eu hannog i gymryd rhan yn
yr ymgynghoriad ar y gyllideb.

Y CYNLLUN
PRESWYLIO’N SEFYDLOG
I DDINASYDDION YR UE
Ydych chi’n wladolyn o’r UE/
AEE sy’n byw yng Nghymru?
Mae amrywiaeth o gefnogaeth
i’ch helpu i gwblhau eich cais i’r
Cynllun Preswylio’n Sefydlog i
Ddinasyddion yr UE os nad ydych
wedi gwneud hynny eisoes. Bydd
angen i unrhyw un sy’n dymuno
byw yn y DU ar ôl 30 Mehefin
2021 wneud cais.
I wneud cais ar-lein, ewch i
www.gov.uk/settled-statuseu-citizens-families
I gael cymorth, ewch i
www.eusswales.com/cy/
I gysylltu â Chyngor Dinas
Casnewydd am gyngor,
e-bostiwch equalities@
newport.gov.uk
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Mae’r adborth hwn yn helpu
i lywio ein penderfyniadau
strategol a dod i ddeall sut bydd
ein penderfyniadau yn effeithio
ar ein dinas a’n cwsmeriaid.”
Ariennir mwy na thri chwarter (76
y cant) o gyllideb y cyngor gan grant
gan Lywodraeth Cymru. Oherwydd
effaith y pandemig, gohiriwyd
setliad drafft y cyngor, sy'n manylu
ar faint o arian rydym yn disgwyl ei
gael, tan ddiwedd mis Rhagfyr. Ni
ddisgwylir cadarnhad terfynol o'r
grant tan ddechrau mis Mawrth.
Ariennir y gweddill gan y dreth
gyngor. Am bob toriad o un y
cant yng ngrant Llywodraeth
Cymru, byddai'n rhaid i'r dreth
gyngor gynyddu bedwar y cant i
gynnal yr un lefelau gwariant.
“Rydym wedi gwneud cymaint
ag y gallwn i addasu a chynllunio
ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Rydym eisoes wedi gwneud
arbedion a chyflwyno arbedion
effeithlonrwydd sylweddol dros y
degawd diwethaf ac erbyn hyn
rydym hefyd yn ystyried yr effaith
tymor hirach y bydd y flwyddyn
ddiwethaf yn ddi-os yn ei chael"
ychwanegodd y Cynghorydd Mudd.
Mae’r cyngor yn darparu dros
800 o wasanaethau i fwy na
151,000 o bobl sy’n byw mewn
mwy na 65,000 o gartrefi.
Mae manylion llawn cynigion
2021-2022 yn www.casnewydd.
gov.uk/cyllideb lle gallwch hefyd
weld mwy am ffynonellau incwm
y cyngor a’r her gyffredinol
sy’n wynebu’r gyllideb.
Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus
ar agor tan 12 Chwefror 2021
a bydd pob ymateb wedyn yn
cael ei ystyried gan y cabinet
yn ddiweddarach yn y mis.

MAE GWASANAETHAU'R GIG YNG NGWENT

PARATOI AR GYFER
Y CYFRIFIAD
Mae'r cyfrifiad deng
mlynedd bron wedi cyrraedd.
Cyn bo hir, bydd gofyn i aelwydydd
ledled Casnewydd gymryd rhan
yn yr arolwg cenedlaethol o
dai a'r boblogaeth. Mae wedi
cael ei gynnal bob degawd ers
1801, ac eithrio ym 1941.

Bydd aelwydydd yn derbyn llythyr
gyda chod mynediad unigryw yn
y post, gan eu galluogi i lenwi eu
holiadur ar-lein. Bydd holiaduron
papur ar gael ar gais. Diwrnod
y Cyfrifiad yw 21 Mawrth.
I gael rhagor o wybodaeth,ewch
i cyfrifiad.gov.uk.

Bydd gwybodaeth o'r cyfrifiad
dewis digidol yn helpu i benderfynu
sut mae gwasanaethau'n cael
eu cynllunio a'u hariannu yn

ETHOLIADAU
MIS MAI
Ar ddydd Iau 6 Mai, bydd
trigolion Casnewydd yn
pleidleisio i ddewis pwy fydd
yn eu cynrychioli yn y Senedd
a phwy fydd yn Gomisiynydd
Heddlu a Throseddu Gwent.
Mae cynlluniau eisoes yn yr arfaeth
i’ch helpu i gadw’n ddiogel wrth
fwrw eich pleidlais. Bydd sawl
ffordd i chi ddweud eich dweud yn
yr etholiadau - gallwch bleidleisio
mewn gorsaf bleidleisio, trwy'r post,
neu drwy benodi
rhywun yr ydych
yn ymddiried
ynddo i bleidleisio
ar eich rhan, a
elwir yn bleidlais
drwy ddirprwy.

DYHEU AM NEWID
BYWYDAU

Rhaid i chi fod wedi cofrestru i
bleidleisio a'r ffordd hawsaf o
wneud hynny yw ar-lein yn
www.gov.uk/cofrestrui-bleidleisio.
Am y tro cyntaf, bydd pobl ifanc
16 a 17 oed a dinasyddion tramor
cymwys yn gallu pleidleisio dros
Aelodau’r Senedd (ASau).
Dysgwch fwy am yr etholiadau a sut
i gofrestru yn www.casnewydd.
gov.uk/etholiadau neu cysylltwch â
thîm yr etholiad trwy e-bostio
uvote@newport.gov,uk
neu ffonio 01633 656656.

Mae rhaglen addysg amgen
Casnewydd, Dyheu, wedi cael ei
chynnal trwy gydol y pandemig.
Mae ymrwymiad y staff a'r bobl ifanc
sy'n rhan o'r rhaglen yn haeddu clod.
Yn ddiweddar cymerodd grwpiau
o Lyswyry a Llanwern ran ym
Mhrosiect Ffenics Gwasanaeth
Tân ac Achub De Cymru.

Ym mis Tachwedd
y llynedd, agorodd
Ysbyty Athrofaol
y Grange yng
Nghwmbrân gan nodi
newid i wasanaethau
ledled Gwent.

Profiad rhyngweithiol oedd hwn
gyda’r bobl ifanc yn cymryd rhan
mewn amrywiaeth o weithgareddau
gan dderbyn tystysgrif ar y diwedd.

Mae'n bwysig eich
bod yn gwybod sut
a ble i gael gwahanol
wasanaethau yn
ein hardal.

I gael rhagor o
wybodaeth, ewch i
bipab.gig.cymru/

eich ardal leol. Gallai hyn olygu
pethau fel meddygfeydd, tai
neu lwybrau bysus newydd.

DIWEDDARIAD AR
Y BONT GLUDO

Genedlaethol am grant ar
gyfer prosiect gwaith adfer y
Bont Gludo yn llwyddiannus.

Ar adeg mynd i'r wasg
roeddem yn dal i aros i
glywed a oedd ein cais i
Gronfa Dreftadaeth y Loteri

Cadwch lygad ar ein gwefan a'n
sianeli cyfryngau cymdeithasol
drwy gydol mis Ionawr i gael
diweddariadau pellach!
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